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КІРІСПЕ

1958 жылғы 13 мамырда СОКП ОК мен КСРО Министрлер Кеңесі Се-
мей ядролық сынақ полигонында ЖӘР (жарылғыш қолданыстағы ре-
актор – ол кезде импульстік графиттік ИГР реакторы аталған) экспери-
менталдық қондырғысын жасау туралы №518-246 Қаулы қабылдады. 
Бұл Қаулы Қазақстан аумағында орналасқан сәйкес ғылыми ұйымдар-
дың, объектілердің және бұрынғы Семей сынақ полигоны кешенінің 
базасында Қазақстан Республикасы Президентінің №779 Жарғысы 
негізінде құрылған, 1992 жылғы 15 мамырда ҚР ҰЯО құрамына енген 
және соңынан «Луч» ҒӨБ Біріккен экспедиция деп аталған кәсіпорынды 
құруға тікелей қатысы бар мемлекеттік деңгейдегі алғашқы құжат бо-
лып табылады. 1993 жылы Біріккен экспедиция атауы Қазақстан Респу-
бликасы Ұлттық ядролық орталықтың Атом энергиясы институты болып 
өзгертілді, ал 1958 жылғы 13 мамыр кәсіпорынның негізі қаланған күн 
болып есептеледі. 

Институт құрамына зерттеу реакторларын, реактордан тыс зертте-
улерге арналған стендтер мен қондырғаларды пайдаланатын бөлімше-
лер, ғылыми-зерттеу бөлімдері, инфрақұрылымның қызмет көрсететін 
бөлімдері және бөлімшелері енеді. ҚР ҰЯО РМК АЭИ эксперименталдық 
базасы атом энергетикасы қауіпсіздігін негіздеуге қажетті эксперимен-
талдық зерттеулерге, материалтану зерттеулеріне арналған зерттеу ре-
акторларын, стендтер мен қондырғыларды, қазақстандық токамакты 
(КТМ) құруға қолдау көрсетуге бағытталған зерттеулерді орындауға қа-
жетті жабдықтарды, реактордан кейінгі зерттеулерді орындауды қамти-
ды, оның ішінде: 
– ИГР зерттеу реакторы кешенін;
– ИВГ.1М реакторын, «Ангара» стендін, тоқтатылған РА реакторын 

(активтік аймақ да отынсыз) және басқа жылу физикалық стенд-
терді және қондырғыларды қамтитын «Байкал-1» зерттеу реакторла-
ры кешенін;

– «EAGLE» стендісін.
Бұрын «Байкал-1» және ИГР кешендерінде твэлдердің, ЖШЖ, қатты 

фазалық реактор негізінде энергияны турбомашиналық түрлендірумен 
ЯЗҚ және ЯРЭҚ реакторларының түпүлгілерінің сынақтары жүргізілген 
болатын. ҚР ҰЯО АЭИ реакторлық эксперименталдық кешендерде және 
стендтерде ЯЗҚ және ЯРЭҚ құру бағдарламасы бойынша жұмыстар тоқта-
тылғанан кейін қазіргі уақытқа дейін Қазақстанда атом энергетикасын 
құру және дамыту саласында зерттеулер, ядролық және термоядролық 
техника объектілер қауіпсіздігін негіздеуге қажетті эксперименталдық 
зерттеулердің кең ауқымы жүргізіледі және жүзеге асырылуда. 

Қазіргі кезде АЭИ ҚР ҰЯО РМК-ның филиалы және қолданыстағы 
Жарғыға сәйкес ҚР ҰЯО АЭИ қызметінің мақсаттары мыналар болып 
табылады: 
– атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану саласында ғылыми-зерт-

теу, тәжірибе-конструкторлық және басқа жұмыстарды жүргізу; 
– ҚР экономикасына ғылымды қажет ететін технологияларды енгізу; 
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– Қазақстан Республикасының атом саласына қажетті ұлттық кадрлар 
даярлауға қатысу. 
АЭИ қызметі ҚР ҰЯО РМК құрамдас бөлігі ретінде бюджеттен тыс 

шарттар, халықаралық-ғылыми жобалар бойынша Министрліктің стра-
тегиялық жоспарына енгізілген бюджеттік ғылыми-техникалық бағдар-
ламалар шеңберлерінде жүзеге асырылады және Қазақстанның атом 
саласын тұрақты дамытуды қамтамасыз ету ҚР ҰЯО РМК стратегиялық 
жоспарларына жету және атом энергиясын бейбіт пайдалану саласында 
Қазақстан Республикасы саясатын жүзеге асыруды ғылыми-техникалық 
қамтамасыз ету ҚР ҰЯО РМК негізгі миссиясын орындауға бағытталған. 

ҚР ҰЯО РМК АЭИ қызметі жүзеге асырылды және қазіргі уақытта 
жалғастырылуда 
1) бюджеттік ғылыми-техникалық бағдарламалар шеңберлерінде, со-

ның ішінде 
Отын – энергетика кешені, мұнай-химия және минералдық ресурстар 

саласында технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер, 
олар мыналарды қамтиды: 
− 1 іс-шара «Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамыту 

ғылыми-техникалық бағдарламасын жүзеге асыру»; 
− 2 іс-шара «Қазақстандық термоядролық материалтану Токамак реак-

торын пайдалануды және құруды ғылыми-техникалық қолдау бағдар-
ламасын жүзеге асыру».

− Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтар-
ды көму, ол мыналарды қамтиды: 

− 2 іс-шара «Қазақстан Республикасы аймағының радиациялық қа-
уіпсіздігін арттыру: Ертіс химия-металлургия заводы (ЕХМЗ) цехта-
рын және оған іргелес аймақтарды қауіпсіз жағдайға келтіру».

− 3 іс-шара Қауіпсіздік талаптары мен және физикалық қорғауды орын-
дай отыра, «БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отынын 
(ПЯО) ұзақ уақыт сақтауды қамтамасыз ету»;

 Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, ол мыналарды қамтиды:
− Зерттеу реакторлары кешендерінің ядролық, радиациялық және 

өнеркәсіптік қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 
− ҚР ҰЯО РМК ядролық, радиациялық және электр физикалық қонды-

рғылардың қызмет көрсетуін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер; 
− Атом саласының стратегиялық объектілерді физикалық қорғау жүйе-

лерінің қызмет көрсетуін қамтамасыз ету. 
Бұрын орындалған бюджеттік бағдарламалар 

− Қазақстандық термоядролық материалтану ТОКАМАК (КТМ) реак-
торын құру. 
Атом энергетикасын дамыту жөніндегі дайындық жұмысы, ол мына-

ларды қамтыды. 
− Қазақстанда АЭС құрылысына тендер жүргізу ережесін және тәртібін 

белгілейтін нормативтік-құқықтық және техникалық құжаттар жасау; 
− Пайдаланушы ұйымдардың Қазақстандық АЭС жобасына талапта-

рын жасау; 
− Қазақстан Республикасында атом электр стансалары құрылысын не-

гіздеуге техника-экономикалық зерттеулер жүргізу. 
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2) Инвестициялық жобалар шеңберлерінде:
− Атом саласының және басқа өнеркәсіптік салалар кәсіпорындарының 

РАҚ және ИСК-ін қайта өндеу және ұзақ уақыт сақтау жөнінде Респу-
бликалық орталық құру; 

− «Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығы» РМК-ның зерт-
теу ядролық реакторларын жаңғырту; 

− Атом саласының стратегиялық объектілерді қорғау және физикалық 
қорғау жүйелерін кешенді жаңарту. 

3) Халықаралық жобалар шеңберлерінде:
− CORMIT (Жапония, TOSHIBA) – сулы энергетикалық ядролық реак-

торлар қауіпсіздігін негіздеуге қажетті зерттеулер; 
− FUKUSIMA (Жапония, TOSHIBA) – Фукусима-1 АЭС реакторларының 

активтік аймақ қорытындысының қатып қалған фрагменттерінің 
ерекшеліктерін эксперименталдық модельдеу және зерттеу;

− INVECOR (МҒТО) – Реактор корпусында кориумды ұстауда қалдық 
жылуды бөлу еліктемесі кезінде стандарттық емес үдерістерді экспе-
рименталдық зерттеу; 

− EAGLE (Жапония, JAEA) – Коммерциялық ядролық реакторлардың 
жылдам нейтрондарда қауіпсіздікті негіздеуге қажетті зерттеуі; 

− SAIGA (Франция, CEA) – Прототипті энергетикалық реактордың 
ASTRID жылдам нейтрондарда қауіпсіздікті негіздеу зерттеуі; 

− MAXSIMA (Бельгия, SCK-CEN) – көп қызметті MYRRHA реакторының 
жылдам энергетикалық нейтрондар спектрімен қауіпсіздікті негізде-
уге қажетті реактор ішіндегі эксперименттерді жүргізу үшін экспери-
менталдық қондырғыларды жетілдіру;

− КОНВЕРСИЯ (АҚШ, DOE, ANL) – ҚР ҰЯО РМК АЭИ зерттеу реакторла-
рын төмен байытылған отынға ауыстыру. 
ҚР ҰЯО АЭИ жоғарыда аталған бағдарламалар (Министрліктің стра-

тегиялық жоспарында ұсынылған) және жобалар бойынша ядролық 
және термоядролық техника объектілерінің қауіпсіздігін және жұмысқа 
қабілеттілігін негіздеуге қажетті эксперименталдық зерттеулерді, Қа-
зақстанда атом энергетикасын дамыту және құру саласында зерттеулер, 
қолданбалы зерттеулер үшін институттың ғылыми-тәжірибелік базасын 
дамыту бойынша жұмыстарды, оның технологиялық инфрақұрылымын 
дамыту бойынша, ядролық, радиациялық және электр физикалық қон-
дырғыларды сақтау және апатсыз пайдалану бойынша жұмыстарды, 
ядролық және термоядролық реакторлар материалдарын сипаттау бой-
ынша ғылыми-зерттеулер жұмыстарды, жақсартылған пайдалану қаси-
еттерімен конструкциялық материалдарды, кадрларды даярлау бойын-
ша жұмыстарды орындады және орындауды одан әрі жалғастыруда. 

Институт қызметінің неғұрлым басым бағыттары бойынша жұмы-
стардың негізгі нәтижелері төменде ұсынылған. 
1. Қазақстанда атом энергетикасын дамыту жөніндегі жұмыстарды 

ғылыми-техникалық қолдау. 
− Басымдылық тәртіпте жүзеге асырылуы қажет саланы дамытудың 

негізгі бағыттары бойынша іс-шаралар жоспары негізделген және 
ұсынылған, «2020 жылға дейін даму болашағымен Қазақстан Респу-
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бликасында атом саласын дамытудың 2011-2014 жылдарға арналған» 
салалық бағдарлама жасалды. 

− Қазақстанда АЭС құрылысына тендер жүргізу ережесін және тәртібін 
анықтайтын нормативтік-құқықтық және техникалық құжат-
тар жасалды. 

− Қазақстандық АЭС жобасына қойылатын техникалық талап-
тар жасалды. 

− Қазақстанда АЭС құрылысын негіздеуге қажетті техника-экономика-
лық зерттеулер орындалды. 

− Сулы және жылдам энергетикалық реакторлардың ауыр апатының 
аяқталған сатысына сипатты үдерістердің эксперименталдық зертте-
улері орындалды. Ауыр апатты даму үрдістерін болжауға және оның 
нәтижелерін шектеу және оқшаулау шараларын өндеу үшін сапалы 
және сандық ақпарат алынды. 

− Этиленді, стиролды, аммиакты, болатты өндірумен, мұнай, көмірді 
газсыздандыру тазартумен айналысатын өнеркәсіптік салалар үшін 
сутегі өндірісінде жоғары температуралық газды салқындататын ре-
акторлардың инновациялық ядролық-энергетикалық технологиялар-
ды қолдануға мүмкін болатын зерттеулері орындалды. 

− Термоядролық қондырғылардың конструкциялық материалдарының 
үлгілерін сынау және материалтану зерттеулер әдістемесі әзірленді. 

− Термоядролық қондырғылардың тритий қауіпсіздігін негіздеуге қа-
жетті зерттеулер орындалды. 

− Пайдаланудан шығаруға реакторды дайындау үшін ұзақ тоқтату 
режімінде болған РА зерттеу реакторының жүйелері мен жабдықта-
рына радиациялық және инженерлік зерттеулер жүргізілді. 

− Радиоактивтік қалдықтарды сақтау, пайдаға асыру және қайта өндеу 
технологиялары, соның ішінде БН-350 жылдам нейтрондарда реак-
торды қайта тексеруден өткізу кезінде алынған материалдар жасалды. 

− АТЭХАГ талаптарына сәйкес және ядролық қаруды таратпау тура-
лы Шартына толық сәйкес ядролық материалдарды есепке алу және 
бақылау жүйесі тәртіпке келтірілді. 

2. Қолданбалы зерттеулер, технологиялық инфрақұрылым үшін ғылы-
ми-эксперименталдық базаны дамыту. 

− Активтік аймақ ны балқытумен ауыр апаттарда ілесіп жүретін үдері-
стердің реакторлықтан тыс зерттеулер жүргізу үшін ЛАВА және EAGLE 
қондырғыларымен эксперименталдық кешендер құрылды және пай-
далануға енгізілді. 

− «Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығы» РМК Зерттеу 
ядролық реакторларын жаңарту» жобасының техникалық-экономи-
калық негіздемесі (ТЭН) жасалды, жүзеге асырылуы зерттеу реак-
торларының эксперименталдық мүмкіндіктерін кеңейтеді және қа-
уіпсіздік деңгейін арттыруға мүмкіндік береді. 

− ИВГ.1М және ИГР зерттеу реакторларының белсенділік аймақтарын 
байытуды төмендету бойынша жұмыстар орындалады.

− ««Байкал-1» зерттеу реакторлар кешенінде радиациялық-қорғау ка-
мерасын және ұзақ сақтау пунктін құру» инвестициялық жобасының 
ТЭН жасалды, оның жүзеге асырылуы Қазақстанда РАҚ қайта өндеу 
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және сақтау мәселелерін шешуге негіз болады, осы жоба негізінде РАҚ 
қайта өндеу және ұзақ уақыт сақтау бойынша Республикалық орта-
лықты құруға мүмкіндік береді. 

− БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отынын (ПЯО) тасы-
малдау және ұзақ уақыт сақтау инфрақұрылымы құрылды.

− Ядролық және радиациялық қауіпсіздікті сақтау мақсатында ПЯО 
контейнерлердің ахуалын физикалық қорғау және қауіпсіздік жүй-
есін қоса атом саласының стратегиялық объектілерді физикалық 
қорғау жүйесі құрылды. 

− «Атом саласының стратегиялық объектілерді қорғау және физикалық 
қорғау жүйелерін кешендік жаңарту» инвестициялық жобасының 
ТЭН жетідірілді. 

− КТМ токамак жүйелерін алдын ала сынақтан өткізу және мөлшерлеу 
үшін эксперименталдық стендтер құрылды. КТМ токамагін тәжіри-
белік іске қосу жүргізілді, оның ваккумдық камерасында плазмалық 
бау алынды. 

− Плазма диагностикасын өндеу және плазманың термоядролық ре-
актордың кандидаттық материалдармен әрекеттестігін алдын ала 
зерттеу үшін плазмалық-шоқ қондырғымен еліктеу стендісі құрылды. 
Плазмалық-шоқ қондырғыда ITER және DEMO термоядролық реак-
торларды құру үшін инновациялық технологияларды негіздеуге қа-
жетті термоядролық энергетиканың кандидаттық материалдарының 
ерекшеліктеріне және құрылымына плазманың әрекеттестігі бойын-
ша теориялық және эксперименталдық деректерді толықтыру үшін 
термоядролық синтез қондырғылары үшін материалтану және инно-
вациялық технологиялар саласында эксперименталдық зерттеулер 
басталды. 

− КТМ токамагі үшін литий дивертор макеті үшін әзірленді жә не  
жасалды. 

− Ядролық, термоядролық материалдар және жақсартылған пайдалану 
қасиеттері бар материалдарының зерттеулері орындалады. 

3. Атом саласы объектілерінің ядролық, радиациялық және өнеркәсіп 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 

− Ядролық, радиациялық және өнеркәсіп қауіпсіздігі, ИГР ЗРК және 
«Байкал-1» ЗРК зерттеу реакторлар кешендерінің, «ҚР ҰЯО» РМК АЭИ 
радиациялық және электрфизикалық қондырғылардың апатсыз қыз-
мет көрсетуі қамтамасыз етілді. 

− БН-350 реакторының ПЯО сақтау және ядролық және радиациялық 
қауіпсіздікті сақтау мақсатында ПЯО контейнерлердің ахуалын фи-
зикалық қорғау және бақылау жүйелерінің қызмет көрсетуі қамтама-
сыз етілді. 

− Атом саласының стратегиялық объектілерді физикалық қорғау жүйе-
лерінің қызмет көрсетуі қамтамасыз етілді. 

4. Техногендік қызмет орындарында радиациялық-қауіпті жағ-
дай ларды жою 

− Ертіс химия-металлургия заводы (ЕХМЗ) цехтарының және оған ірге-
лес аймақтардың қауіпсіздік ахуалға келтіру бойынша жұмыстардың 
бірінші кезеңі аяқталды. Бұрынғы ССП аймағына («Байкал» зерттеу 
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кешені) ұзақ уақыт сақтау үшін Ақтау қ. ПЯО контейнерлерді тасы-
малдау бойынша іс-шаралар орындалды. 

5. Кадрлар даярлау
− Кәсіпорын қызметінің ерекшелігі бойынша қызметкерлерді оқы-

ту, оларды тағылымдамадан өткізу және аттестаттау жүргізілді, со-
ның ішінде Қазақстандық материалтану Токамагына қызмет көр-
сету үшін АЭИ мамандарын даярлау және тағылымдамадан өткізу 
ұйымдастырылды. 

− ҚР ҰЯО РМК АЭИ эксперименталдық базасын пайдаланылатын кадр-
ларды даярлау жүйесі ұйымдастырылды. Түрлі арнайы курстар және 
оқу-жаттығу сабақтары бойынша семинарлық, зертханалық дәрістер-
ге арналған шарттар жасалды. ҚР ЖОО студенттерінің өндірістік, ди-
пломалды және диплом тәжірибелері жүргізілді; 

− ҚР атом саласының мамандықтары бойынша жоғары оқу орындар-
дың магистратурасында және PhD докторантурасында АЭИ қызмет-
керлерін оқыту үшін жағдайлар жасалды. 

− Жоғарыда аталған бағдарламалар мен жобалар шеңберінде жұмы-
старды орындау нәтижесінде атом энергетика қауіпсіздігі саласында 
ғылыми зерттеулерге арналған ҚР ҰЯО АЭИ эксперименталдық база-
сы жасалды – атом саласында күрделі зерттеулерді жүргізу тәжірибесі 
бар білікті ғылыми және техникалық кадрлар даярланып шықты, 
жаңа эксперименталдық қондырғылар мен құрылғылар құрылды. Бұл 
әлеуетті ұлғайту қажет, атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану 
саласында Қазақстан Республикасы саясатын жүзеге асыруды ғылы-
ми-технологиялық қамтамасыз етуге және Қазақстанның атом сала-
сын тұрақты дамыту бойынша ҚР ҰЯО РМК стратегиялық мақсатқа 
жетуге бағытталған ҚР ҰЯО РМК миссиясын орындауы, техникалық 
және адамгершілік ресурстарды пайдалану, ескі жабдықты жаңарту 
немесе ауыстыру, жұмыстар мен зерттеулердің жаңа бағыттарын жа-
сау, оларды орындау сапасын арттыру, түрлі деңгейге сәйкес мамандар 
даярлау, кадрлар тұрақтамауын азайту үшін әлеуметтік мәселелерді 
шешу, жас және тәжірибелі мамандарды жұмысқа тартуды талап етеді. 
Атом саласында мемлекеттік саясатты тиімді жүзеге асыру үшін 

ҚР Премьер Министрінің 29.06.2011 ж. №728 Қаулысы негізінде «2020 
жылға дейін кеңейту перспективасы бар Қазақстан Республикасын-
да атом саласын дамытудың 2011-2014 жылдарға арналған» Бағдар-
ламасы қабылданды. Бұл Бағдарлама елде атом энергетикасын және 
оның инфрақұрылымын, атом құрылыс кешенін, ядролық отын циклы 
кәсіпорындарын, атом ғылымы және техникасын құруға және дамы-
туға бағытталған. Бағдарлама іс-шаралары Қазақстан Республикасының 
атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану саласындағы стратегиясын 
дамытуға бағытталған және атом энергетикасын дамытудың әлемдік 
үрдістерін ескерген. Бағдарламаның іс-шаралар жоспары Министрліктің 
стратегиялық жоспарына енгізілген іс-шаралардан басқа атом саласын 
дамыту бойынша міндеттерді шешу жөніндегі жаңа ұсыныстарды қамти-
ды. Бағдарламаның әр бір іс-шарасы оның мақсатты көрсеткіштеріне же-
туге бағдарланған және жеке бюджеттік бағдарламаны немесе инвести-
циялық жоба болып табылады. 
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1 ТАРАУ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫҚ БАЗА  
ЖӘНЕ ОНЫҢ ТҮРЛЕНУІ

1.1 Реакторлық кешендер. Құрылу тарихы және 
қазіргі ахуалы

70-ші жылдардың ортасына қарай Семей сынақ полигоны аумағында 
құрамына «Байкал-1» және ИГР екі эксперименталдық зерттеу реактор-
лар кешені енген ғарыш ядролық реакторлары құрылғысы бөлшектерін 
жер бетінде пайдалануға арналған сынақ базасы құрылды және кейін 
жұмыс істеді. «Байкал-1» және ИГР кешендерінде твэлдердің, қатты фа-
залық реактордың негізінде энергияны турбомашиналық түрлендірумен 
ЯЗҚ және ЯРЭҚ реакторлардың түптұлғалардың сынақтары жүргізілді, 
ал эксперименталдық кешендерде ЯЗҚ және ЯРЭҚ құру бағдарламасы 
бойынша жұмыстар аяқталғаннан кейін ядролық техника және термо-
ядролық энергетика объектілер қауіпсіздігін негіздеуге қажетті қазіргі 
уақытта эксперименталдық зерттеулердің кең спектрі жүргізіледі және 
жүзеге асырылды. Қазіргі уақытта реакторлық кешендер ҚР Ұлттық ядро-
лық орталық филиалы – Атом энергиясы институтының құрамына кіреді.

1958 жылғы 15 мамырда СОКП ОК КСРО МК-нің «атомдық реактор-
ларда қуаттың жылдам өсу кезінде өтетін физикалық үдерістерді зерттеу 
үшін…, КСРО Қорғаныс Министрлігінің объектісінде жоғары температу-
ралық ядролық гомогендік графиттік реактормен ЖӘР экспериментал-
дық қондырғысын салуды» көздеген №518-246 қаулысы қабылданды.

Қондырғыны құру бойынша жұмыстардың бастамашысы – жобаға 
С.М. Фейнбергпен бірлесе ғылыми басшылық жасаған И.В. Курчатов 
болды. Жобаның инженерлік-конструкторлық бөлігі Н.А. Доллежалю 
мен И.Я. Емельяновқа тапсырылды. Реактор өте қысқа мерзімде салын-
ды: 1960 жылғы шілдеде оның физикалық іске қосуы болды. Физика-
лық зерттеулер және ЖӘР реактордың бірінші іске қосулары әлемдегі ең 
жоғарғы жылу нейтрондар ағымы 0,7×1017н/ (см 2с) бар зерттеу реакторы 
құрылғанын көрсетті.

1960 жылы реакторды И.В. Курчатов атындағы Атом энергиясы ин-
ститутының құрамына енгізілген 361 экспедициясы пайдаланды. Ре-
акторды пайдаланудың бастапқы кезеңінде реактор зерттеу объектісі 
болғандықтан онда жұмыстар жүргізілді, ал мақсаты аппарат қуатының 
өсуі жоғары жылдамдықтар кезінде көбейтілген ортаның сипаттамала-
ры мен тәртіптерін зерттеу болды. Бұл жұмыстар мерзім бойынша ұзақ 
уақытқа созылған жоқ.

И.В. Курчатов М.В. Келдышпен және С.П. Королевпен бірге ядролық 
зымырандық қозғалтқышын құру идеясын ұсынды және оны жүзеге асы-
ру бойынша алғашқы қадамдар жасалды. 1958 жылғы 30 сәуірде олар ба-
стамашылық еткен ЯЗҚ құру және келешек тәсімдерін зерттеу бойынша 
кейінгі теориялық және эксперименталдық жұмыстары туралы Үкімет-
тің Қаулысы шықты. 1962 жылғы мамыр-маусым айларында ЖӘР реак-
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торында алғашқы зерттеу сериясы (серия М) жүргізілді, оның мақсаты – 
ядролық зымырандық қозғалтқыштар твэлдерінің реакторлық сынақтар 
әдістемесінің жұмысын сараптау болды. Осы серияны іске қосуларда 
реактор нейтрондардың қуатты көзі ретінде, физика-техникалық зерт-
теулерге арналған құрал ретінде пайдаланылады, ал зерттеу объектісі 
блокты типті твэлдерден алынған ЯЗҚ реакторының эксперименталдық 
жылу бөлгіш жинақтары болады.

Зерттеу сипаттамасының өзгеруіне және реактордың тағайындалуы-
на байланысты оның атауы өзгереді: ЖӘР – жарылғыш қолданыстағы 
реактор ИГР – импульсті графиттік реакторға ауыстырылады. Реактор-
дың толық сипаттамасы – жоғары температуралық, өздігінен сөнетін, 
графитті шағылдырғышымен жылу нейтрондарда жылу сыйымдылық 
типті. ЖӘР реакторда М сериялары, ЯЗҚ твэлдері сынақтарының бірін-
ші сериясын жүргізу сәтінен бастап 1966 жылғы кыркүйекке дейін, ЖӘР 
реакторы бірінші қайта құруға тоқталғанда, 489 іске қосулар жүргізілді, 
жартысынан көбінің сынау мақсаты твэлдер мен ЯЗҚ ЖШЖ болды.

ЯЗҚ бойынша жұмыстардың дамытылуына және ұзартылуына қарай 
ИГР реакторы тек твэлдер мен модельдік жылу бөлгіш жинақтарды сынау 
жүргізуге мүмкіндік бергендіктен сынақ реакторлық базасын кеңейту 
қажеттілігі пайда болды. Твэлдерді және ЯЗҚ басқа элементтерін сынау 
көзқарасынан бұл реактордың негізгі кемшілігі – жұмыстың импульстік 
режімі. ЯЗҚ құру бойынша жұмыстардың көлемі мен қиындығын ертерек-
тен болжай, ғалымдар мен мамандардың бастамасы бойынша 1960 жылғы 
мамырда «Байкал-1» бірінші және екінші кезектегі реакторлық зерттеу ке-
шенінің құрылысы туралы КСРО ОК және СОКП ОК Қаулысы қабылдан-
ды. Осы қаулымен кешеннің орналасу орны анықталды: Курчатов қ. 65 км 
қашықтықта, ИГР реакторлық кешенінің орналасу орнынан 50 км Семей 
сынақ полигоны аймағында. Кешеннің бірінші кезегінің құрамында ИВГ.1 
газды салқындататын жоғары температуралық зерттеу реакторын, реак-
торға газ тәрізді сутегіні сақтау және беру стендін және ЯЗҚ реакторының 
стендттік түптұлғасы болатын ИРГИТ реакторын салу қарастырылған.

«Байкал-1» зерттеу реакторлар кешенінің құрылысы 1964 жылы 
басталды. 1971 ж. бірінші жұмыс орнында ИВГ.1 реакторын монтаждау 
аяқталды, 1972 жылғы қыркүйектен желтоқсанға дейін осы реактордың 
физикалық іске қосуы жүргізілді. 1973 жылдың күзіне қарай стендтің 
құрылысы мен монтажы аяқталды. Стендте іске қосу-жөндеу жұмыстары 
бір жарым жылдай уақыт алды және 1975 жылғы 7 наурызда ИВГ.1 реак-
торының энергетикалық іске қосуы жүргізілді.

1976 жылы «Байкал-1» кешенінің екінші жұмыс орнында ИРГИТ ре-
акторының бірінші экземплярын монтаждау бойынша жұмыстар бастал-
ды, физикалық іске қосуы 1977 жылы шілде айында, ал энергетикалық – 
1978 жылғы 27 наурызда болды.

Барлығы «Байкал-1» зерттеу реакторлар кешенінде ЯЗҚ бағдарлама-
сының шеңберінде ИРГИТ үш реакторлары және ИВГ.1 реакторы белсен-
ділік аймағының төрт нұсқасының сынақтары жүргізілді.

ЯЗҚ бағдарламасы бойынша жұмыстарды аяқтау бойынша ИРГИТ ре-
акторы ЯЭҚҚ құру бойынша жұмыстарды жүргізу үшін РА реакторында 
жаңартылды және ауыстырылды. РА реакторының энергетикалық іске 
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қосуы 1987 жылғы наурыз айында болды. 1997 жылға дейін реакторда 
түрлі материалтану сынақтары жүргізілді. 1998 жылы үкіметаралық 
келісімдерге сәйкес отын реактордың активтік аймақ сынан түсірілді 
және Ресейге шығарылды. Жаңарту нәтижесінде ИВГ.1 реакторының не-
гізінде 1990 жылы ИВГ.1М зерттеу реакторы құрылды.

Құрылыстың басталуынан 1970 жылға дейін «Байкал-1» кешенінде 
құрылыс жұмыстардың жетекшілігін жүргізген ұйым, оның құрылы-
сы аяқталғаннан кейін кешенді пайдаланумен айналысу тиіс По-
дольск ғылыми-зерттеу технологиялық институтының №10 Экспеди-
циясы болды.

1970 жылғы шілдеде, жұмыстарды орындау мерзімдерін, ЯЗҚ құруға 
қатысатын ұйымдардың жақсы әрекетін және құрылысын жетілдіру 
күшін үйлестіру мақсатында, орта машинажасау министрлігі ПҒЗТИ 
№10 экспедициясын және И.В. Курчатов атындағы АЭИ 361 экспедици-
ясын – ИГР және «Байкал» реакторлық кешендерін пайдалану және ЯЗҚ 
жетілдіру бағдарламасы бойынша барлық реакторлық сынақтарды және 
зерттеулерді жүргізу міндеттері жүктелген Біріккен экспедиция, бір 
кәсіпорынға біріктіруді шешті.

Ұйымдық тұрғыда Біріккен экспедиция Подольск ғылыми-зерттеу 
технологиялық институтының (ПҒЗТИ) құрамына енгізілді. 1989 жылы 
ПҒЗТИ «Луч» ғылыми-өндірістік бірлестікке қайта құрылды, құрамына 
дербес кәсіпорынның бірі ретінде Біріккен экспедиция да («Луч» ҒӨБ БЭ) 
енгізілді.

Егемен Қазақстан және оның Ұлттық ядролық орталығы құрылған-
дықтан «Луч» ҒӨБ БЭ Атом энергиясы институты болып қайта құрылды 
да ҚР ҰЯО құрамына енгізілді.

ЯЗҚ реакторларының түптұлғаларын және элементтерін жетілдіру 
және сынау кезінде құрылған алынған тәжірибесі және технологиясы ҚР 
ҰЯО АЭИ ядролық және термоядролық энергетика объектілерінің олар-
ды құру, пайдалану және пайдаланудан шығару кезеңдерінде қауіпсіздік 
мәселелері бойынша зерттеулерді орындау кезінде қажет болды және жү-
зеге асырылды.

Ядролық және термоядролық энергетика объектілерінің қауіпсізді-
гін негіздеуге қажетті ҚР ҰЯО АЭИ қызметінің бағыттары зерттеулердің 
әлемдік деңгейіне сәйкес жоғары кәсіби және техникалық деңгейде 
орындалатын эксперименталдық зерттеулердің кең спектрін қамтиды. 
Бірнеше орындалатын зерттеулер шетелдік серіктестерді тарту арқылы 
әлемде алғаш жүргізіледі.

Қазіргі уақытта ҚР ҰЯО РМК АЭИ эксперименталдық базасы матери-
алтану зерттеулерін орындауға арналған жабдықты, қазақстандық тока-
макты (КТМ) құруды қолдау зерттеулерін орындау үшін, атом энергетика 
қауіпсіздігін негіздеуге қажетті эксперименталдық зерттеулерге стенд-
терді және қондырғыларды, зерттеу реакторларын мыналарды қамтиды.

ҚР ҰЯО реакторлық кешендерінің техникалық ахуалының, қазіргі 
уақытта орындалатын жоспарланған және болжалған зерттеу бағдарла-
маларының талдауы эксперименталдық мүмкіндіктерін кеңейту және 
олардың пайдалану сипаттамаларын жақсарту мақсатында реакторлық 
кешендерді жаңарту қажеттілігін белгіледі. Осы мақсатпен ««Қазақстан 
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Республикасы Ұлттық ядролық орталығы» РМК зерттеу ядролық реактор-
ларын жаңарту» жобасының техника-экономикалық негіздемесі жасал-
ды, жүзеге асырылуы қауіпсіздік деңгейін арттыруға мүмкіндік береді 
және зерттеу реакторларының эксперименталдық мүмкіндігін кеңейтеді.

1.1.1 «Байкал-1» зерттеу реакторлары кешені

«Байкал-1» кешені Семей полигонының ортасында Курчатов қала-
сының оң түстігіне қарай 65 км жерде орналасқан (бұрын Семипала-
тинск-21). Кешен ЖШЖ толық ауқымды реакторлық сынақтарға, ак-
тивтік аймақ модульдері, ЯЗҚ реакторларының түптұлғалары және 
дұрысын айтқанда газ тәрізді және сұйық сутегіні пайдаланумен ЯЗҚ 
арналған арнайы база ретінде құрылды. Сутегі және түрлі технологи-
ялық операциялар үшін қажетті азот (жылу тасымалдағыш ретінде пай-
даланылған) кешенге сұйық түрінде көліктік автомобильдік сыйым-
дылықтарда жеткізілген, кейін газы шығарылып және жоғары қысымды 
сыйымдылық-қоймаларға жүктелген. Қазіргі уақытта азот газын шығару 
және сығымдау жүйесі жұмыс жасауда, ұқсас сутегілі жүйе тоқтатылған. 
Газ тәрізді сутегіні және азотты сақтау үшін 32 МПа жұмыс қысымымен 
жалпы мөлшері 200 м 3 сыйымдылықтар пайдаланылады (белгіленген қы-
сымда бір сыйымдылықта 0,23т газ тәрізді сутегі немесе 3,2 т газ тәрізді 
азот сақталуы мүмкін). Стенд жүйелері жұмыс жасауда және сутегінің 
сыналып жатқан бұйымдарына 0,01–25 кг/с шығынымен сутегіні және 
0,01…60 кг/с шығынымен азотты беру мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

«Байкал-1» кешенінде екі зерттеу реакторы бар – ИВГ.1М және РА.
ИВГ.1М реакторы
1975 жылы «Байкал-1» стенд кешенінде ИВГ.1 реакторын энергетика-

лық іске қосу жүргізілді. ИВГ.1 реакторымен «Байкал-1» стенд кешенін-
де энергетикалық іске қосудың нәтижелері бойынша пайдалануға қа-
былданды. Энергетикалық іске қосуды дайындауда және іске қосуда БЭ, 
ҒТКЭИ, ПҒЗТИ, И.В. Курчатов атындағы АЭИ, 52605 әскери бөлімшесі, 
КСРО Мемгидрометком Қолданбалы геофизика институты, КСРО Денса-
улық сақтау Министрлігінің Биофизика институты және басқа да бірқа-
тар ұжымдардың мамандары қатысты.

1975–1988 жылдар аралығында реакторда ЯЗҚ және ЯЭҚҚ реактор-
ларының тәжірибелік активтік аймақ лар сынақтары жүргізілді. 1989 
жылы реакторда екі тұзақты қондырғыларды құру мақсатында ИВГ.1 ре-
акторын және «Байкал-1» кешен жүйесін жаңарту басталды:
– газды салқындататын реакторлардың ЖШЖ сынақтарына арналған 

тұзақты қондырғылар, соның ішінде газ тәрізді жылу тасымал-
дағыштың жабық шығарынды жүйесімен жабдықталған ЯЗҚ және 
ЯЭҚҚ реакторлары;

– суды салқындататын реакторлардың модельдік ЖШЖ сынауға ар-
налған тұзақты қондырғылар, соның ішінде ядролық техника объек-
тілерінің қаіпсіздігін негіздеу үшін ЖШЖ мүмкіндік балқытумен ауыр 
апаттар режімдерін қоса, ауыспалы және апаттық режімдерде ВВЭР.
1990 жылы жаңартудың бірінші кезеңі аяқталды – реактордың ак-

тивтік аймақ сы сумен салқындатылатын технологиялық арна дармен 
жинақталды. Жаңартудың екінші кезеңі бойынша жұмыстар – номинал 
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1.1 сурет. ИВГ.1М реакторы жүкті ауыстырып тиегіш машина жағынан

қуатта оның жұмысының ұзақтылығын арттыру үшін реактордың суды 
салқындату жүйесін қайта құру және тұзақты қондырғыларды құру – 
ТМД-да экономикалық және саясат жағдайларының өзгеруіне байланы-
сты тек ішінара орындалды және тоқтатылды.

Реактордың тоқтаусыз жұмысының ұзақтылығы тұйықталған контур 
бойынша (аралық салқындатусыз) айналып жүретін сулы жылу тасы-
малдағыштың қорларымен шектелген және 60 тан 6 МВт дейін реактор 
қуатында сәйкес, 103 ÷ 3,5×104 сек құрайды.

Реактор конструкциялық материалдардың реакторлық сәулелендіру 
жағ дай ларында сутегімен және оның изотоптарымен өзара әрекеттесу 
параметрлеріна зерттеу жүргізу үшін жабдықпен жабдықталды. ИВГ.1М 
жаңартылған реакторының негізгі техникалық сипаттамалары 1.1 кесте-
де келтірілген (1.1 сурет).

1.1 кесте. ИВГ.1М жаңартылған реактордың негізгі техникалық си
пат та малары

Жылу қуаты (тұзақ арна ында ЖШЖ қуатын есепсіз), МВт 60
Тұзақ арна ында жылу нейтрондар ағымның тығыздығы, н/см 2с 3,5×1014

Уранды жүктеу-235, кг 4,6
Активтік аймақ ның биіктігі, мм 800
Тұзақты арна дың диаметрі, мм 164
Реактор арқылы судың шығыны, кг/с 380
Активтік аймақ дан шыққан судың максимальды температурасы, °C 95
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1.2 сурет. РА реакторы

РА реакторы
РА зерттеу реакторы (1.2 сурет) ИРГИТ реакторының ЯЗҚ стенд 

түптұлғасы конструкциясының негізінде құрылды және 1987 жыл пайда-
лануға енгізілді. Реактор 3,3 кг/с дейін шығынымен компрессормен ай-
далатын атмосфералық ауамен салқындатылады, сонымен қатар 400 кВт 
дейін қуатта жұмыс істеу кезінде реактордың салқындатуы қамтамасыз 
етіледі. Реактор отыны саңылаусыз ампулаларда орналасқан және уран-
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1.3 сурет. ИГР зерттеу реакторы кешені

235 бойынша 90% байыту болды. 1997 жылға дейін реакторда түрлі зерт-
теулер жүргізілді, 1998 жылы үкімет аралық келісімдерге сәйкес реак-
тордан отынды түсірілді және Ресейге шығарылды. Реактордың барлық 
жүйелері жұмыс жасауда. Реакторды пайдалануды жаңарту активтік ай-
мақ ны жиынтықтауға арналған жаңа ЖШЖ жасау кезінде мүмкін болады.

1.1.2 ИГР зерттеу реакторлар кешені

ИГР зерттеу реакторы 1961 жылы пайдалануға берілді. ИГР реакторы 
(1.3 сурет) өзімен тізбек түрінде жиналған құрамында уран бар графит-
тік блоктардан қалауды ұсынатын гамогендік активтік аймақ мен жылу 
нейтрондарда импульстік реактор болады. Реактордың шағылдырғышы 
құрамында ураны жоқ ұқсас блоктардан қалыптастырылған. Реактор-
дың активтік аймақ ны еріксіз салқындатуға мүмкіндігі жоқ. Реактор 
жұмысының үрдісінде бөлінетін жылу қалаумен жинақталады, кейін ре-
актор корпусының қабырғалары арқылы салқындату контурының суына 
беріледі. Реактор екі негізгі режімде жұмыс істейді:

– реттелмейтін өздігінен сөнетін нейтрондық импульс режімінде, ам-
плитуда және ұзақтылығы реакторға хабарлайтын алғашқы реак-
тивтілік мөлшерімен анықталады; осы жағдайда қуаттың сөнуі реак-
тивтіліктің үлкен теріс температуралық әсерінің есебінен болады.

– БҚЖ жұмыс органдары арқылы жүзеге асырылатын ертеде тағайын-
далған заң бойынша реактордың қуаты өзгертілетін реттеу режімін-
де; форма, амплитуда (қуаттың деңгейі) және режімнің ұзақтылығы 
аса түрлі болуы мүмкін және сынақ міндеттерімен анықталады; 
ұзақтылықтың шектеуі активтік аймақ да энергияны бөлудің пайда-
лану шегі 5,2 ГДж тең болады.
ИГР реакторының активтік аймақ сында максимальды энергияны 

бөлуді жүзеге асыру кезінде реактордың 5,2 ГДж іске қосу мерзімділігі 
аптасына 2 іске қосуды құрайды (салқындатуге арналған қажетті уақыт-
ты есепке алумен). ИГР реакторының негізгі техникалық сипаттамалары 
1.2 кестесінде келтірілді.
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1.2 кесте. ИГР реакторының негізгі техникалық сипаттамалары

Импульстік режімдегі қуат (ең жоғарғы), ГВт 10
Стационарлық режімдегі қуат, ГВт ≤1
Импульстің жарты ені минималды, с 0,12
Реттеу режімінің ұзақтылығы, с 1…106

Жылу нейтрондар ағымының максимальды тығыздығы, н/см 2с 0,7×1017

Жылу нейтрондардың максимальды флюенсі, н/см 2 3,7×1016

Уран-235-ті жүктеу-235, кг 9
Активтік аймақ биіктігі, мм 1460
Орталық эксперименталдық арна дың диаметрі, мм 228

Реактор газ тәрізді сутегі (шығыны 6 кг/с дейін), азот (шығыны 22 кг/с 
дейін), гелий (шығыны 4 кг/с дейін) және де дестилятты (шығыны 25 кг/с 
дейін) сынау объектілеріне беру жүйелерімен жабдықталған. Газ тәрізді 
сутегі және гелий кешенге тасымалдау баллондарында жеткізілді, кей-
ін компрессордың көмегімен 32–35 МПа дейін қысыммен стенд сый-
ымдылықтарына жүктеледі. Азот сұйық түрінде жеткізіледі, кейін газы 
шығарылады және стенд сыйымдылықтарына жүктеледі.

Сынақтардың экологиялық қауіпсіздігі және нормативтік құжаттар-
мен белгіленген санитарлық талаптарды орындау, пайдаланылған газ 
тәрізді және сұйық жылу тасымалдағыштар, отыннан шыққан радиону-
клидтермен ластанған сыналып жатқан бұйымдар түсетін жабық тастан-
дылар мен шығарындыларды арнайы герметикалық жүйелермен қамта-
масыз етіледі.

1.1.3 ҚР ҰЯО реакторлық кешендерінде орындалған негізгі 
ғылыми-зерттеу жұмыстары

«Байкал-1» зерттеу реакторлар кешені
1975–1988 жылдар. ИВГ.1 реакторында ЯЗҚ және ЯЭҚҚ реакторлардың 

төрт тәжірибелік активтік аймақ лардың сынақтары жүргізілді. Сутегі-
нің температурасы 3100К дейін және меншікті электр бөлінісі 33 кВт/см 3 
дейін 4000 с ішінде ЯЗҚ ЖШЖ жұмыс қабылеттілігі көрсетілді.

1978–1981 жылдар. «Байкал-1» кешенінде ИРГИТ реакторларының 
ЯЗҚ стенд түптұлғалараның сынақтары жүргізілді.

1987–1998 жылдар. РА реакторында ЯЭҚ отынының радиаци-
ялық тұрақтылығын сынау жүргізілді. Отын гелий немесе азотпен 
толтырылған герметикалық ампулларда орналасқан. Сынақтардың 
ұзақтылығы жылу нейтрондардың орта ағымында 1012 н/см 2с азоттың 
ортасында 1000–2000 К және гелий ортасында 800–1800 К отынның тем-
пературасында 4800 сағ. құрады. Сыналған твэлдердің іске қосудан кей-
інгі зерттеулері орындалды, нәтижесінде тұтастықтың жоғарғы дәреже-
сі, герметикалық формасының, алғашқы өлшемдерінің және твэлдердің 
беріктігінің сақталуы белгіленді.

1996–1998 жылдар. Халыаралық ғылыми-техникалық орталық жоба-
сының шеңберінде ҒЗКЭИ бірлесе орындалған ИВГ.1М және РА реактор-
ларының сәулелендіруін атмосферада шашырауына зерттеу жүргізілді. 
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Ядролық сәулелендіру көздерінен радиациялық өрістерді есептеу бағдар-
ламаларын тексеру үшін пайдаланылатын реакторлардан 1 км дейін 
арақашықтықта жер бетінен 1 м биіктікте нейтрондық және гамма-сәу-
лелеу сипаттамалары туралы эксперименталдық деректері алынды.

1994 жылдан қазіргі уақытқа дейін. Реакторлық сәулелендіру жағдай-
ларында сутегі изотоптарымен конструкциялық материалдардың өзара 
әрекетін зерттеу, термоядролық реактордың бланкеті мен бірінші қабы-
рғасына арналған кандидаттық матераилдарды таңдау негіздемесінде 
зерттеулер орындалады.

2003 жылдан бастап физика-химиялық ерекшеліктерін кейінгі ра-
диациядан кейінгі зерттеулермен түрлі температураларда тритийді 
бөлетін «in situ» тіркеуімен, 20% литий бойынша күйіп кету деңгейімен 
Li6 изотоппен байытылған Li2TiO3 литий керамикасының радиациялық 
сынақтары орындалады.

ИГР зерттеу реакторы кешені
1962–1966 жылдар. ИГР реакторында ЯЗҚ модельдік твэлдерінің 

алғашқы сынақтары жүргізілді. Сынақтардың нәтижелері қуатты ней-
трондық және гамма-сәулелендіру шарттарында 10 МВт/м 2 дейін мен-
шікті жылу ағымында 3000К артыратын температураның мағынасында 
жұмыс істейтін жылу алмасуының қатты беттерімен твэлдерді құру мүм-
кіндігін растады.

1971–1973 жылдар. ИГР реакторында термотығыздыққа ЯЗҚ жоғары 
температуралық отынның динамикалық сынақтары жүргізілді, бары-
сында мынандай параметрлар жүзеге асырылды: отында меншікті энер-
гияның бөлінуі – 30 кВт/см 3, твэл беттерінен меншікті жылу ағыны – 
10 МВт/м 2, жылу тасымалдағыштың температурасы – 3000 К, қуатты 
көбейту және төмендету кезінде жылу тасымалдағыш температурасын 
өзгерту жылдамдығы – 400 К/с, номинал режімнің ұзақтылығы – 5 с.

1974–1989 жылдар. ИГР реакторында ЯЗҚ, ЯЭҚҚ түрлі типті реактор-
лардың және сутегі, азот, гелий және ауа жылу тасымалдағыштарымен 
газды динамикалық қондырғылардың ЖШЖ сынау жүргізілді.

1971–1993 жылдар. 400–2600 К температура диапазонында (сутегі, 
азот, гелий, ауа) отыннан газ тәрізді жылу тасымалдағышқа шығу және 
ИГР және РА реакторларында орналасқан эксперименталдық ЖШЖ бо-
латын көздер, бөліну өнімдерінің газды контурларында тұндыру зертте-
улері жүргізілді.

1983–1992 жылдар. Сулы және сұйық металлдық жылу тасымал-
дағыштармен ВВЭР-1000, ИВВ-2М, БН-800, БРЕСТ-300 типті ядролық ре-
акторлардың қауіпсіздік мәселелері бойынша эксперименталдық зертте-
улер орындалды.

1992–1995 жылдар. БТЭҒЗИ Ресей федералдық ядролық орталықпен 
бірлесе КИГР көп мақсатты импульстік графиттік реактор жобасын 
негіздеуге қажетті зерттеулер орындалды, соның ішінде ИГР реак-
тор-түптұлғасының нейтрондық-физикалық өрістерінің зерттеулері 
және оның қоршаған ортаға әсер етуі.

2000 жылдан қазіргі уақытқа дейін. Жапония және Франция ұйымда-
рымен келісімшарт бойынша орындалатын жылдам нейтрондарда реак-
торлардың қауіпсіздігін негіздеуге қажетті реакторлық ішіндегі зерттеу-
лер жүргізіледі.
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1.1.4 Реакторлық емес эксперименталдық стендтер және 
қондырғылар

ҚР ҰЯО АЭИ эксперименталдық базасы тек зерттеу реакторларын 
ғана емес, атом энергетикасы қауіпсіздігін негіздеуге қажетті реактор-
лықтан тыс эксперименталдық зерттеулерге арналған, қазақстандық то-
камак (КТМ) құруды қолдаудағы зерттеулерге арналған стендтерді және 
қондырғыларды мыналарды қамтиды, материалтану зерттеулерді орын-
дауға арналған жабдықты, соның ішінде төменде ұсынылған.

ЛАВА-Б қондырғысы ативтік аймақ ны балқытумен энергетика-
лық суды салқындататын ядролық реакторлардың ауыр апаттарда еріп 
жүретін үдерістерді зерттеуге арналған.

EAGLE эксперименталдық стенд жылдам нейтрондарда энергетика-
лық ядролық реакторлардың активтік аймақ сын балқытумен ауыр апат-
тарды алып жүретін үдерістерді зерттеуге арналған.

ВЧГ-135 стенді реактордың активтік аймағының компонентерін 
оларды балқыту температурасына дейін қыздыру кезінде өзара әрекет-
тесу үрдістерінің жоғары температуралық материалтану зерттеулері-
не арналған.

КЭТГ-3 үдеткіші (күшті токты электрондық шоқтың генераторы) плаз-
маның оның қабырғаға кедергі сәтінде ИТЭР бірінші қабырғаның қорға-
ныс материалдарымен өзара әрекеттесу үрдістерін еліктеулі зерттеулер-
ге арналған.

ЛИАНА стенді реакторлық сәулелендіру жағдайларында ТЯР кон-
струкциялық материалдармен сутегі изотоптарын өзара әрекеттесу па-
раметрлерін зерттеуге арналған.

ВИКА қондырғысы ТЯР конструкциялық материалдардың реакторын-
да жоғары температурада сәулеленген диффузиялық қасиеттерді мате-
риалтану зерттеулерге арналған.

КОРИНА қондырғысы негізгі және сәулеленген конструкциялық реак-
торлық материалдарды коррозиялық сынауға арналған.

УТФИ-2 қондырғысы 1000ºС дейін температураларда Отын және кон-
струкциялық реакторлық материалдарды жылу физикалық ерекшелік-
терін (жылу өткізгіштік, жылу сыйымдылық және температура өткіз-
гіштік) зерттеуге арналған.

Еліктеулі диагностикалық стенд КТМ токамагының плазма диа-
гностикасының микротолқындық және рентгендік жүйелерді өндеу-
ге арналған.

УМН-Э эксперименталдық қондырғы үлкен алаңның (1000 см 2 дей-
ін) төсемінде металлдардан, оксидтерден және нитридтерден жұқа 
(микрондық қалындық) қорғаныс жабындылардан қаптауға арналған 
(1000 см 2 дейін).

Молекулярлық шоқтың газды динамикалық көзімен ваккумдық стенд 
КТМ токамагында плазманы толықтыру және өшіру үрдістерін зерттеу-
ге арналған.
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Плазмалық-шоқ қондырғымен стенд КТМ плазмасының материалдар-
мен өзара әрекеттесу үрдістерін, ерекшелігінде токамактың бірінші қа-
бырғасының қорғаныс қабатының материалын ыдырату үрдістерін елік-
теулі зерттеуге арналған.

КИР «Байкал-1» ЗРК радиациялық-қорғаныс камерасы, ионды сәуле 
көздерімен қауіпсіз айналысу және эксперименталдық құралдардың ре-
акторлықтан кейінгі зерттеулерді орындауға арналған.

1.2 Материалтану кешені

ҚР ҰЯО АЭИ филиалының құрылымдылық бірлігінің бірі материалта-
ну сынақтары бөлімі болады, көп жылдар бойы негізгі қызметі ядролық 
және термоядролық реакторлардың конструкциялық және Отын мате-
риалдардың материалтану зерттеулерін жүргізу болады. Бөлім зертте-
ушілерінің өкімінде өзіне ғылыми-зерттеу жабдықты енгізетін үш зерт-
ханасымен қалыптастырылған материалтану кешені бар, көбі бірегей 
және ҚР ҰЯО АЭИ құрылған. Материалтану кешені аумақтық «Байкал-1» 
зерттеу реакторлар кешенінде орналасқан.

Материалтану кешенімен орындалатын зерттеулердің негізгі мақсат-
тары бар және жаңа конструкциялық материалдардың сипаттамаларын 
зерттеу (түрлі жағдайларда оларды сынау кезінде), ядролық және термо-
ядролық қондырғыларда пайдаланудың бірегей жағдайларында Отын 
және конструкциялық материалдарды сипаттамаларын зерттеу болады.

Негізгі шешілетін міндеттер мынандай бағыттарды камтиды:
– электр техникалық немесе реакторлық балқытудан кейін энергетика-

лық реакторлардың активтік аймағының материалдарының құрамын 
мен құрылымын зерттеу;

– энергетикалық реактордың активтік аймақ материалдарының 
балқымасын жылу тасымалдағышпен, бетонмен және реакторлар-
дың күш корпусының материалымен өзара әрекеттесу өнімінің ахуа-
лын зерттеу;

– термоядролық қондырғылардың конструкциялық сутегі өткзгіштігі;
– сутегі изотоптарының ТЯР келешек материалдарымен өзара әрекет-

тесудің негізгі параметрлерін анықтау;
– конструкциялық материалдардың диффузиялық, сорбциялық және 

физика-механикалық ерекшеліктеріне сәулелендіру және газды орта-
ның әсерін зерттеу;

– эксперименталдық жұмыстардың үрдісінде пайда болатын газды ор-
талардың сынамаларына талдау жүргізу;

– сәулелендіру және термиялық әсер ету кезінде реакторлық материал-
дар коррозиясының үрдісін зерттеу;

– материалдардың металлографтық зерттеулері, конструкциялық және 
Отын материалдардың үлгілерінің фазалық және элементтік құра-
мын анықтау;

– кәсіпорынның реакторлық қондырғыларын куәландыру;
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1.4 сурет. Растр, сканерлеу элек
трондық микроскоп JSM6390

– активтік аймақ ның материалдар-компоненттерінің балқыту темпе-
ратурасына дейін оларды қыздыру кезінде физика-химиялық өзара 
әрекеттесу үрдісін зерттеу;

– ауыр апаттарды модельдеу бойынша эксперименттердің тазалығын 
арттыру үшін энергетикалық реактордың активтік аймағының ком-
поненттерінің материалдарымен өзара әрекеттесуден графиттік тигл-
дерді қорғаудың тиімді тәсілдерін іздеу;

– түрлі температураларда кориумның электр физикалық ерекшелік-
терін зерттеу.
Материалтану сынақтары бөлімінің басқаруында үш зертхана бар: 

материалдарды термиялық сынау зертханасы; конструкциялық және 
Отын материалдарды сынау зертханасы; ішкі арна дық сынақтар зерт-
ханасы. Жоғарыда келтірілген міндеттерді шешу үшін материалтану ке-
шені қажетті ғылыми-эксперименталдық жабдықпен жеткілікті толық 
жабдықталған.

1.2.1 Материалдарды термиялық сынау зертханасы

Материалдарды термиялық сынау зертханасы БН-350 РҚ ЖЖБЖ 
құрғақ сақтау негіздемесінің тақырыбымен байланысты міндеттерді 
шешу үшін 2000 жылдардың басында негізделді. Зертханамен шешілетін 
негізгі міндеттері сәулелену және термиялық әсер ету кезінде реактор-
лық материалдар коррозиясының үдерістерін зерттеумен, макеттік 
термиялық сынақтар кезінде термоядролық реакторлардың бірінші қа-
бырғасы элементтерінің тәртібін зерттеумен, термиялық сынау жағдай-
ларында конструкциялық материалдардың және конструкция элемент-
терінің тәртібін зерттеу әдістерін жетілдірумен, филиалдың реакторлық 
қондырғыларды куәландырумен байланысты.

Зертхана қазіргі ғылыми-техникалық жабдықпен жабдықталған. Бұл 
JEOL жапон компаниясының растрлы сканерлеу электрондық микроско-
пы JSM-6390 (1.4 сурет), 2006 жылы пайдалануға енгізілді.

Кейінірек, 2014 жылы микроскоп энерго дисперсиондық спектроме-
трмен (ЭДС) JED-2300 жете жарақтандырылды, оның мүмкіндігін айтар-
лықтай кеңейтті және зерттеліп жатқан үлгілердің жергілікті элементтік 
талдауды орындауға мүмкіндік берді (1.5 сурет).

Зертханада оптикалық метал-
лография учаскесі бар (1.6 сурет),  
ММУ-3, МЕТАМ ЛВ-41 металло-
графтық микроскоптар және ми-
кроқаттылық өлшнгіш ПМТ-3 база-
сында қалыптасқан.

ҒТБ «Ядролық реакторлардың 
пайдаланылған отын құрастырула-
рының ұзақ уақыт сақтау кезіндегі 
тәртібін зерттеу» тақырыбын жүзе-
ге асыру шеңберінде отқұндақты 
пештердің, ваккумдық-газды по-
стын, және қорғасын қорғауымен 
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 РЭМ Қабаттасуы (U, Zr, Fe, Cr)

 U Zr Fe Cr

El Mass% Atom%

U 47.64 19.50

Zr 17.29 18.47

Fe 28.29 49.34

Cr 6.77 12.69

1.5 сурет. Жергілікті элементтік талдау нәтижелері

       ММУ3                      МЕТАМ ЛВ41         ПМТ3     

1.6 сурет. Металл графикалық зерттеулерге арналған аспаптар
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1.7 сурет. Термиялық сынау орны 1.8 сурет. Кернеу кезінде корро зия
лық сынақтарға арналған «КОРИНА» 
эксперименталдық қондырғысы

4531 типті электр эрози
ялық білдегі

Автоматты ажарлағыш
әрлеу станциясы 
Forcipol (METKON) 

XA82/220/2X талдау 
таразысы (RADWAG)

1.9 сурет. Көмекші жабдық

сорып шығатын шкаф базасында сәулеленген болат үлгілерін термиялық 
сынау орны ұйымдастырылған (1.7 сурет).

2009–2013 жылдары ҒТБ «Ядролық реакторлардың конструкциялық 
және отын материалдарын жылу физикалық сипаттамаларын анықтау 
және кернеуде коррозияны зерттеу» тақырыбының шеңберінде кернеуде 
конструкциялық реакторлық материалдарды коррозиялық сынау жүр-
гізуге арналған жоғары температура кезінде ұзақ коррозиялық сынау 
барысында зерттеу үлгісіне тұрақты белгіленген жүктеуді қамтамасыз 
ететін ақпараттық-басқару жүйесімен жабдықталған «КОРИНА» экспе-
рименталдық қондырғысы құрылды (1.8 сурет). Қондырғыда БН-350 РҚ 
ЖЖБЖ сәулеленген аустениттік болаттың коррозиялық сынақтардың 
бірегей нәтижелері алынды.
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Дайындық операцияларды жүргізу және де зерттелініп жатқан үл-
гілердің массасын және тығыздығын анықтау үшін зертхана қажетті 
жабдықпен жабдықталған: бұл жоғары дәлдікті эрозия білдегі 4531, ав-
томатты ажарлағыш-әрлеу станциясы Forcipol (METKON), аналитикалық 
таразы XA82/220/2X (RADWAG).

1.2.2 Конструкциялық және отын материалдарын сынау 
зертханасы

Зертханада шешілетін негізгі міндеттер конструкциялық және отын 
материалдарын металлографикалық зерттеумен, олардың фазалық және 
элементтік құрамын анықтаумен, олардың жылу физикалық параметр-
лерін зерттеумен байланысты. Зертханада сондай-ақ энергетикалық ре-
акторлардың активтік аймағының материалдары өзара әрекет ету және 
балқыту үдерістерінің эксперименталдық зерттеулері, экспериментал-
дық жұмыстар үдерісінде пайда болатын газды орталарды талдау жүзе-
ге асырылады. Реаторлықтан тыс сынау, реакторлық сынақтарға дейін 
және кейін физика-механикалық және жылу физикалық ерекшеліктерін 
зерттеу әдістерін жетілдіру жағдайларында конструкция элементтерін 
материалтану сынақтарын және зерттеулерін бағдарламалық-әдісте-
мелік және ғылыми-техникалық қамтамасыз ету бойынша жұмыстар 
жүргізіледі.

Материалдар үлгілерінің фазалық құрамын зерттеу үшін рентген 
дифрактометрлары қолданылады: Rentgen-Master (RM-4) компьютер-
лік жүйемен басқарылатын дифрактометрі ДРОH-3 (1.10, а сурет) және 
қазіргі, 2015 жылы зертханаға қойылған, Panalytical (Нидерланды) өн-
дірісінің дифрактометрі Empyrean (1.10,  б сурет). Соңғы дифрактометр 
ғылымда және өнеркәсіпте рентген құрылымдық зерттеулерге арналған 
және әлемде осындай типті жақсы аспаптардың бірі болады. Осы аспап-
тың ерекшелігі Pixcell технологиясы бойынша дайындалған және есептің 
жоғары жылдамдығы, кең динамикалық диапазоны және түзулігі бар де-
тектор болады. Дифрактометрлар моно және поликристалдық материал-
дардың рентген құрылымдық зерттеулердің кең тобына арналған.

Конструкциялық және отын материалдарының зерттелініп жатқан 
үлгілердің элементтік құрамын, және де олардың қорытпаларын анықтау 
үшін зертхана екі рентген флуоресценттік спектрометрлары бар – Rigaku 
жапон компаниясының фтордан уранға дейін элементтерді анықтау диа-
пазонымен портативтік SPECTROSKAN (1.11, а сурет) және үстел үстілік 
толқын дисперсиялық спектрометрмен Supermini200 (1.11, б сурет).

Конструкциялық және отын материалдарының макро-микроқұрылы-
мын зерттеу металлографиялық орында жүргізіледі, мынандай аспап-
тармен қалыптастырылған: шағылысқан жарықта материалтану зерт-
теулеріне OLYMPUS BX41M зерттеу микроскопымен (1.12, а  сурет); 
металлграфикалық микроскоппен инверттелген ММР-2 (1.12, б сурет); 
тексеріп шығатын микроскоппен МБС-2 (1.12, в сурет); микроинтерфе-
рометрмен МИИ-4 (1.12, г сурет); биологиялық зерттеу микроскоппен 
МБИ-15 (1.12, д сурет); микроқаттылық ПМТ-3М (1.12, е сурет).
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а) б)

1.10 сурет. Рентген дифрактометрамдары ДРОН3 (а) және Empyrean (б)

а) б)

1.11 сурет. Рентген флуоресцентті спектрометрлар

ҒТБ «Ядролық реакторлардың конструкциялық және отын материал-
дарын жылу физикалық сипаттамаларын анықтау және кернеуде корро-
зияны зерттеу» тақырыбының шеңберінде оксидтті отынның жылу фи-
зикалық ерекшеліктерін анықтау үшін УТФИ-2 қондырғысы (1.13 сурет) 
тәжірибелік пайдалануға жасалды және енгізілді. Қондырғыда жылудың 
шапшаң көзінің әдісі жүзеге асырылады. УТФИ-2 қондырғысы жаңарту 
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 а) б) в)

 г) д) е)

1.12 сурет. Металлография орнының жабдығы

үдерісінде ЖФҚ өлшеу кезінде ваккумды немесе инерттік ортаны құруға 
арналған жұмыс камерасымен жабдықталған.

Зертханада реактордың активтік аймағының материалдарын балқы-
ту бойынша эксперименттерді жүргізу кезінде қалыптастырылатын 
газды орталардың құрамын зерттеу орындалады. Өлшемдер органика-
лық және органикалық емес қосылыстардың күрделі көп компоненттік 
қоспаларды талдауға арналған «Цвет-800» хроматографиялық кешенде 
орындалады, аспаптың сыртқы түрі 1.14 суретте ұсынылған.

Зерттеуге арналған үлгілердің дайындығы сынаманы дайындау ор-
нында орындалады, өзіне мынандай жабдықты мыналарды қамтиды: 
алмас дискімен кеспелі білдек LSQ-100 (1.15 сурет); қос айналдырғыш 
ажарлағыш-әрлеу білдектері NERIS және LaboPol-25 (1.16 сурет). Зерт-
телініп жатқан материалдың фрагменттері компаундтың көмегімен ар-
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1.13 сурет. Жылу физикалық қасиеттерді анықтауға арналған УТФИ2 
қондырғысы

1.14 сурет. Хроматограф «Цвет800»
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1.15 сурет. Кеспек білдек LSQ100

NERIS LaboPol25

1.16 сурет. Ажарлауәрлеу білдектері
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1.17 сурет. Катырылған кориумның бөлшектерін автоматты түрдем 
елеуге арналған қондырғы

найы шеңберде белгіленеді, ал кеспелі білдекте белгіленген фрагменттің 
көлденең кесу орындалады. Кейін көлденең қиманың беттерінің бірінде 
металлграфикалық ысылма орындалады, кесілген фрагменттің екінші 
жағынан фазалық талдауға немесе физикалық ерекшеліктерін анықта-
уға арналған үлгілер іріктеледі.

Жылу тасымалдағышпен өзара әрекеттесу кезінде кориумды фраг-
менттеу параметрлерін зерттеу үшін фрагменттелген кориум «FRITCSH» 
(1.17 сурет) фирмасының автоматты қондырғысын қолданумен екшелік 
әдіспен фракцияға бөлінеді. Қондырғы 0,05 тен 20 мм дейін ұяшықтар-
дың өлшемімен електер жиынтығымен жабдықталған.

Әр фракцияны өлшеу нәтижелері WASMSIZE бағдарламасын қолдану-
мен өнделеді. Гранулометрлік талдау нәтижелері Розина-Раммлер және 
Година – Шуман (1.18 сурет) үлестіру кестелері және 1.3, 1.4 кестелері 
түрінде мынандай тәсілмен ұсынылады.
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1.3 кесте. Фракцияда материалдарды бөлу нәтижелері

Фракция 
нөмірі

Апертура (мкм) Масса
(г) 

Масса
%

толық масса% 
Макс. (–) Мин. (+) қалған еленген

1 7000 5000 113 1,7 1,7 100,0
2 5000 4200 81 1,2 2,9 98,3
3 4200 3100 100 1,5 4,3 97,1
4 3100 2000 188 2,8 7,1 95,7
5 2000 1500 63 0,9 8,1 92,9
6 1500 1100 63 0,9 9,0 91,9
7 1100 800 150 2,2 11,2 91,0
8 800 600 69 1,0 12,2 88,8
9 600 400 125 1,8 14,1 87,8
10 400 180 419 6,2 20,3 85,9
11 180 0 5394 79,7 100,0 79,7
толық массасы, г 6765 100

1.4 кесте. Үлестіру параметрлері

Үлестіру 
параме-

трі

Өлшем 
параме-

трі

Үлестіру 
параме-

трі 

Өлшем 
параме-

трі

Үлестіру 
параме-

трі

Өлшем 
параме-

трі

Үлестіру 
параме-

трі

Өлшем 
параме-

трі

a (–) k (мкм) a (–) k (мкм) a (–) k (мкм) a (–) k (мкм) 

0,06 5938,6 0,06 5938,6 0,06 5938,6 0,06 5938,6

 а) Годин–Шуман б) Розин–Раммлер

1.18 сурет. Бөлшектердің массасын үлестіру кестелері

Массаны бақылау үшін гранулометрлік талдау кезінде қалай болса, 
солай материалдың физикалық ерекшеліктерін зерттеу үдерісінде зерт-
ханада аналитикалық таразы қолданылады (1.19 сурет).

Зерттелініп жатқан материалдардың гидравликалық сұйықтығын 
анықтау үшін таразы қосымша құралмен жабдықталған. Гидравликалық 
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а) Зертханалық аналитикалық таразы  
«METTLERTOLEDO» AG204 (0,1мг)

 б) Электрондық таразы ВЛ Э134

1.19 сурет. Үлгілерді өлшеуге арналған жабдық

сұйықтық ретінде этил спиртін және активтік затын үстіртін қосумен та-
зартылған су пайдаланылады.

Жоғары температуралық, жылу физикалық және материалтану 
зерттеулерінің ВЧГ-135 стенді

ВЧГ-135 стенді шағын өлшемді материалдың үлгілерінде жоғары тем-
пературалық жылу физикалық және материалтану зерттеулерін орында-
уға арналған жоғары жиілік электр шам генераторының ЖЖГ1–60/0,066 
және орнатылған индуктормен герметикалық суды салқындататын 
жұмыс камерасының базасында құрылды. Стендтің сыртқы түрі 1.20 
суретінде ұсынылған. Стенд түрлі кіші габаритті үлгілерді жоғары тем-
ператураға (3000 °C) дейін кейінде генераторды ажыратқан кезде суды 
салқындататын индукторға жылудың шығу есебінен оларды салқында-
тумен басқарылатын қыздыруды жүзеге асыруға мүмкіндік береді [1].

Стендте реактордың активтік аймақ материалдарын балқыту темпе-
ратураларына дейін қыздырумен эксперименталдық зерттеулердің кең 
спектрін жүргізу мүмкін, соның ішінде:
– балқыту температурасына дейін қыздыру үдерісінде өзінің арасында 

кориум компоненттерінің өзара әрекеттесуін зерттеу;
– Zr, Nb, Ta және басқалардың негізінде графиттік тиглді қорғаудың 

түрлі тәсілдерінің тиімділігін зерттеу;
– кориумда түрлі құрамдағы фазалық ауысу температурала-

рын анықтау;
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1.20 сурет. ВЧГ135 стенді

– кориумның конструкциялық материалдармен (керамика, қорытпа-
лар) жоғары температуралық өзара әрекеттесуін зерттеу;

– белгіленген құрамдағы кориумның тұтас кесектерін алу;
– графиттік тиглдердің ішкі қабырғаларына және графиттік бөлшек-

тердің сыртқы беттеріне ZrC негізіндегі қорғаныс жабынын жағу [2].

ВЧГ-135 техникалық сипаттамалары:
генератордың жиілігі, кГц  66;
жұмыс камерасының ішкі диаметрі, мм 600;
жұмыс камерасының биіктігі, мм  700;
индуктордың өлшемдері, мм  Ø80х150, Ø120х150;
температураның датчиктері:  термопарлар, пирометрлар;
жұмыс камерасындағы газ ортасы:  вакуум, аргон;
жүктелген шихтаның массасы, г  100–500.

Стендте жұмыс камераның қақпағындағы терезе арқылы зерттелініп 
жатқан үлгінің қыздыру және салқындату үдерісін бейнетүсірілім мүм-
кіндігі және де эксперимент үдерісінде газ сынамаларын іріктеу мүмкін-
дігі қарастырылған. Стендтің жұмыс камерасы эксперимент үдерісінде 
түрлі электр өлшеулерді жүзеге асыру үшін сақтаулы электр ұнғыма-
лармен жабдықталған. Стендте шешілетін жаңа міндеттердің мүмкін-
діктерін және бейімделуін кеңейтуге арналған сақтаулы газ фланецтер 
және келтек құбырлары бар.
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1.2.3 Арнаіші сынақтары зертханасы

Зертханада шешілетін негізгі міндеттер конструкциялық матери-
алдардың диффузиялық, сорбциялық және физика-механикалық ерек-
шеліктеріне сәулелендіру және газ орталарының әсерлерін эксперимен-
талдық зерттеулермен және де эксперименталдық жұмыстар үдерісінде 
пайда болатын газды орталардың сынамаларын талдаумен байланысты. 
Зертханада бағдарламалық-әдістемелік, материалтану сынақтары және 
зерттеулерін ғылыми-техникалық қамтамасыз ету, реакторлық және 
реакторлықтан тыс сынақтар жағдайларында конструкция элементтері 
және конструкциялық және Отын материалдар тәртібін зерттеу әдістерін 
жетілдіру, реакторлық сәулелендіру және реакторлықтан тыс сынақтар 
үдерісінде материалдар ерекшеліктерін зерттеу, ядролық реакторлардың 
активтік аймақ конструкцияларының элементтерін және материалдары-
ның ерекшеліктерін зерттеу бойынша жұмыстар орындалады.

Арна ішіндегі материалтану сынақтары ИВГ.1М зерттеу реакторының 
физикалық эксперименталдық арна ында (ФЭК) жүргізіледі. ФЭК корпу-
сы «ИНЕШ» немесе «ПРОТОН» сәулеленген реактор ішіндегі ампульдік 
қондырғыны орналастыруға арналған арна ретінде пайдаланылады.

ЛИАНА эксперименталдық стендісі
Зертханада жетілдірілген бірегей эксперименталдық ЛИАНА стенді 

(1.21 сурет) сутегі изотопының ЯР және ТЯР конструкциялық матери-
алдарымен түрлі әдістерімен (сутегі өткізгіштік (СӨ) әдісі секілді), кіріс 
қысымы 10 атм. дейін және үлгі температуралары 20 дан 1300 °C дейін 
газды термодесорбция әдісімен (ТДС) және газды абсорбция әдісімен 
өзара әрекеттесу үдерістерін зерттеу бойынша эксперименттерді жүр-
гізуге мүмкіндік береді.

Стендтің техникалық сипаттамалары:
– зерттеулердің температуралық интервалы – 223 °C тан 1027 °C дейін;
– үлгінің кіріс жағында сутегі изотоптарының қысым диапазоны –  

102 Па нан 106 Па дейін;
– өлшеу жолында сутегі изотоптарының қысым диапазоны – 10–4 Па нан 

10–7 Пa дейін.
Реактор ішіндегі ампульдік қондырғылар
Сәулеленген ампульдік қондырғылар бұл міндеттермен байланы-

сты техникалық қызмет көрсету сипатынан және зерттеу міндеттерінен 
бастап құрылды (1.22. сурет).

Ампульдік қондырғы физикалық эксперименталдық арна (ФЭК) кор-
пусының ішінде ИВГ.1М. реакторының активтік аймақ орталығының 
деңгейінде зерттеу үлгілерінің орналасуын, эксперименталдық ұяшық 
көлемдерін тарту, сутегіні және оның изотоптарын зерттелініп жатқан 
үлгімен ұяшық мөлшеріне беру, зерттелініп жатқан үлгінің белгіленген 
температуралық режімді қолдауды және реттеуді қамтамасыз етеді.

«ВИКА» эксперименталдық қондырғысы
«ВИКА» эксперименталдық қондырғысы (1.23 сурет) бөлінетін газ-

дарды масс-спектромертлік тіркеумен 20 °C дан 1500 °C дейін темпера-
туралардың интервалында температуралық – бағдарламалық әдісімен 
ядролық және термоядролық реакторлардың материалдарынан газ 
бөлінуді зерттеу бойынша эксперименттерді жүргізуге мүмкіндік береді.
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1.22 сурет. Эксперименталдық ампульдік қондырғы

а) б) в) г) д)

а) сутегі өткізгіштігі бойынша эксперименттерде сәулеленген ампульдік қондырғының 
эксперименталдық ұяшығы (V, V4Cr4Ti, 12X18H10T, SS316IG, Ni, CuCrZr, Cu;
б) жабындымен және жабындысыз үлгі арқылы тритийдің өткізгіштігі арқылы экспери
менттерде сәулеленген ампульдік қондырғының эксперименталдық ұяшығы (MANET, F82H);
в) құрамында литий бар материалдардан (Li, Pb83Li17, литийлік ККЖ) тритийдің бөлінуі 
және генерациясы бойынша эксперименттерде эксперименталдық ұяшық;
г) құрамында литий бар материалдардың (Li2TiO3) энергиясын бөлу бойынша эксперимент
терде сәулеленген ампульдік қондырғының эксперименталдық ұяшығы;
д) термодесорбция (Be, литийлік ККЖ) бойынша эксперименттерде ампульдік қондырғы
ның эксперименталдық ұяшығы

1.21 сурет. ЛИАНА эксперименталдық стенді
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1.23 сурет. «ВИКА» эксперименталдық қондырғысы

1.24 сурет. КТМ токамагында дивер
тор үстелінде макеттің орналасуы

Қондырғының техникалық ерекшелігі:
жұмыс температуралардың интервалы  30 °C тан 1500 °C дейін;
камераның жұмыс мөлшеріндегі қысымы 1500 °C, 10–4 Па;
белгіленген бойынша температураны 
автоматтық қолдау дәлдігі  ± 0,5 °C;
үлгіні қыздыру жылдам дығының 
диапазоны  2 °C/мин тан 50 °C/мин дейін.

КТМ токамагінің дивертор элементі ретінде литийлік мо-
дульді сынау

Термоядролық қондырғыларды дамытуда келешек бағыты капил-
лярлық-кеуектік құрылымы (ККҚ) негізінде сұйық литийлік жүйелер 

және сұйық литий материалының 
плазмаға айналу ретінде пайдала-
нумен байланысты зерттеулерді 
жүргізу болады. ҚР ҰЯО АЭИ ТЯР 
материалының плазмаға айналу 
ретінде литийлік ККЖ (капиляр-
лық-кеуектік жүйені) пайдала-
ну мүмкіндігін зерттеу бойынша 
жұмыстар жүргізілуде. Зертхана 
қызметкерлерімен «КТМ токама-
гының литий дивертор макетінің 
жобасын жетілдіру және негіздеу» 
тақырыбы бойынша жобасы сәт-
ті жүзеге асырылды, нәтижесін-
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де КТМ токамагында қондырылған литийлік дивертор макеті құрылды 
(1.24 сурет).

Материалтану кешені реттейтін жұмыстарды және қосалқы өлшем-
дерді орындауға арналған түрлі электр өлшеу аспаптарымен және құрал-
дарымен жабдықталған.

1.3 Қазақстандық КТМ материалтану токамагы

1.3.1 Токамак туралы негізгі ұғымдар мен жалпы мәліметтер

Термоядролық энергетика – бұл ресурсы сарқылмайтын дерлік отыны 
бар экологиялық таза энергетика. Термоядролық синтез қондырғыла-
рында отын ретінде мынандай «жеңіл» элементтер пайдаланылады: су-
тегі, дейтерий, тритий, гелий. Синтездің реакциясы мынандай мәнде бо-
лады: екі немесе одан аса жеңіл атомдық ядро жылу әрекет нәтижесінде 
жақындасуы соншама, осындай арақашықтықта сезгіштігін көрсететін 
қысқа әрекетті күшті әрекет етуі бірдей зарядталған ядролар арасында 
кулондық итеру күштері басым бола бастайды, нәтижесінде аса ауыр 
элементтердің басқа ядросы пайда болады. Нуклондардың жүйесі байла-
ныс энергиясына тең өзінің массасының бөлігін жоғалтады және E=mc² 
белгілі формулалары бойынша жаңа ядроны құру кезінде қатты өзара 
әрекеттесудің маңызды энергиясы босайды. Кішкене электр зарядтары 
бар атомдық ядроларын қажетті арақашықтыққа жеңіл түйістіріледі, 
сондықтан, сутегінің ауыр изотоптары синтездің басқару реакциясы 
үшін отынның жақсы түрі болады. Екі изотоптар, дейтерий және тритий 
қоспасы реакция кезінде бөлінетін энергиямен салыстыру бойынша син-
тездің реакциясы үшін барлық энергияның азы талап етіледі. Бірақ, дей-
терий мен тритий қоспасы (D-T) синтез зерттеулерінің көбі болады, ол әр 
жағдайда потенциалды жанармайдың жалғыз ғана түрі болмайды.

Басқарылатын термоядролық синтез қолданылатын отынның түрі-
не байланысты термоядролық реакциялардың әр түрлерін пайдалануы 
мүмкін, мысалы:

 p + p → ²D + e+ + νe + 0,4 Мэв
 D + T → 4He + n + 14,1 МэВ
 2H + 3H = 4He + n энергетикалық шығу кезінде 17,6 МэВ 
 D + D → p + T + 4,032 МэВ
 D + D → n + 3He + 3,268 МэВ 
 2H + 3He = 4He + p энергетикалық шығу кезінде 18,4 МэВ (нейтрон-

сыз реакция).

Қазір тәжірибелік жүзеге асырылуы қиын нейтронсыз реакциялар-
дың басқа типтері де мүмкін.

Басқарылатын термоядролық синтез екі шартты бірдей орындаған 
кезде мүмкін:

Ядролардың соқтығысу жылдамдығы плазма температурасына сәй-
кес: T > 108 K (D-T реакциясы үшін).



1 Тарау. Эксперименталдық база және оның түрленуі

36

Лоусон критериясын сақтау: nτE > 1014 см–3×с (D-T реакциясы үшін),
n – жоғары температуралық плазманың тығыздығы,
τE – жүйеде плазманы ұстау уақыты.
Негізінде, осы екі критерийдің мағынасынан осы немесе басқа термо-

ядролық реакцияның өту жылдамдығына байланысты.
Токамактар қазіргі уақытта ең күрделі электр физикалық қондырғы-

лардың бірі болады және плазманың тороидальдық конфигурациясы 
бар, плазманы магниттік ұстау жүйелері классы, Токамак (аббревиату-
расы магниттік катушкалармен тороидальдық камера) басқарылатын 
термоядролық синтез технологиялары және плазма физика саласында 
зерттеулерге арналады.

Токамактар келешек термоядролық реактордың ерекше перспек-
тивтік түптұлғасы танылды, атап айтқанда токамак типті қондырғының 
негізінде келешек термоядролық реакторды салу жоспарлануда.

Токамак құрылғысы және жоғары температуралық плазманы құру 
және ұстау режімдерінің параметрлері белгілі шарттардың қатарын қа-
нағаттандыруы тиіс.

Токамакта плазманы қыздыру үшін үлкен токты плазмалық бау бой-
ынша өткізу (плазманы кедергілі немесе омдық қыздыру т.н.), және де үл-
кен энергияның нейтральдық бөлшектердің (дейтондар) шоқтары неме-
се ЖЖ өрістердің көмегімен қосымша қыздыру т.н. қуатының плазмаға 
енгізу пайдаланылады.

Суық қабырғалармен өзара әрекеттесетін ыстық плазма өзімен тер-
модинамикалық айнымалы жүйені ұсынады. Егер осы жүйеде қызды-
ру көздерін сөндірсе, онда ол энергетикалық тіршілік уақыты τE ретінде 
анықтайтын көрсеткішпен экпоненциалдық уақытпен суыйды. Басқа 
жағыннан τE мөлшеріне термоядролық температураға жету үшін плаз-
маға қандай қуатты енгізу қажет болатыны байланысты. τE уақыты энер-
гия балансының теңдеуіне мынандай тәсілмен енгізіледі:

Осында POH, PAUX, Pα – термоядролық синтездің нәтижесінде α-бөлшек-
термен қыздыру және қосымша қыздыру, Prad – плазманы сәулелеуге то-
лық шығынның қуаты (қоспаларды сәулелеу есебінен), WP – плазманың 
энергиясы.

Термоядролық жануды қоздыру шарттарына жету үшін ара салмағын 
орындау талап етіледі:

neTτE ≥ (20–30).1020 кэВ.с/м 3

Одан қажет, токамак типті магниттік ұстаумен реакторында ne ≈ 1.1020 
м-3 и Т ≈ 10 кэВ плазма тіршілігінің энергетикалық уақыты τE ≈ 2–3 c қа-
рағанда аса болуы тиіс.
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1.3.2 КТМ токамагын құру идеясы және параметрлерін таңдау 
жөніндегі талаптар. Қондырғының негізгі параметрлері

ИТЭР халықаралық эксперименталдық реакторын құру басқарыла-
тын термоядролық синтездің энергиясын тәжірибелік жолында алғашқы 
үлкен қадамы болады. Мынандай қадам, ДЕМО демонтсрациялық ре-
акторын әзірлеу және құру, ИТЭР реакторында қалай, солай әрекет 
ететін және құрылған қондырғыларда және стендтерде зерттеулер мен 
сынақтардың үлкен көлемін жүргізуді талап етеді. Экономикалық және 
қауіпсіз термоядролық реакторын құру бірінші қабырға мен бланкетке 
арналған, жоғары жылу ағымдар жағдайларында жұмыс істейтін ком-
поненттерге арналған, жоғары өткізгіш магниттер, плазма қыздыру 
жүйелеріне және т.б. арналған арнайы конструкциялық материалдар-
ды жетілдіруді талап етеді. Ядролық синтездің бар токамактары мен 
басқа қондырғылары қазіргі кезде плазмаға айналған конструкциялық 
материалдардың арнайы зерттеулерін жүргізуге мүмкіндік бермейді. 
Тіпті ИТЭР материалтану мәселелеріне жауап беру және келешек энер-
гетикалық термоядролық реакторларды жобалауға және жұмыс істеу 
үшін аса қажет болатын, бірінші қабырға мен дивертор материалдары-
ның тұрақтылық мәселесін шешуге мүмкіншілігі жоқ. Сондықтан, ар-
найы қазақстандық КТМ токамагында материалдарға сынақ жүргізу өте 
өзекті міндет болады, шешімі басқарылатын термоядролық синтездің 
технологияларын дамыту үшін қажет, қазіргі кезде материалтану сала-
сында міндеттерді шешуге арналған әлемдегі жалғыз токамак болады. 
Сондықтан, КТМ токамагын құру Қазақстан Республикасында 21-ғасыр-
дың ең перспективтік жобасының бірі болады.

Қазақстан Республикасында токамакты құру идеясы 1997 жылы Алма-
ты қаласында екінші Еуразиялық термоядролық зерттеулер және қонды-
рғылар бойынша кеңесін («Еуразиялық термоядролық зерттеулер қоры») 
өткізу кезінде пайда болды. Қазақстан ТЯР және БТС құру жобалары бой-
ынша РФ бұрын және баянды қызмет етті, ИТЭР техникалық жобасын 
жүзеге асыру бойынша ҚР-РФ Үкімет аралық келісіміне сәйкес РФ квота-
сында ИТЭР жобасына қатысты. Әлемде материалтану мектебін таныған 
ядролық және термоядролық энергетика қауіпсіздігін негіздеуге қажетті 
эксперименталдық зерттеулерде үлкен тәжірибесі бар болсада, Қазақстан-
ның жеке токамагы болмады. ИТЭР жобасына қатысу және радиаци-
ялық материалтану саласында қазақстандық ғылымдардың тәжірибесі-
не негізделе, РФ бірлесе материалдарды зерттеу және сынауға арналған 
арнайы токамакты құру ұсынылды [3–5]. КТМ токамагын құру Ресей 
Ғылым Академиясының академигі Е.П. Велиховтың Қазақстанға сапары 
кезінде (1.25. сурет) Қазақстанда ғылымды дамыту мәселесін талқылау 
нәтижесінде Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 
бастамасымен жүзеге асырылды. Инвестициялық жобаны жүзеге асыру-
ды бастау туралы шешім Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 
1998 жылғы 22 шілдедегі №143-р Өкімімен қабылданды.

КТМ токамак базасында эксперименталдық кешен жобасы «Курчатов 
институты» РҒО, ТРИНИТИ; Ефремов атындағы ЭФАҒЗИ, Томск политех-
никалық университеті және басқа ұйымдардың қазақстандық және ресей 
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1.25 сурет. Н.Ә. Назарбаев пен Е.П. Велиховтың кездесуі. Алматы, 1997 жыл

ғалымдарымен бірлесе жасалды. КТМ жобасын жетілдіруде қазақстан-
дық тараптан ҚР Ұлттық ядролық орталық және ҚР ҰЯО Атом энергиясы 
институты, Семей қ. Промэнергожоба ЖШС және Казэлектромаш ЖШС, 
және де Аль-Фараби атындағы ҚазҰУ ЭТФҒЗИ қатысты [6–9].

КТМ негізгі міндеті – материалдардың жоғары температуралық плаз-
мамен өзара әрекеттесу зерттеулерін, келешек термоядролық реактор-
лардың (ТЯР) жауапты тораптарының материалдарын, термоядролық 
нейтрондар көздерін (ТНК) және синтез-бөлу гибриттік реакторларын 
сынау жүргізу. Жобаның мақсаты – термоядролық синтез қондырғыла-
рын бірлесе пайдалану және халықаралық бірлестікке негізделе термоя-
дролық синтез және технологиялар бойынша зерттеулерді қозғау.

Ұқсас қондырғыларда КТМ токамагының негізгі сапалы ерекшелі-
гі – көліктік-шлюз және қабылдау-диверторлық құрылғылардың бары. 
Бұл зерттелініп жатқан үлглерді қысқа мерзімде, ваккумдық камера-
ны ашылусыз ауыстыруға мүмкіндік береді, ғылыми және техникалық 
ақпаратты өлшеу жылдамдығы мен мөлшерін көп есеге арттырады.

КТМ токамагы тороидальдық электромагниттік, полоидальдық 
орамдардың жүйелерінің, орталық соленоид-индуктор және жоғары вак-
кумдық камерада қосымша қыздыру жүйесінің көмегімен созылған кон-
фигурацияның плазмалық бауы құрылады, негізгі ағымдағы қуаты қа-
былдау тілімдерге диверторлық саласына бағытталатын құатты электр 
физикалық қондырғыны көрсетеді. Түрлі материалдар және конструкци-
ялардың диверторлық пластиналарды зерттеу және сынау қондырғы жұ-
мысының негізгі міндеті болады [10–13]. Бұл міндеттің шешімі термоя-
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дролық энергетиканың ғылыми-техникалық негіздерін құрудың жалпы 
халықаралық бағдарламаның маңызды бөлігін ұсынды.

Осыған ұқсас қондырғылар NSTX және DIII-D (США), MAST (Ұлыбри-
тания), ГЛОБУС–М (Ресей) қолданыстағы сфералық токамактар болады.

КТМ токамагының параметрлерін таңдауға арналған негізгі алғы-
шарттар [13]:

1. Бірінші қабырғаны, ваккумдық камераның жеке элементтерін және 
тораптарын, дивертор тілімін қорғау бойынша техникалық шешімдердің 
апробациясы және материалдарды зерттеу бағдарламасы токамактың 
нақты физикалық және техникалық сипатталармен негізделуі тиіс және 
Халықаралық эксперименталдық токамак-реакторы бағдарламасын 
(ИТЭР), келешек термоядролық реакторларды және термоядролық ней-
трондар көздерін құру жобаларын қолдауы тиіс.

2. Диверторлық саласына плазмалық ағымдардың физикалық сипатта-
малары ИТЭР параметрлеріна сәйкес болуы тиіс, ал токамактың және бар-
лық стенд кешенінің технологиялық және диагностикалық жабдықталуы 
зерттеулерді және сынақтарды максимальды мүмкіндік мөлшерде және 
максимальды ақпараттылықпен жедел жүргізуге мүмкіндік беруге тиіс.

3. Электромагниттік және токамактың басқа жүйелерімен тұтынатын 
ең жоғарғы және орта қуаты токамакты орналастыру алаңының мүмкін-
діктеріне сәйкес болуы тиіс.

Осыдан бастап, бастапқы кезеңде базалық ретінде 1.5 кестесінде ұсы-
нылған токамактың мынандай параметрлері таңдалды.

1.5 кесте. Токамактың таңдалған параметрлері

Плазманың үлкен радиусы 0,9 м
Плазманың кіші радиусы 0.45 м
Аспектілік қатынас 2
Плазманың токы 750 кА
Плазма қимасының созылуы К95 1.7
Вто осьінде тороидальды магнит өрісі 1 Тс
Плазма токының плато ұзақтылығы 4–5 с
Қабылдау диверторлық тілімдерге жылу жүктеу қуаты 2–20 МВт/м 2

Плазмаға енгізілген қосымша ЖЖ-қыздыру қуаты 5–7 МВт
Плазмалық разряд кезінде жүйеден тұтынатын қуат 120 МВт

А = 2 аспектілік қатынастың мөлшері (2÷5с) плазма токының ұзақ 
платосын қамтамасыз ету үшін қажетті жұмысқа қабылетті, жоғары ре-
сурстық орталық соленоид-индуктордың сипаттамаларымен және талап 
етілетін параметрлерімен плазмалық бау құрылатын, (А < 2,5) кіші аспек-
тілік қатынаспен токамак ықшамдылығы арасындағы келісім болады.

k95=1,7 плазма қимасының және камера kВК=2,7 созылуы плазмалық 
баудың төменгі бөлігінде ИТЭР-ге ұқсас бір нөлдік диверторлық конфи-
гурациясымен құру мүмкіндігі, ал камералар – ауыспалы диверторлық 
тілімдермен, диверторлық қондырғыны орналастыру үшін жеткілікті ди-
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верторлық мөлшерінің болу қажеттілігін анықталды. Тым ықшамды ка-
мера кезінде токамак жүйелерімен энерго тұтынуды төмендетуден басқа 
плазмалық баудың тұрақты тік жағдайды қолдау мәселесі жеңілденеді.

Токамак энерготұтынуының маңызды бөлігін анықтайтын осьтағы 
тороидальдық магниттік өрістің мөлшері Вto =1 Тл, төмен жағынан ыстық 
плазманы ұстау шарттарымен, ал үстінен энерготұтыну мөлшерімен 
(Вto ≥ 1,5 Тл), тороидальдық катушкалардың конструкцияларымен күр-
делендіру, оларды салқындату мәселесімен және де механикалық берік-
тікті қамтамасыз етумен шектелді.

IP = 0,75 MA плато токының мөлшері 2–5с интервал ішінде плазманың 
талап етілетін параметрлеріна жетуден және SOL, дивертор және бірінші 
қабырға бетіне сәулелендіру және бөлшектер ағымдарының квазистаци-
онарлығын қамтамасыз етуден бастап таңдалды.

ИТЭР үшін қабылданған q95 ≥ 3 төменгі шектеуді арттырады, q95 ≥ 4,5 
тең базалық режімдер үшін қабылданған тұрақтылық қорының мағы-
насы және плазмалық баудың МГД-тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін 
жеткілікті болады. Ток платосында концентрацияның номиналды мағы-
насы ИТЭР және КТМ плазмасының параметрлеріна ұқсас шарттарынан 
бастап қабылданды, плазманың орта концентрациясы nе = 0,5⋅1020м-3 
болуы тиіс. Диверторлық саласына плазманың талап етілетін ағымдары 
қамтамасыз етілетін плазмаға енгізілген ЖЖ-қыздыру қуаты Paux = 5 МВт 
кем болмауы тиіс. Paux/S ≈0,3 МВт/м 3 қуат тығыздығының мөлшері бой-
ынша ол қазіргі жақсы токамактардың деңгейінде болады.

КТМ токамагының және оның қимасы жалпы түрі 1.26 и 1.27 сурет-
терінде келтірілді.

КТМ жобасының міндеттері
– Термоядролық реакторлардың (ДЭМО және ПТЭ) сәйкес техноло-

гияларын және материалдарын, және де реакторлық камералардың 
тораптарын және элементтерін жетілдіру үшін бірегей зерттеу және 
сынақ базасы құрылды;

– Жасанды ядролық отынды пайдалану, ядролық энергетиканы бөлудің 
ұзақ сақталатын жоғары активтік қалдықтарды кәдеге жарату үшін 
және мүмкін сынды жүйелерде электр энергияны өндіру үшін гибрит-
ті реакторларды құраушы термоядролық ретінде ықшамды токамак-
тардың принципиалдық плазма физикалық сипаттамаларды зерттеу;

– Дивертордың және бірінші қабырғаның жоғары ресурстық конструк-
цияларды, ИТЭР және ДЭМО қызығушылығында индукциясыз токты 
генерациялау және ЖЖ-қыздыру режімдерін пайдалану;

– Ресей, ЕҚ, АҚШ, Жапония, Қытай және Оңтүстік Кореямен ха-
лықаралық қызметтестік орталығы ретінде халықаралық зертха-
наның ұжымы.

1.3.3 КТМ токамагының негізгі жүйелері

КТМ токамагы 1.28 суретінде ұсынылған мынандай негізгі қызметте-
стік бөліктерден және кіші жүйелерден тұрады [14].

Вакуумдық камера (ВК) плазмалық бауды қалыптастыру, қыздыру 
және ұстау үшін қажетті жағдайларды жасайтын қондырғының негізгі 
бөліктерінің бірі болады.
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1.26 сурет. КТМ токамагының жалпы түрі

1.27 сурет. КТМ токамагының қимасы
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1.28 сурет. КТМ токамагының негізгі жүйелері

Вакуумдық камера бірінші қабырғаны қорғау және камера ішіндегі эле-
менттердің қоспаларының түсуін төмендету (диафрагмалар, тұрақтан-
дырудың пассивтік айналымдарын, магниттік зондтарды және т.б.) үшін 
ыстық плазманы алу үшін қажетті шарттарды қамтамасыз ететін FP 479 
(Германия өндірісі) маркалы графиттен тілімдермен қапталған, қалын-
дығы 3–5 мм магниттелмеген тоттанбайтын болаттан жасалды.

Ваккумдық камераның негізгі сипаттамалары: көлемі 13,5 м 3, бетінің 
ауданы 33 м 2.

КТМ ВК негізгі құраушысы:
– келтек құбырмен және тіреу құрылымымен қабықша;
– стационарлық лимитер (ағымды шектеуші құрал);
– плазманы тұрақтандырудың пассивтік айналымдары;
– кедергілі қыздыру жүйесінің элементтері;
– электр магнитті және технологиялық диагностика жүйесінің 

датчиктері;
– Х-нүктеге қатысты қабылданған тілімдердің орындарын өзгертуге 

және де тілімдердің өздерін жедел ауыстыруға мүмкіндік беретін, 
ваккумдық камерадан плазмаларды және жылу ағымдарын қабыл-
дайтын қабылдау-диверторлық құрылғы (ҚДҚ).

– камерада жоғары ваккумды бұзусыз қабылдағыш диверторлық тілім-
дерді алу және қондыру (түрлі конструкцияларды және материалдар-
ды) қамтамасыз ететін көліктік-шлюзды құрылғы (КШҚ).
Қабылдау-диверторлық және көліктік-шлюзды құрылғының макеті 

1.29 суретінде ұсынылды.
ВК негізгі қызметтері:

– плазманы қалыптастыру, қыздыру және зерттеу үшін қажетті 5×10–8 
торр артық емес қалдық қысыммен ваккумдық көлемді құру;

– плазма разрядының толық масштабты циклдарының 2×104 жұмысқа 
қабылеттілігін бұзусыз қамтамасыз ету.
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1.29 сурет. Қабылдаудиверторлық (сол жағында) және көліктікшлюзды 
(оң жағында) құрылғы

КТМ электр магниттік жүйесі. КТМ токамагының вакуумдық ка-
мерасы толық дәнекерленген қабықшаны ұсынады. Сондықтан, маг-
ниттік өрістің тороидальдық катушкалары алмалы-салмалы болып 
орындалған. Катушкалар саны 20 тең. Тороидальдық өрістің әр катуш-
касының төрт орамы бар және үш бөліктен тұрады. Катушкалардың ішкі 
бөліктері орталық колоннаны құрайды және сыртқы бөліктерін қосуға 
арналған нақты алаңдар бар. Полоидальдық өрістердің орамдары торо-
идальдық орамдардың, катушкалардың ішінде орналасады және оған 
бекітіледі. Орталық соленоид тороидальдық катушкалардың орталық 
колоннасының ішінде орналасады және тіреу элементтерінің үстіне және 
төмен бекітіледі. Тороидальдық магниттік өрістің барлық катушкала-
ры арқылы толық ағымның мөлшері 4,64 МА-орамдарды құрайды. Төрт 
орамдық 20 катушкалардың әр орамында ITF1 ≈ 58 кА токы өтеді.

КТМ электр магниттік жүйесі өзіне мыналарды қамтиды:
– 1Тл индукциясымен бойлық магниттік өрісті құру үшін қызмет көрсе-

тетін тороидальдық катушкалар.
– Орталық соленоид – 5с дейінгі уақыт ішінде плазмада (750 кА) ЖЖ-қы-

здыру жүйесімен бірге токты қолдайтын және жасаушы индуктор. Ор-
талық соленоид-плазмалық баудың тұрақты конфигурациясын және 
токты қоздыру және қолдауға арналған индуктор. Орталық соленоид 
орталық жақтауға төрт паралельды қабаттармен оралған 423 орамдар-
дан тұрады. Әр қабаттың жұмыстың талап етілетін температуралық 
режімін қамтамасыз ету үшін тәуелсіз сулы салқындатуы бар.

– Бау формасымен разрядтау және басқару үдерісінде плазма тепе-теңді-
гін қолдау үшін қалай болса, солай плазма токында пайдаланылатын по-
лоидальдық магниттік орамдар. Полоидальдық өрістің орамдары (ПӨО) 
плазмалық баудың конфигурациясын қалыптастыру және қолдауға ар-
налған, тороидальдық өрістің катушкаларының ішінде орналасқан.

– Камерада Х-нүктесінің және баудың орнын жылдам басқару орамдары.
Плазманы қосымша ЖЖ-қыздыру жүйесі. КТМ токамагында плаз-

маны қосымша қыздыру әдісі ретінде ионды-циклотрондық реаймақ нс 
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1.30 сурет. ЖЖ генератордың (сол жағында) және антеннаның 
(оң жағында) макеті

(ИЦР-қыздыру) жиілігінің диапазонында ЖЖ қуатын енгізуді пайдалану 
болжалады. Плазманың құрамы – nH/nD=20–40% диапазонында басқа-
рылатын концентрациясымен сутегілік-дейтерийлік қоспа; Z/A<1/2 
(бор) иондарының үстемелері <1–2% болуы дұрыс. Ризл≅7МВт – плазмаға 
енгізілетін толық ЖЖ қуаты, Рпогл= 5МВт жұтылған қуатына сәйкес. 
Қоздыру жүйесі – төрт бір орамды тұзақты антенналар. Генерация жүй-
есі – жеке антенналарға артырылған төрт бірдей модуль; жеке модульдің 
шығу ЖЖ қуаты – 2 МВт; модульдердің жұмыс жиіліктері 13±0.5 МГц ди-
апазонында бірқалыпты жылжытылған.

ЖЖ генератордың және антеннаның макеті 1.30 суретінде ұсынылған.
Физикалық диагностика. Стационарлық жағдайда оны қалыпта-

стыру, қыздыру, ұстау үдерісінде плазмалық бауды сипаттайтын негізгі 
параметрлері, ток, айналмадағы кернеу, қысым (энергияны сақтайтын), 
электрондық және ионды температура, плазманың тығыздығы және 
қима бойынша оларды үлестіру, ток тығыздығын радиальды үлестіру, 
плазманың тиімді заряды, көрінетін, ИК-УФ-сәулелену, жұмсақ және қат-
ты рентген және γ-сәулелеу, зарядталған бөлшектердің ағымдары және 
т.б. болады. Бұл параметрларды өлшеу үшін өлшеу нәтижелерін өндеуді 
бағдарламалық қамтамасыз етумен және диагностикалық құралдарға 
сәйкес орналастыру.

Плазма тогын өлшеу Роговский поясымен жүргізіледі, ал айна-
лымдағы кернеу – электр магниттік тұзақтармен. Диамагниттік зондтар 
кең динамикалық диапазонда энергияны сақтауды (қысым) өлшеу үшін 
пайдаланылады. МГД-құбылысы өрістің бойлық радиальды және полои-
дальдық компоненттерді өлшеуге мүмкіндік беретін жергілікті магнит-
тік зондтардың көмегімен бақыланады. Электрондық тығыздықты ne(r) 
радиальдық үлестіруді өлшеу үшін көп жиілік радар-рефлектометр және 
көп хордалы шалысусыз интерферометр пайдаланылады. Көп хордалы 
ренген диагностикасымен – Те(r), МГД-ауытқулары МГД-диагностикамен 
өлшенеді. Нейтральдық бөлшектердің корпускулярлық анализаторлар 
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1.31 сурет. КТМ ваккумдық камераның келтек құбыры бойынша диагно
стикалық жүйелерді үлестіру

ионды температураларды және тороидальдық және полоидальдық ай-
налымның жылдамдығын табу үшін пайдаланылады. Көп жүрісті, көп 
арна ды болометрия баудың шегінің формасын және орнын, баудың ор-
тасына перифериядан түсу динамикасын, шолу болометрі – плазманың 
энергетикалық шығыны. Плазманың тиімді заряды жоғары кеңейтілген 
спектрометр және шолу спектрометрінің көмегімен өлшенеді. Барлық 
аталған құралдар КТМ токамагы плазмасының физикалық диагностика 
кешенін құрайды.

КТМ ваккумдық камерасының келтек құбырлары бойынша диагно-
стикалық жүйелерді үлестіру 1.31 суретінде көрсетілді.

Бірінші кезекті диагностика (физикалық іске қосуды жүргізу кезінде 
пайдаланылады): магниттік зондтар жүйесі, шолу болометрі және сәуле-
лендірудің көп арна ды мониторы (радиациялық шығынды өлшеу), орта 
хордалы тығыздықты шалысусыз интерферометр және екі жиілік им-
пульстік рефлектометр (тығыздықты және тығыздық градиентін өлшеу), 
шолу спектрометрі және монохроматор (L→H ауысым режімі, қоспалар-
ды бақылау), жылдамдық бейне камерасы.

Екінші кезекті диагностикалар: көп арна ды шалысусыз интерферо-
метр, қайта бапталатын жиілікпен импульстік рефлектометр (плазма 
тығыздығының профилі), жоғары кеңейту спектрометрі (ионды темпера-
тураны бақылау), көп арна ды рентген спектрометрі (электрондық тем-
пература профилін өлшеу), ИК-пирометрі және ИК-диапазонды 4 арна ды 
детектор, ленгмюр зондтар (скреп-қабаттың диагностикасы) және т.б.

1.32 суретте КТМ диагностигінің мысалдары ұсынылған.
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1.32 сурет. КТМ диагностикасы

КТМ токамагының энергия жүйесі. КТМ токамагының энергия жүй-
есі электромагниттік жүйелерді, теп-теңдік орамдарын, қосымша қыз-
дыру және қайта иондау жүйелерін, жоғары ваккумдық сору және сәй-
кестендіру, физикалық және технологиялық жүйелерін және инженерлік 
қамтамасыз ету жүйелеріне арналған. Ол номиналды режімде сағатына 
5 циклға дейін токамак жұмысының кезектілігін қамтамасыз ету тиіс. 
Режім бойынша аса энергия сыйымды және күрделі тороидальдық және 
полоидальдық магниттік жүйелер, орталық соленоид, тепе-теңдік орамы 
және плазманың қосымша ЖЖ-қыздыру жүйесі болады.

КТМ токамагы энергожүйесінің жалпы қысқа мерзімді қуаты (5 с ше-
гінде) 110–120 МВт жетеді. Бұл қуат Курчатов қ. КТМ токамагының экспе-
рименталдық кешенінің орналасу алаңының бар энергетикалық мүмкін-
діктерімен қамтамасыз етуі мүмкін. Сондықтан 51-ші кіші станциядан 
Курчатов қ. кіші станциясына дейін ұзындығы 17 км және кернеуі 220 кВ 
электр беру желісі тартылды, қуаты 100 МВА 220/10 трансформаторлары 
орнатылды. Бұл токамак жұмысының сценарийнің талаптарына сәйкес 
плазманың ЖЖ-қыздыру және электр магниттік жүйенің қоректендіру 
көздерін жетілдіруге мүмкіндік береді. 1.33 и  1.34 суреттерінде КТМ 
энергожүйесінің негізгі элементтері ұсынылды.

КТМ токамагының кіші жүйелері. Жоғарыда аталған жүйелерден басқа 
КТМ 1.35, 1.36 суреттерде ұсынылған мынандай кіші жүйелерден тұрады.

Импульстік радаррефлектометрі Шолу (интегралдық) болометрі

Магниттік зонд, Роговск белдігі Электрондық температура  
профилінің мониторы
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1.33 сурет. КТМ шағын стансасы және басты күштік трансформаторы

1.34 сурет. 51 КС шағын стансасы

– Камера қабырғаларын қыздыру, тазалау және ұйымдастыру жүйесі. Қыз-
дыру жүйесі ваккумдық камераның бетінен су буларын кетіру үшін қыз-
мет көрсететеді және 200 ºС температураға дейін ваккумдық камераның 
металл бөлшектерін қыздыруды қамтамасыз ету тиіс. Омдық қыздыру 
кіші жүйесі омдық қыздырғыштардың көмегімен ваккумдық камера-
ның сыртқы қабыршығын қыздыруды жүзеге асырылады. Индукциялық 
қыздырудың кіші жүйесі орталық соленоид орамын қоректендіретін 
ауыспалы токпен дәлдейтін құйынды токтардың көмегімен ваккумдық 
камераның ішкі қабыршығын қыздыруды жүзеге асырылады. Үйымда-
стыру үдерісінде (карборан) жүзеге асыру үшін қажетті газды мөлшер-
леп жіберу және жұмыс немесе инертті газда токамактың камерасында 
солғын қуатсыздануды тұтатуды қамтамасыз ететін электр техникалық 
құрылғы. Солғын қуатсыздану құрылғысы бір-электрондық схема бой-
ынша жиналады және камерада 5–10×10–2 Па қысым кезінде инерттік газ 
ортасында 0,1–0,2×10–4  А/см 2 ток тығыздығын қамтамасыз етеді.

– Плазманы қайта иондау жүйесі. КТМ токамагында разряд стартын 
жеңілдету мақсатында ойықтың аймағына қуатты реаймақ нсты енгізу-
ге арналған. Қайта иондау жүйесі үшін қуаты 100 кВт және сәулелен-
діру жиілігі 915 МГц магнетрон пайдаланылады. Жүйе құрамына желіні 
қалыптастыратын қоректендру көзі, ЖЖЖ-диапазонының генераторы, 
толқын арнасы және басқару жүйесі және синхронизация енгізіледі.
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1.35 сурет. Жоғары ваккумдық сору жүйесінің жабдығы

1.36 сурет. Суды салқындату жүйесі

– Жоғары ваккумды сору, газды жіберу жүйесі.
– Токамак жүйелерінің жұмысы туралы ақпаратты алуға мүмкіндік бе-

ретін технологиялық диагностиктер жүйелері.
– Токамак жұмысын қамтамасыз ететін инженерлік кіші жүйелер (су, 

газбен жабдықтау, электр жүйесі, жергілікті желдету және т.б.)
Эксперименттерді автоматтандыру және басқару жүйесі. Токамак-

тың негізгі және қосалқы жүйелерін технологиялық үдерістермен басқа-
ру және бақылауды қамтамасыз етуге арналған, оның жұмысының бар-
лық режімдерінде: ағымдағы пайдалану режімі, іске қосу алды режімі, 
іске қосу режімі, іске қосудан кейінгі режім. КТМ стенд кешенін басқару 
қазіргі компьютерлік құралдардың базасында салынған эксперимент-
терді автоматтандыру жүйесімен (ЭАЖ) қамтамасыз етіледі.
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1.38 сурет. КТМ ұжымдық пайдалану панелі

1.37 сурет. КТМ токамагының эксперименттерін автоматтандыру жүй
есінің құрылымы

ЭАЖ эксперименттерді жүргізу кезінде диагностикалық және техно-
логиялық ақпаратты жинау, өндеу, мұрағаттау және ұсыну үшін, күтпе-
ген жағдайдарда істен шыққан жабдықтарды қондыру және қорғау кіші 
жүйелерінің жұмысын синхронизациялау үшін қызмет етеді. КТМ тока-
магының эксперименттерді автоматтандыру жүйесінің құрылымы 1.37 
суретінде ұсынылған.

Эксперименттерді жүргізу үдерісінде плазманың, магниттік өрі-
стердің параметрлері және КТМ токамагының конструкция элемент-
тері туралы ақпарат физикалық және технологиялық диагностиктердің 
көмегімен қалыптастырылады, серверге деректер базасына енгізіледі 
және ұжымдық пайдалану панеліне шығарылады (1.38 сурет).

1.3.4 КТМ токамагының жұмыс циклы

КТМ токамагының жұмыс циклы бірнеше жалғасты кезеңдерден 
тұрады (1.39 сурет) [14]:

1. Ваккумдық камераны бір мезгілде оны қыздырумен жоғары вак-
кумдық сору, индукциялық және солғын қуатсызданумен қабырғаларды 
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1.39 сурет. Токамактың жұмыс циклы сценарийі

сәйкестендіру, камераның жұмыс беттерін ұйымдастыру (карбондау, си-
ликондау немесе жабындының басқа тәсілдері).

2. Камераға жұмыс газын жіберу, тороидальдық магниттік өрісті қосу. 
Жұмыс газы тесу үшін қажетті құйынды электр өрісінің ОПП және ин-
дукторда ағымның жылдам өзгеруінде қоздыру, ойықтың аймағында 
өрістердің шашыранды өрістердің төменгі деңгейін құрайтын орталық 
соленоид-индукторды және полоидаьдық аймақтарды қоректендіру.

3. Ойық және газдың көлемді ионизациясы қалай құйынды электр 
токымен, солай ойық аумағына қуаты 150–200 кВт ЖЖЖ-сәулелеуді 
енгізумен.

4. Радиациялық және ионизациялық кедергілерді бірізді өтумен плаз-
малық бауды қалыптастыру (плазмаға нейтрондық газдың түсуіне бай-
ланысты). Осы кезеңде баудың тұрақты қалыптасуы үшін ЖЖЖ-қуатын 
плазмаға енгізу қажет. Операция плазмалық баудың жабық магниттік 
конфигурациясын қалыптастырумен аяқталады.

5. Эксперименттер бағдарламасымен белгіленетін тапсырылған мөл-
шерге дейін плазма токының көтерілуі. КТМ токамагында токтың өсуі 
орталық соленоид-индукторда магниттік ағымның басқарылатын өзгер-
тулердің есебінен. Токтың өсу жылдамдығы қалай үстінен (қатты ска-
нерлеумен және қашқан электрондармен режімдерді тоқтататын), солай 
астынан (ОС қорға жиналған магниттік ағынның шығынын минимали-
зациялау) шектеледі.

6. Полоидальдық орамдардың токтарының өзгеруімен плазма форма-
сының және шектеу әрекетін келісімдеуді талап ететін плазманың шек-
теуліден диверторлық конфигурацияға ауысуы.

7. Индукторда ағымның өзгеру жылдамдығын жылдам төмендету 
жолымен плазмалық бауда (ток платосы) стационарлық токты қолдау. 
Таза омдық қыздыру жағдайында плазманың біршама төмен параметр-
леріның нәтижесінде, және вольт-секундтың шапшаң шығынына сәйкес, 
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бұл кезең біршама қысқа (0,5–1 с). КТМ жұмысының жүзеге асырылатын 
режімдердің негізгі бөлігінде ток платосына шығумен бірге қуаты 0,5 тен 
7 МВт дейін ионды-циклотрондық реаймақ нстың жиілігінде ЖЖ-сәуле-
лендірумен плазманы қосымша қыздыру енгізіледі. Қосымша қыздыру-
дың жеткілікті қуаттын енгізу кезінде және қоспаларды төмен сақтауда 
модыға жақсартылған ұстаумен (L-H ауысу) ауысу жүргізіледі, плазма-
ның максимальды параметрлеріна жетеді (n, Т, τЕ, Ibs), оның өткізгіштігі 
шұғыл өседі, және ток платосын қолдауға вольт-секундтың шығыны аза-
яды, 5с дейін разрядтың ұзақтылығы арттыруға әкеледі. Осы режімдерде 
диверторлық аумаққа ағымдардың максимальды қуатына жетеді.

8. Разрядттың аяқталуы, ереже ретінде токты енгізу уақытының бар-
лық интервалы ішінде плазманың тепе-теңдігін қолдаумен және ЖЖ-қы-
здыру келісілген ажыратумен индукторда кернеу белгісін жылдам өзгер-
ту жолымен бақылау жүргізілуі тиіс. Бірақ, жағдайлардың қатарында 
(мысалы, шектеулі параметрларға жету немесе баудың тепе-теңдігін бұзу 
кезінде), плазмада разряд үлкен кедергімен аяқталуы мүмкін, үдерісінде 
жеке арна ішіндегі элементтерде плазмалық баудың жылу және магнит-
тік энергиясының маңызды бөлігі бөлінуі мүмкін. Соңғысы қуатты сәу-
лелендіру түрінде (камера қабырғалары үшін аялау режімі) қалай болса, 
солай МэВ диапазонының өте тез электрондардың шоғы түрінде бөлінуі 
мүмкін. Конструкцияның өткізілген элементтеріне разрядтың кедергісі 
кезінде конструкияның беріктігін есептеуде есепке алуы тиіс маңызды 
электродинамикалық күштері әрекет етеді.

9. Барлық қажетті технологиялық және физикалық ақпаратты алумен 
экспериментті аяқтау және мынандай іске қосуға токамактың дайын-
дығының басталуы.

КТМ токамагына арналған талдаулар және есептер плазманы ұста-
удың энергетикалық уақытына арналған скейлингтерге және SCENTO, 
SCENPLINT, TRANSMAK, DINA кодтарын пайдаланумен ИТЭР дерек-
терінің физикалық базасының негізінде жүргізілді. Ойық және разряд-
тың бастауы ваккумдық камераның ішкі қабырғаларының жанында 
басшылық етеді. Ойық аумағы Rо = 0.7 м және ао = 0.2 м квазидөңгелек 
қимасының тора түрі бар, ал ойық кернеуі 8 В.

КТМ токамагында эксперименталдық зерттеулердің және сынақтар-
дың кең, көп жоспарлы бағдарламасы қондырғы жұмысының сценарий-
лерінің үлкен санын жүзеге асыру мүмкіндігін болжайды. Өзінің кезегін-
де бұл токамактың қуатты күшті энерго қоректенудің құрылымын және 
схемасын анықтайды және жұмыс үдерісінде оның реттелуін.

1.3.5 КТМ жобасын жүзеге асыру мәртебесі

Жобаның негізгі кезеңдері:
• 1997 ж. – Е.П.Велиховтың Президент Н.Ә. Назарбаевпен КТМ жобасы 

туралы ұсыныстарды талқылауы;
• 1998, шілде – Премьер-Министрдің жоба бойынша жұмыстардың 

басталуы туралы Өкімі;
• 1999–2003 – КТМ негізгі жүйелерін және қондырғыны жобалау;
• 2003–2007 – ҚТМ қондырғысын жасау;



1 Тарау. Эксперименталдық база және оның түрленуі

52

1.40 сурет. КТМ реакторлық залында жұмыстардың басталуы

• 2006–2007 – зертханалық корпустың және реакторлық залдың қайта 
құрылуын аяқтау;

• 2007, желтоқсан – КТМ қондырғысы Ефремов атындағы ЭФАҒЗИ 
тәжірибелік заводында жасалды және Курчатов қ. жеткізілді;

• 2008–2010 – КТМ қондырғысын және ҚР ҰЯО жұмыс орнында негізгі 
жүйелердің бөліктерін монтаждау;

• 2010 – жүйе бойынша жөндеу және дайындау және сынамалық іске 
қосуды жүргізу;

• 2011–2015 – жобаны түзету (ТЭН және ЖСҚ), мемлекеттік сараптама;
• 2016–2017 – жетіспейтін жабдықты сатып алу, монтаждау;
• 2017 – іске қосу – жөндеу жұмыстары және физикалық іске қосу;
• 2018 – КТМ кешенін пайдалануға тапсыру.

1.40–1.44 суреттерінде КТМ эксперименталдық кешенінде жұмы-
стардың негізгі кезеңдері көрсетілді [15, 16].

Қазіргі уақытта КТМ кешенін құру бойынша жұмыстардың негізгі 
бөлігі орындалды. КТМ кешені жүйелерінің дайындық дәрежесі (шама-
мен 80%) 2010 жылы плазмалық разрядты жүзеге асырумен КТМ қонды-
рғысының сынамалық іске қосуды жүргізуге асыруға мүмкіндік берді, 
2010 жылы 5 қыркүйекте жүзеге асырылды.

Сынамалы іске қосудың мақсаты – КТМ токамагының ваккумдық ка-
мерасында жумыс газының ойығын алу және 10–30 кА токымен плазма-
лық бауды қалыптастыру.

Ойықтары алынған және плазмалық бауды қалыптастырудың негіз-
гі параметрлері: жұмыс газының (аргон) қысымы – 10–4 торр, ойық ау-
мағында айналымдағы кернеу – 8,4 В, тороидальдық орамның осьінде 
магниттік өріс – 0,043 Тл, плазмалық разрядтың ұзақтылығы ~ 40 мс.

Ойыққа және плазмалық бауды қалыптастыру үшін мынандай жүйе-
лер пайдаланылды:
– жұмыс газын иондауға арналған ионизациялау жүйесі;
– тороидальдық өрістің электромагниттік орамның қоректендіру көзі;
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1.41 сурет. Кешен алаңында КТМ түсіру, желтоқсан, 2007 ж.

1.42 сурет. КТМ токамагын монтаждау үдерісі

1.43 сурет. 2009–2010 жж. Іске қосубаптау жұмыстары
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1.44 сурет. Зертханалық кешен және КТМ ғимараты

– PF1, PF4 полоидальдық өрістің электромагниттік орамдардың және 
орталық соленоидтың конденсаторлық қоректендіру көзі;

– магниттік диагностиктер, ПЗС бейне камера және физикалық па-
раметрларды диагностикалауға арналған фотоэлектрондық көбей-
ткіш (ФЭК).
Жұмыс газының ойығы және плазма токы Роговский поясының, ФЭК 

және айналымда кернеу датчиктерінің көмегімен тіркелді.
КТМ токамагының бірінші плазмасының және қайта иондаудың бей-

не түсіру кадрлары 1.45 суретінде ұсынылды.
КТМ кешенін жүзеге асыру бойынша жұмыстарды аяқтау үшін қалған 

жабдықты сатып алуды және жөндеуді талап етеді, негізгі жобалық па-
раметрларды жүзеге асырумен кешеннің іске қосу, жөндеу жұмыстарын 
және физикалық іске қосуды жүргізу.

1.3.6 КТМ токамагындағы ғылыми зерттеулер бағдарламасы

КТМ токамагында зерттеу және сынау бағдарламасы келешек тер-
моядролық реакторлардың және ИТЭР токамак жұмысын модельдей-
тін режімдерде дивертордың конструкциясы және қабылдау тілімдер, 
тораптар және элементтер, камера ішіндегі жүйелердің материалдары-
ның тәртібі туралы деректердің кеңейтілген базасын құруға арналған. 
Реакторлық материалдар туралы деректерді жинаумен байланысты, 
ыстық плазмадағы үдерістерге осы үдерістердің әсерін және олардың 
тәрібін анықтайтын үдерістер зерттелінеді. Осы зерттеулердегі негізгісі 
қоспалардың пайда болу механизмін және олардың ыстық плазмалық 
бауға өтуін, қабырғамаңдық плазмада үдерістерді, бетінен камера қабы-
рғаларының көлеміне жылуды беру үдерісін белгілеу және оның тиімді 
бұру болады.
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1.45 сурет. КТМ токамагының бірінші плазмасының және қайта иондау
дың бейне түсіру кадрлары

КТМ токамагындағы зерттеулердегі басты назары оның қабылдау 
бөліктерінің ерекшеліктерін бұзуға әкелетін үдерістерді және дивертор 
материалдарының ерекшеліктерін зерттеуге бөлінеді [17]. Оларға негізін-
де, қабылданған тілімдерді қорыту, эрозия және бөліп жіберу үдерістері 
жатады. Қабылданған тілімдердің беттерінің формасын және құрылы-
мын өзгерту токамакта оның жұмыс істеунен кейін оптикадық микро-
скопияның көмегімен анықталады. Химиялық және физикалық ыдырау 
және қайта тозаңдату жылдамдығы тілім беттерінің құрылымын өзгерту 
бойынша анықталады. Деформацияны және бетінің қасиетін жұмыс ци-
клының (in situ) уақытында тілімдерді алусыз зерттеуге болады. Бұл өл-
шемдерді қос мыста жеке лазерлік проектордың базасында жарықты кү-
шейткіш – видеоскоптың көмегімен жүргізуге болады. Беткі плазманың 
диверторлық тіліктерде ыдырау механизмы жоғары кеңейтілген спекто-
скопияның көмегімен разрядтардың уақытында үлгілерде зерттелінеді.

Сонымен қатар осы плазманың құрамы, ионды және газды темпера-
тура (1эВ дан 500эВ дейін) және бөлшектердің ағымдағы жылдамдығы 
анықталады. Плазманың концентрациясы қанығудың ионды токы бой-
ынша зонд әдістемесінің көмегімен өлшенеді.

Электр зондтарының әдістерімен электрондардың температурасын 
және беткі плазмада электр өрістерінің ыдырауын анықтауға болады. 
Плазмадан сәулелеу энергиясының ағымдарын зерттеу үшін коп арна 
ды болометрлар пайдаланылады. Бұл диагностиктерді пайдалану ди-
вертор пластинасына және бірінші қабырғасына бөлшектер мен энергия 
ағымдарын табу үшін жеткілікті. Бұл өлшемдерді тексеру үшін бетінде 
қалай болса, солай тиісті уақытша кеңейтумен қабылданған тілімдердің 
тереңдігінде температуралық өрістерді анықтау қажет. Осы үшін 10–20 
мс уақытша кеңейтумен жылдам инфрақызыл камерасы пайдаланылады.
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Диверторда және камераның бірінші қабырғасының бетінде үдері-
стердің және ыстық плазма параметрлерін өлшеу кешені плазмалық бау 
параметрлері және қабылданған тілімдерде және бірінші қабырғадағы 
беткі үдерістер арасындағы санды байланысты анықтауға мүмкіндік 
береді және сонымен қатар, олардың арасына байланыс орнату және 
бірінші қабырғаның және дивертордың қорғау материалдарының ролі. 
Бұл реактор – токамагы ваккумдық камераның бірінші қабырғасының 
қорғаныс тілімі және дивертор ретінде келешекте жоғары ресурсты, жұ-
мыстың шарттарына максимальды куәландыратын талаптарын қалып-
тастыруға мүмкіндік береді [18].

Қазіргі уақытта мынандай ғылыми-техникалық бағдарлама жүзеге 
асырылуда:

1. Плазмалық разрядты іске қосу әдістерін және режімдерін өндеу 
бойынша, шеңберінде жөндеу жүргізіледі: физикалық және технологи-
ялық диагностиктер; деректерді жинау және басқару құралдары; негізгі 
және қосымша технологиялық жүйелер (жоғары ваккумдық сору, газды 
жіберу, салқындату және электр қуат көзі [19–26].

2. Капиллярлық-кеуектік жүйенің базасында литийлік дивертор ма-
кеті жұмысының режімдерін өндеу бойынша [27–31].

3. КТМ плазмасында сәулеленген конструкциялық материалдардың 
үлгілерін зерттеу әдістерін өндеу [17].

1–46 суретінде литий капиллярлық-кеуектік жүйенің (ККЖ) база-
сында КТМ токамагының литий дивертор макетін құру бойынша жұ-
мыстар [21].

Жұмыстың деректері кешенді физикалық іске қосуға дайындауды 
жылдамдату және оны пайдалануға енгізу үшін өте маңызды.

КТМ токамагында өзіне енгізетін ғылыми жұмыстардың бағдарлама-
сы жасалды [32]:

а) Плазма-қабырға әрекеттесуін және материалдарды зерттеу:
– қабылдау тілімдерінің кандидаттық материалдарының және дивер-

торлық құрылғылардың басқа элементтерінің тәртібін зерттеу;
– қабылдау диверторлық тілімдерде ыдырау, эрозия, доға құру және т.б. 

үдерістерін зерттеу;
– дивертор элементтерін және беткі және аумақты қыздыру үдері-

стерін зерттеу;
– диверторлық құрылғының (ДҚ) жылуды әкелетін және механикалық 

құрылыммен дивертордың қабылдау тілімдерінің жылу контактісін 
ұйымдастырудың түрлі тәсілдерін сынау;

– камера ішіндегі құрылымдарды және қабылдау тілімдерін салқын-
дату жүйелерінің түрлі әдістерін, схемаларын және конструкция-
ларын сынау;

– түрлі температураларда диверторлық тілімдер материалдарының 
тәртібін зерттеу;

– қабылдау тілімдеріне жергілікті жылу жүктеулерді төмендету әді-
стерін зерттеу (мысалы, тік және көлденең бағытта Х-нүктенің оры-
нын жылдам өзгерту жолымен).
б) Плазма-қабырға әрекеттесуін және материалдарды зерттеу:
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1.46 сурет. КТМ токамагының литий диверторы макеті

– шектеулі плазмаға (SOL) ауыр инертті газдарды инжекциялау кезін-
де сәуле шығарғыштық (RI-моданың) қоздырумен диверторға жылу 
жүктеулерді төмендету мүмкіндігін зерттеу;

– диверторлық аумағына плазмалық баудың үш бұрыштығының өзге-
руімен ағымдардың төмендеу мүмкіндігін зерттеу;

– бірінші қабырға қорғанысының түрлі материалдарының тәртібін 
зерттеу (рециклинг, ыдыраушылық, эрозия, қалыпты жағдайларда 
және токтың кедергісінде теромтұрақтылық және т.б.);

– Zэфф бірінші қабырға қорғау материалының әсерін зерттеу;
– ЖЖ-қыздыру антенналардың қорғау экрандарын сынау;
– түрлі типті диафрагмаларды, соның ішінде капиллярлық-кеуектік ли-

тийлік диафрагмаларды зерттеу және плазмалық бау параметрлеріна 
олардың әсері;

– энергияның диверторлық қабылдағыштары ретінде капиллярлық-ке-
уектік Li-құрылымдарын және сұйық металлды құралдардың басқа 
нұсқаларын зерттеу;

– активтік диверторлық қабатты (ASOL) қалыптастыру үдерістерін 
зерттеу және плазмалық бауды ұстау параметрлеріна және үдерісіне 
оның әсері.
в) Плазмафизикалық міндеттер

– аспектілік қатынасымен А=2 және қуатты ЖЖ-қыздырумен оның па-
раметрлеріна шектеулі токамактарда термоядролық плазманы термо-
оқшаулау үдерістерін зерттеу;

– плазманың түрлі конфигурацияларының тұрақтылығын және қа-
лыптастыру үдерістерін (созылуы, үш бұрыштығы) және де қабырға 
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1.47 сурет ЕВРАТОМ – ҚР келісімін жүзеге асыру бойынша үйлестіру коми
тетінің отырысы Курчатов қ. 2010 жылы (сол жағынан). ҚР ҰЯО делегаци
ясының JET (Ұлыбритания) токамагына баруы (оң жақтан)

маңындағы және диверторлық аймақ ларда плазманың үдерістерін 
және параметрлерін зерттеу;

– токты индукциясыз қолдау режімдерін және тиімді ЖЖ-қыздыру ме-
ханизмдарын және сценарийлерін және т.б. зерттеу.

1.3.7 Халықаралық ынтымақтастық

Кооперация Ресей Федерациясымен 2011 жылы қайта қол қойылған 
«2006 жылғы 25 қаңтардағы бейбіт мақсаттарда атом энергиясын пай-
далану саласында ынтымақтастық туралы Ресей Федерациясының Пре-
зиденті В.В. Путиннің және Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә. Назарбаевтың Біріккен мәлімдемемен белгіленген міндеттерді 
орындау Жоспар-кестесіне» сәйкес және Біріккен жұмыстар Бағдарла-
масына сәйкес тарауларының бірі монтаждау, физикалық іске қосу және 
зерттеулерді жүргізу сатысында КТМ жобасы бойынша Біріккен жұмысы 
болады. ҚР ҰЯО және «Курчатов институты» ҒЗО арасында КТМ токама-
гында ғылыми жұмыстардың Біріккен бағдарламаның негізгі кезеңдері 
қалыптасқан және қол қойылған. Жобаны басқаруды РФ Росатом және 
ҚР ЭМРМ (кейінде ҚР ЭМ) бұйрықтарымен құрылған Біріккен ресей-қа-
зақстандық жұмыс тобы жүзеге асырады. Росатом және ҚР ИЖТМ бас-
шылығымен қол қойылды және ортақ қаржыландыру шарттарында КТМ 
токамагін физикалық іске қосуды дайындау және жүргізу бойынша жұ-
мыстардың Біріккен бағдарламасы жүзеге асырылады.

ЕВРАТОМ-мен ынтымақтастық.
2002 жылы қол қойылған және басқарылатын термоядролық синтез 

саласында ҚР Үкіметі және Еуропалық қоғамдастық арасындағы ынты-
мақтастық туралы Үкімет аралық Келісімінін ҚР Парламенті бекітуден 
кейін 2004 жылдан табысты әрекет ету шеңберінде ҚР Ұлттық ядролық 
орталығы мен Испания Ядролық орталығы, CIEMAT, ҚР Ұлттық ядролық 
орталығы мен ENEA Ғылыми орталығы, Фраскати, Италия арасындағы 
ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қойылды. Үйлестіру ко-
митеті құрылды және белсене жұмыс істеуде (1.47 сурет).

JET, MAST және КТМ токамактарында жұмыстар бойынша Ұлыбрита-
ниямен қызметтестік саласы белгіленді – плазма-қабырға әрекеті, кон-
струкциялық материалдарды сынау және зерттеу, жаңа диагностикалар 
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және кіші жүйелер, материалдарды детритизациялау. Жабық қалаларға 
(CNCP) көмек бағдарламасы бойынша жүргізілді: менеджерлерді оқыту, 
ағылшын тілін оқыту, жас мамандарды тағылымдамадан өткізу.

Жапониямен ынтымақтастық.
2007 жылы меморандумға қол қойылған және 2015 жылы өзекті 

болған Атом энергиясы бойынша Жапон агенттігімен ынтымақтастық 
дамиды. Осы меморандумды жүзеге асыру бойынша үйлестіруші коми-
тет құрылды.

Қол жеткізген уағдаластықтардың шеңберлерінде 2008 жылдан ҚР 
ҰЯО АЭИ жас мамандары жылсайын аталған халықаралық Орталықтар-
да тағылымдамалардан өтеді.

КТМ токамагын құру жобасы бойынша жұмыстарды қоса Қазақстан 
Республикасында термоядролық материалтану және технологиялар са-
ласында зерттеулер бойынша жұмыстардың ахуалы жыл сайын халықа-
ралық конференцияларда және термоядролық энергетика бойынша АТЭ-
ХАГ Халықаралық Кеңесінде баяндалады.

Атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану бойынша ТМД Комисси-
ясының Шекті бағдарламаның шеңберіндегі қызметтестік – АТОМ-ТМД.

2012 жылы мамырда АТОМ-ТМД Комиссиясында құрылатын халықа-
ралық жұмыс тобының шеңберінде КТМ кешенінің эксперименталдық 
базасының мүмкіндігін пайдаланумен келешек термоядролық реактор-
лардың камера ішіндегі компоненттерін және ваккумдық камера мате-
риалдарын жасау мақсатында материалтану зерттеулерінің бағдарла-
масын жетілдіру және бірлесіп жүзеге асыру туралы ұсыныстар берілді 
және қабылданды [25].

«АТОМ–ТМД» ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ» Шекті бағдарламасын жұзеге 
асыру бойынша бірінші кезекті іс шаралар жоспарының 1.5 тармағы-
на сәйкес бейбітшілік мақсатта атом энергиясын пайдалану бойынша 
ТМД қатысушы-мемлекеттер Комиссиясының КТМ ЖТ жұмыс тобымен 
мынандай құжаттар дайындалды:
1. 2017–2018 жылдарға арналған қаржы-экономикалық негіздемемен 

қазақстандық материалтану токамагында Біріккен ғылыми зерттеу-
лердің бағдарлама жобасы. Қазіргі уақытта Шекті бағдарламаға қол 
қойған мемлекеттерден зерттеулерге қатысуға келісімді Беларусь 
Республикасынан, Қазақстан Республикасынан және Ресей Феде-
рациясынан ядролық технологиялар саласындағы жетекші зерттеу 
ұйымдары ұсынды. Бағдарламаға қызығушылықты Украина және 
Қырғызстан Республикасының мамандары білдірді. Бағдарлама шең-
берінде алынған нәтижелерге әлеуетті қызығушылықты Әзербайжан 
Республикасы, Армения Республикасы, Тәжікстан Республикасы біл-
діруі мүмкін. Қазақстандық материалтану токамагында (Беларусь 
Республикасы, Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясы) 
Біріккен зерттеулердің бағдарламасы жобасының қатысушы-мемле-
кеттердің Үкіметіне мүдделі ведомстваларға және ұйымдарға ұсы-
нылған материалдарды қарастыру және бағдарламаның белгіленген 
жобасын қаржыландыру көздері және жүзеге асыру механизмдары 
бойынша ұсыныстарды ТМД Атқарушы комитетіне жолдау тапсырма-
лары туралы сауал жіберілді.
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2. Қазақстандық материалтану токамак базасында эксперименталдық 
кешенді бірлесе пайдалану принциптері туралы Келісім жобасы жа-
салды. Келісім жобасы АТОМ-ТМД Комиссиясының 16-шы отыры-
сында қарастырылды және ТМД қатысушы-мемлекеттерге алдын 
ала келісімдеу үшін таратылды. Қазіргі уақытта алынған ескертулер 
зерделенуде.
КТМ Біріккен жұмыстар Бағдарламасын жүзеге асыру ұлттық бағдар-

ламаларға жобаның қатысушы-мемлекеттермен бөлінетін қаражаттар-
ды біріктіру есебінен болжалады. Сонымен қатар, әр мемлекет Бағдар-
ламаның жалпы мақсаттарымен бірге оны жүзеге асыруда жеке мүддесі 
бар. Бұл Бағдарлама мүмкіндік береді: Қазақстан Республикасы жобалық 
параметрларға шығумен толық мөлшерде КТМ токамагын іске қосады; 
Ресейге – 15М – токамагын құру кезінде жүзеге асырылатын термоядро-
лық синтездің қондырғыларында литийді пайдалану технологияларын 
игеру; Беларусь Республикасына – КТМ эксперименттерге қашықтан 
қатынасу жүйелерін құруға арналған жеке тәжірибесін пайдалану, тер-
моядролық энергиясын пайдалану саласында жеке зерттеу бағдарлама-
ларын жүзеге асыруды бастау. ТМД тұғырнамасындағы Бағдарламаны 
жүзеге асыруы басқа Достастық елдерден және алыс шетелден зерттеу 
орталықтарын оған қосу мүмкіндігін жеңілдетеді.

Термоядролық энергетиканың келешегі – бұл гибриттік реакторлар, 
теріс реактивтілігімен сынды гибриттік бланкетті пайлдаланумен сын-
ды жағдайда жылдам реакторлардың активтік аймақтарының жұмы-
сын басқару үшін мегаватты деңгейдегі нейтрондық көзді құру [33]. Бұл 
АЭС тұйықталған Отын циклдың инновациялық технологиясын дамы-
туға және қауіпсіздігін арттыруға қабылетті. КТМ осындай нейтрондық 
көздің түпнұсқасы болып қызмет етеді. Онда плазманы басқару мәселе-
сін және материалдар мен конструкциялардың жұмысқа қабылеттілігін 
шешуге және сынауға болады. КТМ токамагы жаңа буынды АЭС құру 
жоғары технологиялық жобаларда кейінгі қатысуды қамтамасыз ететін 
толық бәсекелесуге қабылетті жоба болады. Сондықтан, КТМ токамагын 
пайдалану тәжірибесі атом энергиясын пайдаланудың жалғыз бағы-
ты ретінде атомдық және термоядролық энергетиканы дамыту жағым-
дылығын арттыру мүмкін. Сонымен, КТМ жобасының жетістікті жүзеге 
асыруы басқарылатын термоядролық синтез негізінде бәсекелесуге қа-
былетті инновациялық атомдық энергетиканы жүзеге асыру үшін ғылы-
ми-техникалық базаны құруға қабылетті.

1.3.8 КТМ жобасының Қазақстан Республикасы үшін 
маңыздылығы

КТМ токамагын құру бойынша жобаны жүзеге асыру тікелей ком-
мерциялық кірісті айырып алумен байланысты емес, бірақ стенд ке-
шенін құру атомдық және термоядролық энергетика технологияларын 
пайдалану саласында Қазақстан Республикасының эксперименталдық 
базасын кеңейтуге мүмкіндік береді және Қазақстан Республикасының 
ғылыми қоғамдастығын дамыту келешегіне жол ашады. Сонымен қа-
тар, Жобаны жүзеге асыру елеулі жанама экономикалық тиімділік алуға 
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мүмкіндік береді. Жобаны жүзеге асыру мынандай мақсаттарға жетуге 
мүмкіндік береді:
– келешек энергия көздері саласындағы зерттеулерге арналған ғылыми 

және өндірістік базаны құруға;
– Қазақстан Республикасы халқының ғылыми-техникалық әлеуетін 

арттыруға және ғылым мен өнеркәсіптің біліктілігі жоғары кадрла-
рын даярлау үшін негіз қалауға;

– экономиканың ғылыми секторының жалпы бәсекелестікке қабілет-
тілігін арттыруға;

– техникалық білім деңгейін арттыруға;
– Қазақстан Республикасының әлемдегі ғылыми рейтингін арттыруға.

Осы жобаға қатысу – әлемнің әр мемлекетінің индустриялық-иннова-
циялық даму негізі – халықаралық ынтымақтастықтың бірегей тәжіри-
бесін игеруге мүмкіндік береді.

КТМ токамагының стенд кешені Астана қаласында өтетін «Бола-
шақтың энергиясы» ЭКСПО-2017 халықаралық көрмесінде Қазақстан Ре-
спубликасын лайықты түрде танытатын болады [25].
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2 ТАРАУ. ССП ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН 
ЖЕТІЛДІРУ ЖӨНІНДЕГІ НЕГІЗГІ 
ЖҰМЫСТАРҒА ШОЛУ

2.1 Радиоактивті қалдықтар мен ионды сәуле шығару 
көздерін қабылдау және сақтау

Бүгінгі әлемде адам тек табиғи радионуклидтердің (ғарыштық сәу-
лелену, топырақтың радионуклиді және т.б.) ғана емес, сондай-ақ оның 
қызметіне негізделген, жасанды түрде туындайтын радионуклидтердің 
де ионды сәуле шығару әсеріне ұшырайды. Кен өндіру саласында және 
өнеркәсіптің қайтадан өңдеуші кәсіпорындарында (кен байыту комби-
наттары, тыңайтқыштар өндірістері, химия-металлургиялық циклдегі 
заводтар және т.б.) табиғи шикізаттар құрамында зиянды радионуклид-
термен ластанған қалдықтардың үлкен көлемі пайда болады. Негізгі он-
дай радионуклидтерге мысалы, С-14, К-40, уран, торий изотоптары және 
т.б. жатады. Өндіріс қалдықтарындағы, кейде пайдалы материалдардағы 
ондай радионуклидтердің концентрациясы радиоактивті қалдықтарға 
немесе материалдарға арналып белгіленген деңгейден анағұрлым ар-
тып түсуі мүмкін. Ондай материалдардың қауіптілігі айтарлықтай үлкен 
болғандықтан олар үшін мемлекеттік реттеу органдары белгілеген бар-
лық талаптарды қолдану қажет.

Қазақстан Республикасында радиоактивті қалдықтарды (әрі қарай 
РАҚ) кәдеге жарату мәселесі өндірістік үдерісте ионды сәуле шығару 
көздерінің (әрі қарай ИСК) әртүрлі түрлерін пайдаланатын атомды-ө-
неркәсіптік кешеннің бірқатар кәсіпорындарының және басқа да кәсіпо-
рындардың жабылып қалуына қарамастан, бүгінгі күнге дейін өзінің 
өзектілігін сақтап келеді. Сондай-ақ, онкологиялық мекемелер, өнер-
кәсіптік кәсіпорындар мен геологиялық партиялар үшін ИСК көму мәсе-
лесі қиындық туғызады, өйткені, оларды нормативтік құжаттардың та-
лаптарына сай сақтауды ұйымдастыру өте күрделі немесе мүмкін емес 
деуге болады. Қордаланған РАҚ-дың жалпы көлемінің ауқымды үлесін 
пайдаланылған (пайдалану мерзімі аяқталған) ИСК құрайды.

Өз ресурсы түгесілген жабық радиоактивті ИСК, олардың көбінің 
құрамында үлесті белсенділігі жоғары радиоактивті материалдар 
болғандықтан, аса қауіпті радиоактивті калдықтар класы болып табы-
лады. Соған байланысты көздің радиоактивті материалының тым аз 
көлемде тарап кетуінің өзі қоршаған ортаның айтарлықтай ластануына 
апарып соғады және адамдардың өмірі үшін қауіп төндіреді.

Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинеті қалыптасқан 
жағдайды ескеріп, «Байкал-1» стендтік кешенінде пайдаланылған ИСК 
сақтау орнын құру туралы Қаулы қабылдады (31.12.1992 ж. №1103 Қаулы).

1994 жылғы қыркүйек айында Ғылым және жаңа технологиялар ми-
нистрі В.С. Школьниктің төрағалық етуімен мүдделілік танытқан ведом-
ствалар өкілдерінің кеңесі өткізілді, онда пайдаланылған ИСК сақтау ор-
нын пайдалануға берудің ақырғы мерзімдері анықталды.
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РАҚ уақытша сақтау орны

ИСК арналған құндақ РҚК ИСК бар тиегіш жүкқорапты  
түсіру

Радиациялыққорғау камерасы

2.1 сурет. Арнайы имараттар мен жабдықтар

КАЗГИПРОГРАД мемлекеттік жобалау институты Атом энергиясы 
институты мамандарының тікелей қатысуымен «Қазақстан Республика-
сының ионды сәуле шығару көздерін ұзақ уақыт сақтауға қабылдау үшін 
«Байкал-1» стендтік кешенін дайындау» жобасын әзірледі.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығы» республи-
калық мемлекеттік кәсіпорнының «Атом энергиясы институты» филиа-
лының (әрі қарай ҚР ҰЯО РМК АЭИ филиалы) 1995 жылдың 26 қаңтарын-
да Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімімен арналған 
Мемлекеттік қабылдау комиссиясы қабылдаған қатты радиоактивті қал-
дықтарды (әрі қарай ҚРҚ) және пайдалану мерзімі өткен ИСК ұзақ уақыт 
сақтауға арналған сақтау орны бар. Сақтау орны Қазақстан Республика-
сының нормативтеріне және АТЭХАГ халықаралық нормаларына сәйкес 
сертификатталған.

«Байкал-1» стендтік кешенінің РАҚ сақтау орны мынандай имарат-
тар мен жабдықтардан тұрады: РАҚ ұзақ уақыт сақтау орны, РАҚ аралық 
сақтау орны, арнайы жабдықталған автомобильдер (әрі қарай арнайы 
автомобильдер), радиациялық-қорғау камерасы (әрі қарай РҚК), арнайы 
қармауыштары мен траверстер жинағы бар төрттағанды кран, қорғаны-
сты ауыстырып тиегіш жүкқорап, қорғаныс құндақтары (2.1 сурет).

РАҚ ұзақ уақыт сақтау орны (әрі қарай РАҚ ҰУСО) ҚР ҰЯО РМК АЭИ 
филиалының, сондай-ақ ҚР басқа ұйымдарының өндірістік қызметінің 
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357 имараттың техникалық сипаттамалары:
- сыртқы қабырғаларының қалыңдығы – 800 мм;
- ішкі қабырғаларының қалыңдығы – 600 мм;
- жүк тиейтін люк тығынының қалыңдығы – 600 мм;
- үлкен ұяшықтың ұзындығы – 15 м;
- үлкен ұяшықтың ені – 5 м;
- имараттың биіктігі – 8 м.

2.2 сурет. РАҚ ұзақ уақыт сақтау орны

357 имарат

үдерісінде туындайтын, пайдалану мерзімі аяқталған ҚРҚ және ИСК 
ұзақ уақытқа сақтау үшін арналған.

РАҚ ҰУСО «Байкал-1» ЗРК төрттағанды кранның кран жолдарының 
астында орналасқан жеке тереңдетілген, топырақ үйіп бекітілген, мо-
нолитті, темірбетонды имарат болып табылады (2.2 сурет). Имараттың 
сыйымдылығы 2714 м 3 құрайды.

РАҚ ҰУСО радиоактивті қалдықтарды жүктеуге арналған жүктеу 
люктары бар жекелеген ұяшықтардан тұрады. Құдықтардың әрқайсы-
сының салмағы 40 тонналық металл қаптамамен жабылады, бұл сақтау 
орнын физикалық қорғаудың айтарлықтай тосқауылдарының бірі бо-
лып табылады.

РАҚ ҰУСО жер асты суы деңгейінен 7,3 м арақашықтықта орналасқан 
бетонды негізі бар. Сақтау орнының топырақпен жанасатын барлық бе-
тон беттері гидрооқшауланған..

РАҚ ҰУСО ұяшықтардың құрылғысы мен орналасуы ішінде радиоак-
тивті қалдықтары мен ИСК бар жүкқораптардың сақталуына кепілдік 
береді, радиоактивті заттардың үстіңгі қабатқа шығуын немесе онда кез-
дейсоқ кіруді болдырмайды.

РАҚ аралық сақтау орны (әрі қарай РАҚ АСО) пайдаланылған ИСК бар 
қорғаныс құндақтарын сақтау үшін пайдаланылады.

Төрттағанды кран (125 тс) Арнайы қармауыш
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2.3 сурет. ҚР ҰЯО РМК РАҚ тасымалдауға арналған автокөліктер

РАҚ АСО қорғаныс тығындармен жабылған 52 ұяшығы бар. Пайда-
ланылған ИСК бар құндақтарды жүктеу үшін құндақ сақтау орнынан 
алынады да, РҚК тасымалданады. РҚК пайдаланылған ИСК бар құндақ 
жүктеледі, осыдан кейін құндақтарға арналған қорғаныс жүкқорабының 
көмегімен сақтау орнындағы берілген ұяшыққа тасымалданады.

РАҚ АСО тығындармен бірге нормативтік мәнге дейін радиациялық 
аясының деңгейін төмендетуге мүмкіндік беретін мықты қорғаныс 
плитасы бар. Радиоактивті заттардың шығарындыларына және бөгде 
адамдардың құндақтарға кіруіне жол берілмейді. Тығын төрттағанды 
кранның көмегімен арнайы қармаумен ғана шешіп алынуы мүмкін. РАҚ 
АСО күзет сигнализациясымен жарақтандырылған және рұқсат қағазы 
бар персоналдармен ғана ашылады.

РАҚ ҰУСО мен АСО орналасқан орны технологиялық үдеріске қа-
тыспайтын қызметкерлердің оның аумағында болуына жол бермейді, 
сақтау орны негізгі жұмыс орындарынан, кешен қызметкерлерінің тұра-
тын аймағынан едәуір алыста орналасқан және күзет дабылы жүйесімен 
қамтамасыз етілген. Технологиялық үдерістің барлық кезеңдерінде 
персоналдардың радиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша 
іс-шаралар жүзеге асырылады. Радиациялық қауіпсіздік бөлімінің қыз-
меткерлерімен стационарлық және тасымалданатын дозиметрлік аспап-
тардың көмегімен сақтау орнының аумағына және «Байкал-1» ЗРК жай-
ларына үнемі дозиметрлік бақылау жүргізіліп отырады. «Байкал-1» ЗРК 
РАҚ сақтау орны орналасқан аумақты Қазақстан Республикасының ішкі 
әскерінің бөлімшелері күзетеді.

РАҚ қабылдап алу, тасымалдау, қайта орау, табиғатын анықтау және 
ұзақ уақыт сақтауға орналастыру бойынша барлық жұмыстар Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы нормативтік-құқықтық құжаттама-
ларына, халықаралық стандарттарға және физикалық қорғау мен қа-
уіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша талаптардың қатаң сақталуына 
сәйкес, Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Атомдық 
және энергетикалық қадағалау және бақылау комитеті берген лицензия 
негізінде жүзеге асырылады. 

«Байкал-1» ЗРК пайдаланылған ИСК және ҚРҚ тасымалдау арнайы ав-
томобильдердегі (2.3 сурет) көліктік қорғаныс жүкқораптарында жүзе-
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ге асырылады. Арнайы автомобильдер, не жүргізуші, не ілесіп жүретін 
тұлға гигиеналық нормативтер мен санитарлық ережелердің белгілен-
ген талаптарының деңгейінен жоғары ионды сәулелену әсеріне ұшыра-
майтындай дәрежеде жабдықталған. Тасымалдау кезінде, сондай-ақ тех-
нологиялық үдерістің барлық қалған кезеңдерінде дозиметрлік бақылау 
жүзеге асырылады.

Арнайы автомобиль «Байкал-1» ЗРК келген бойда пайдаланылған ИСК 
бар көліктік қорғаныс жүкқораптары төрттағанды кранның көмегімен 
(жүк көтергіштігі 125 тонна) камера астындағы жайға жүктеледі, онда 
оларды ары қарай РҚК жүктеу үшін дайындайды, ал ҚРҚ бар контейнер-
лер сақтау орнына орналастырылады

РҚК жұмыстар сәуле көздерімен тікелей түйіспейтін жағдайда жүр-
гізіледі. ИСК көліктік қорғау жүкқорабынан түсіру, шешіп алу қорғаныс 
қорғасын шынысы арқылы көзбен шолып бақылаумен көшіруші мани-
пулятордың көмегімен жүргізіледі. Жұмыс кезінде операцияның барлық 
кезеңінде көзбен шолып бақылау жүргізуге мүмкіндік беретін арнайы 
оптикалық құрылғы, бинокуляр қолданылады. Камераны қорғау опера-
тордың жұмыс орнында гигиеналық нормативтер мен санитарлық ере-
желердің белгіленген талаптарының деңгейіне дейін ионды сәулеленуді 
төмендетуге мүмкіндік береді.

РҚК көздердің табиғаты анықталады және толтырылғаннан кейін 
мықтап тұмшаланатын арнайы қорғаныс құндағына жүктеледі, кейін-
нен соның ішінде сақталады. Тасымалдау-тиеу жұмыстарын орындау 
үшін арнайы жабдықтар, соның ішінде төрттағанды кран қолданылады.

РАҚ-мен жұмыс істеудің негізгі кезеңдері олардың тұрпаттарына қа-
рай кондиционерлеу (радиоактивті қалдықтар химиялық, термиялық 
және радиациялық беріктікке ие және орнын ауыстыру, тасымалдау, 
сақтау және көму үдерісінде тұрақтылығын сақтайтын формаға кел-
тірілетін үдеріс), иммобилизациялау (радиоактивті қалдықтарды оларды 
қатайтатын құралдарымен, қандайда бар матрицаны немесе герметика-
лық қабыршықтарға бірге қоса қатты формаға ауыстыру операциясы), 
сақтау және көму болуы мүмкін.

ҚР ҰЯО РМК АЭИ филиалының өндірістік қызметінің үдерісінде қат-
ты радиоактивті қалдықтар пайда болады, олар ластау ерекшелігіне, 
деңгейіне және сипаттамасына байланысты олардың пайда болған жер-
лерінде бөлінеді және және сұрыпталады.

Радиоактивті қалдықтар әртүрлі пішіндерде пайда болады және 
әртүрлі физика-механикалық ерекшеліктерімен сипатталады. Олар 
мынандай болуы мүмкін:
– газ тәрізді радиоактивті қалдықтар;
– сұйық радиоактивті қалдықтар;
– қатты радиоактивті қалдықтар.

Қазақстан Республикасының басқа ұйымдарынан сұйық РАҚ қа-
былдау ҚР ҰЯО РМК АЭИ филиалымен оларды қатырғаннан (цемент-
теу әдісімен) кейін ғана жүзеге асырылады. Мысалы, 2010 жылдан 2014 
жылға дейінгі кезеңде ҚР ҰЯО РМК АЭИ филиалымен Шығыс Қазақстан 
облысының Первомай кентінде орналасқан бұрынғы Ертіс химия-ме-
таллургия заводынан РАҚ радиациялық тексеру, тиеп алу, тасымалдау 
және орналастыру бойынша жұмыстар жүргізілген болатын. Заводтың 
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өндірістік циклінің үдерісінде едендерді, жабдықтарды, қабырғаларды 
және т.б. зарарсыздандырылғаннан кейін сұйық РАҚ, шламдар түрінде 
өндірістердің қалдығы болып көрінетін РАҚ көп мөлшері пайда болды. 
Сұйық РАҚ қатты күйге иммобилизациялау үшін цементтеу әдісі қолда-
нылды, бұл кезде сұйық РАҚ белгілі бір теңдікте олар толық қатқанға дей-
ін цементпен араласып кетті. Герметикалық қабыршық ретінде көлемі 
200 л металл бөшке пайдаланылды. «Байкал-1» ЗРК жүргізілген жұмы-
стардың нәтижесінде жалпы салмағы 1 412 000 кг 1500 көліктік қапта-
малау жиынтықтары (КБТЖ) және 1573 ҚРҚ бар металл бөшкелер ұзақ 
уақыт сақтауға қабылданды және тасымалданды. «Байкал-1» ЗРК оларды 
сақтау үшін ангар типті екі металл имараттан тұратын «Бұрынғы Ертіс 
химия-металлургия заводының радиоактивті қалдықтары бар жүкқо-
раптарды сақтау алаңы» нысаны пайдалануға берілді.

Сондай-ақ, 2014 жылы ҚР ҰЯО РМК АЭИ филиалы «Бұрынғы Семей 
сынақ полигонының «Сынақ даласы» алаңының учаскелерінің қауіпсізді-
гін нығайту» жобасы аясында ластанған (ОЯД) топырақты ұзақ уақыт 
сақтауға қабылдау, тасымалдау және орналастыру бойынша жұмыстар 
жүргізді. Жалпы салмағы 194 385 кг алынған ластанған (ОЯД) топырақ 
қайта өңделгеннен кейін топырақбетонға ауыстырылды және 346 ар-
найы жүкқораптарға салынды.

Қазіргі уақытта «Байкал-1» ЗРК РАҚ сақтау орнындарында сәулелену-
дің барлық түрлерінің пайдалану мерзімі өткен 51 600-ден астам ИСК, 
соның ішінде белсенділігі жоғары онкологиялық кобальтті көздер, қал-
дықтық жинақтық белсенділігі 57 000 Ки көп 2 600 000 кг артық қатты 
радиоактивті қалдықтар ұзақ уақыт сақтауда тұр.

2.2 ИГР реакторының пайдаланылған отынын 
сақтау тәжірибесі

2.2.1 ИГР реакторының пайдаланылған отынын сақтау орны 
туралы жалпы мағлұматтар

Бұрынғы Семей сынақ ядролық полигоны аумағының қазіргі радиоэко-
логиялық ахуалы туралы сенімді ақпаратты алу үшін ең алдымен Курчатов 
қаласынан қауіпті жақын жерде орналасқан «Балапан», «Сынақ даласы» 
және «Дегелен», сондай-ақ таяуда анықталған «Могильник» объектісі си-
яқты сынақ алаңдарының оның негізгі радиациялық қауіпті объектілерін-
дегі экологиялық ахуалды жоспарлы және жан-жақты зерттеу қажет. Осы 
орайда, ССП аумағының жағдайы туралы ақпарат ССП аумағында орна-
ласқан (2.4 сурет) ҚР ҰЯО РМК АЭИ филиалының зерттелетін екі реактор-
лар кешені – «Байкал-1» ЗРК кешенінің және ИГР ЗРК кешенінің радиоэко-
логиялық жағдайы туралы ақпаратсыз толық болып саналмайды.

Соңғысы бұл реакторлық кешендердің көптеген радиациялық қауіпті 
объектілерді қамтуымен негізделген: біріншіден, ядролық реакторлар-
дың өздері – қолданыстағы ИВГ.1М зерттеу сусалқындататын гетероген-
ді реакторы, қолданыстағы ИГР импульсті графитті реакторы және ұзақ 
уақытқа тоқтату күйінде тұрған РА ампулалы реакторы, ал, екіншіден, 
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2.4 сурет. Семей сынақ полигонындағы реакторлық кешендер мен негізгі 
сынақ алаңдары орналасқан жерлердің картатәсімі

әртүрлі тағайындаудағы елу жеті сақтау орны – ионды сәуле шығару көз-
дерін [1, 2] уақытша, аралық және тұрақты сақтау орындары, радиоак-
тивті қалдықтарды сақтау орны, ядролық материалдарды сақтау орны, 
жаңа әкелінген реакторлық отынды сақтау орны, пайдаланылған реак-
торлық отынды сақтау орны.

«Байкал-1» ЗРК және ИГР ЗРК кешендерінің көрсетілген радиаци-
ялық-қауіпті объектілеріндегі радиациялық ахуалын ҚР ҰЯО РМК АЭИ 
филиалының тиісті бөлімшелері бақылап отырады, ол, барлық осы объ-
ектілердің және оның жанындағы аумақтардың қолайлы радиоэколо-
гиялық жағдайына кепілдік береді. Мысал ретінде филиалдың осындай 
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2.5 сурет. ИГР реакторының пайдаланылған отынын сақтау орны бар ғи
мараттың сыртқы бейнесі

2.6 сурет. Сақтау орнының 
ішкі көрінісі

2.7 сурет. Уран – графитті блоктардың 
бөлшектері бар жүкқораптар 

объектілерінің бірінің зерттеу нәтижелері [3–8] келтірілген – ИГР ак-
тивті аймағының (2.7 сурет) уран-графитті отынды блоктары шамамен 
47 жыл тұрған ИГР реакторының пайдаланылған отынын сақтау орны 
(2.5–2.6 суреттер).

Пайдаланылған реакторлық отынның блоктары мынандай үлгіде 
жүкқораптарда сақталады. Бір-біріне орнатылған бес блок (әрбір блок-
тың габаритті өлшемдері – 98×98×130 мм) тым биік емес ұстындар құрап 
тұрады. Әр ұстынның осі бойынша пайда болған каналға бор карбиді бар 
ұнтақпен – жұтып алғышы бар герметикалық металл пенал салынған. 
Осындай ұстындардардың он алтысы бір металл жүкқорапқа салынған, 
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2.8 сурет. Темірбетон қақпағы ашық күйіндегі уранграфитті блоктарды 
сақтау орыны

 а) б) в)

2.9 сурет. Шұңқырдағы жүкқораптары бар қаңқа (а), отынды блоктары 
бар сегіз жүкқорап (б), ашылған жүкқораптардың біріндегі отынды блок (в))

ол дегеніміз әрбір жүкқораптың ішіне сексенге жуық уран-графитті блок-
тар салынған деген сөз. Ішінде отыны бар барлық сегіз жүкқорап, оған 
қалыңдығы 50 мм қосымша қорғаныс қорғасын қабатын жасап тұратын, 
қорғасынды блоктармен-«кірпіштермен» қаланған, металл шалқасынан 
ашылатын қақпағы бар металл қаңқаға салынған (2.8–2.9 суреттер).

2.2.2 Сақтау орны бөлшектері мен материалдарының жай-күйі

Сақтау орнындағы жайлардағы бөлшектер мен материалдарды 
куәландыру кезінде олардың толық қанағаттанарлық жағдайы анықтал-
ды. Қорғаныс қақпағы секцияларындағы қол көтергішінің және болатты 
ілмек-бұрандамаларының болат бөлшектерінде коррозиялық зақымда-
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ну іздері болған жоқ. Ашық-сұр бояу жағылған, қорғаныс қақпағының 
темірбетонды секциясының болатты қаптамалау ында да тоттану іздері 
жоқ, оны 2.8 суреттен көруге болады.

Сақтау орнының шұңқырындағы бөлшектерде, керісінше елеулі кор-
розия іздері болды, өйткені, егер болат бөлшектердің коррозиясының 
жайылу жылдамдығы бойынша пайымдасақ, жайдың ішіне қарағанда, 
шұңқырдағы ауаның ылғалдылығы әрқашан жоғары (2.7 сурет). Бұл ай-
ырмашылық шұңқырдың түбі жайдың еденінен шамамен 1,5 м төменде 
тұруымен, ал, шұңқырдың өзі гидрооқшаулаусыз салынуымен байланы-
сты: шұңқырдың түбі мен қабырғалары цементті ерітіндімен сыланған, 
әдеттегі кірпішті-цементті қалаумен қаланған. Сондықтан, көктемгі 
топырақты судың деңгейінің көтерілуі кезінде шұңқырдың түбінде су-
дың пайда болуының мүмкін екендігі болжанған. Осыған байланысты, 
шұңқыр құрылыс аяқталғаннан кейін шұңқырдың түбінде судың пай-
да болуын үздіксіз қадағалайтын қашықтық жүйесімен жабдықталған 
болатын (2.9, а  суреттен шұңқырдың түбіндегі сездіргіден қадағалау 
пультіне дейін тартылған қадағалау жүйесінің сымын көруге болады). 
Шұңқырда сақтау орнын пайдалану барысында топырақ суының пайда 
болуының тіркелмегенін атап өту керек.

Отындық блоктары бар жартылай герметикалық жүкқораптар ішін-
дегі ауаның ылғалдылығы шұңқырдағы ауаға қарағанда едәуір төмен 
болды, өйткені, резеңке тығыздағыш төсемдердің болуы контейнерлер 
мен шұңқырдың ауа ортасының арасындағы өзара алмасуды минимумға 
дейін қысқартты. 2.10 суретте бор корбидінің ұнтағы бар болат пенал-
дардың беттерінде тым елеусіз тереңдіктегі жергілікті коррозиялық 
зақымданулары бар екені көрінеді.

Пеналдардың беттерінің тотығу сипатына қатысты мынандай екі 
жағдайға қосымша назар аударған жөн. Біріншіден, жергілікті коррозия-
ның тығыздығы пеналдың бүкіл ұзына бойында өзгеріссіз қалады (2.10, 
а және 2.10, б суреттен көріңіз), мұндай, контейнерлер мен шұңқырдың 
арасындағы ауа ортасының толық өзара алмасуы кезінде болмауы керек. 

 а) б)

2.10 сурет. Пеналдың үстіңгі (а) және астыңғы (б) бөліктеріндегі учаске
лерінде В4С ұнтағы бар беті
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Екіншіден, пеналдарды дайындау кезінде құбырлы дайындамалардың 
сыртқы беттері тегістеуге, ажарлауға және жылтыратуға ұшырамады. 
Бұл, пеналдың өрескел қайралуы кезінде оның үстіңгі қабатының ма-
териалының суық деформациялануынан және кедір-бұдырлығының 
артуынан ауада пеналдың коррозияға ұшырау жылдамдығы жасанды 
түрде арттырылғанын білдіреді. Сондықтан, пеналдарды герметикалан-
баған контейнерлерде сақтау кезінде олардың беттерінің тұтастай кор-
розияға ұшырағанын айқын болжауға болады.

№4 жүкқорап пеналдарындағы дәнекерленген жіктерді куәлан-
дырумен не жіктердің сабақтастығында көзге көрінетін бұзылулар 
да (пеналдардың герметикалығының бұзылуы) байқалған жоқ, не мұн-
дай коррозияның пенал үшін орташа тығыздығымен салыстыру бойын-
ша дәнекерленген жіктердің маңында жергілікті коррозияның тығы-
здығының артуы да байқалмағынын атап өту айтарлықтай (2.10,  б 
суреттен жіктің жағдайын көріңіз).

№4 жүкқораптағы отын блоктарын куәландыру кезінде уран-графит-
ті блоктарды сақтау үшін герметикалық емес контейнерлерді де пайдала-
нуға болатыны анықталды, себебі графитті материалдар іс жүзінде бөл-
ме температурасындағы ауада тотықпайды [5]. Яғни, пайдаланылған 
жүкқораптардың герметикалылығы ядролық материалдардың сақтық 
деңгейін арттыру үшін ғана керек болған сияқты. Отындық блоктарды 
көзбен шолып тексеру онда сызаттар мен сынықтардық бар екенін (2.11 
суреттен көріңіз), яғни, ИГР реакторының іске қосу режімінің номинал 
шегінен көп мөлшерде шығуымен жүргізілген эксперимент барысында 
осы ақаулардың болуы анықталды.

Қорғасынды блоктарды-«кірпіштерді» куәландыру күтілген жақсы 
нәтижелерді берді. Блоктардың беттерінде коррозиялық зақымданулар 
анықталған жоқ, өйткені, қорғасын ауада, сондай-ақ құрғақ және ылғалды 
жағдайларда жоғары коррозиялық төзімділікке ие екені мәлім (жоғары кор-
розиялық төзімділік қорғасынның бетінде негізгі және қорғасынның ауа 
оттегімен өзара әрекеттесуінен тұратын өнімдерімен берік байланысқан, 
біршама қалың қорғаныс қабыршақтың туындауымен шарттасқан).

 а) б)

2.11 сурет. №4 контейнердегі отын блогының бетіндегі сызаттар (а) мен 
сынықтар (б)
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Ал, жоғары ылғылдылық жағдайында сақтау орнының шұңқырын-
да ұзақ жатқан болат контейнерлерді және болат жүкқорап қаңқала-
рын куәландыру кезінде, олардың тұтастығының толық сақталғандығы 
және әртүрлі қарқындағы беткі коррозиялық зақымдануы болған кезде 
қабілеттілігін алып жүретіні белгіленген. Соңғыларға байланысты кон-
тейнерлік қаңқалардың астыңғы (аса зақымданған) және үстіңгі (кем 
зақымданған) бөліктерінен кесіп алынған үлгілерде болаттың коррози-
ялық зақымдануының тереңдігіне металлографиялық бақалау жүргізіл-
ді (2.12 сурет).

Осы үлгі-пластиналарда көлденең тілімтастарды дайындағаннан 
кейін астыңғы үлгідегі (қаңқаның астыңғы бөлігінен алынған үлгі) кор-
розияның тереңдігі (тоттану тереңдігі немесе Fe2O3⋅H2O темірдің бір 
жарым тотығының гидратты қабатының тереңдігі) үстіңгі үлгіге (қаңқа-
ның үстіңгі бөлігінен алынған үлгі) қарағанда орта есеппен бір жа-
рым есеге көп екені анықталды. Атап айтқанда, тұтастай коррозиямен 
зақымданған астыңғы үлгіде, коррозияның тереңдігі∼5 – ∼60 мкм дейін-
гі шекте учаскеден учаскеге дейін өзгерген, ал, жергілікті коррозиямен 
зақымданған үстіңгі үлгіде (2.9,  б суретте, мысалы, тоттанған учаске-
лер де және жасыл бояумен боялған зақымданбаған учаскелер де көрініп 
тұр) зақымданған учаскелердегі коррозияның тереңдігі ∼5 – ∼40 мкм 
дейінгі шекте өзгерген. Сөйтіп, үстіңгі және астыңғы үлгілердің тоттану 
тереңдігінің орташа мәні тиісінше ∼30 және ∼20 мкм құрады.

Алынған оң нәтиже – болат бөлшектердің беткі коррозиялық зақымда-
нуының өте үлкен емес тереңдігі – жүкқораптар мен қаңқалардың беттері 
сақтау орнының шұңқырларына орнатылар алдында боялды. Бояу қаба-
ты коррозиядан өте жақсы қорғайтын бөгет болып саналмайды, деген-
мен де оның қарқындылығын қажетті деңгейде төмендетуге қабілетті.

2.9, а және 2.9, б суреттерінен бояудың арқасында тік беттердің ғана 
зақымданбай сақталатынын емес және де көлденең беттердің (жүкқо-
раптар қақпақтарын қараңыз) айтарлықтай бөліктері де зақымдалмай 
қалатынын көруге болады. Бояу қаңқаның сақтау орнындағы шұңқыр-

 а) б)

2.12 сурет. Контейнерлік қаңқаның астыңғы (а) және үстіңгі (б) бөліктері
нен алынған болаттың үлгілері
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2.13 сурет. Сақтау орнының радиа
циялық жағдайын тексеру

дың цементті түбімен тікелей түйісетін еденінің көлденең бетін ғана на-
шар қорғаған.

Сөйтіп, алынған нәтижелердің негізінде және айтарлықтай фак-
тілерді ескере отырып, отын жүкқораптары мен жүкқораптық қаңқалар-
дың беттерінде анықталған коррозиялық зақымданулар олардың берік-
тігіне және көтеру қабілеттілігіне айтарлықтай түрде әсер етпейді, олай 
болса, ядролық материалдардың сақтық деңгейіне де әсер етпейді, сон-
дықтан, пайдаланылған отынның сақтау орнында бұрынғы жағдайында 
әрі қарай да ұзақ уақыт тұру мүмкіндігі туралы қорытынды жасалды.

2.2.3 Сақтау орнындағы және оған жақын маңайдағы 
радиациялық ахуал

2012 жылы жүргізілген тексерулер барысында сақтау орнының және 
оған жақын аумақтардың толық қанағаттанарлық радиоэкологиялық 
жағдайы тіркелген [6–8]. Технологиялық ғимараттардың сыртындағы, 
ғимаратқа кіре берістегі, кіре берістің тамбурындағы, ғимаратқа кіре 
беріс алдында, кіре беріс тамбурында, ғимараттардың дәліздерінде және 
оның барлық жайларында (2.13 сурет), тіпті сақтау орнының жайлары-
ның есіктерінің алдындағы тамбурларға дейін β-бөлшектердің ағымда-
рының тығыздығын өлшеумен сақтау орнының сыртына дейін радиоак-
тивті өнімдердің елеулі шығарылымдарының болмағаны анықталды.

Сақтау орнындағы жайлардың шамалы ластануы және оның сырты-
на радиоактивті өнімдердің елеулі шығарылымдарының болмауы әбден 
түсінікті. Біріншіден, шұңқырдағы және жүктеу шахтастындағы ішін-

де отыны бар контейнерлердің 
құрылғысы жартылай гермети-
калық болып табылады, ол, осын-
дай жабылған және пломбаланған 
сыйымдылықтардан өнімдердің 
шығуына іс-жүзінде толықтай жол 
бермейді. Екіншіден, бұл контей-
нерлерді ашу жағдайы, яғни, өнім-
дерді шығару ықтималдылығы ай-
тарлықтай жоғары болған сақтау 
жағдайы, сақтау орнының практи-
касында тым сирек болған. Сақтау 
орнынының жүктеу шахтасын-
дағы контейнер-бөшкелер, сақта-
лып тұрған 47 жылдың ішінде 
бірде бір рет ашылған емес, сақтау 
орнының шұңқырындағы сегіз 
контейнердің ішінен екі контей-
нер ғана ашылды: М-204 контей-
нер төрт рет ашылды және М-206 
контейнер бір рет ашылды. Бұл 
жерде, шұңқырда және жүктеу 
шахтасында жаттыққан отының 
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болуын жыл сайынғы құралдық тексеру кезінде АТЭХАГ инспекторлары 
контейнерлерді ашпайтынын атап өткен орынды.

ИГР реакторының пайдаланылған отынын сақтау орнының және оған 
іргелес аумақтың жағдайын радиоэкологиялық тексеру нәтижесінде сақтау 
орнының толықтай қанағаттанарлық радиоэкологиялық жағдайы бел-
гіленді (сақтау орнының сыртына радиоактивті өнімдердің елеулі шығы-
рылымдарының болмауы және сақтау орнының жанындағы жайларда 
жұмыс істейтін ИГР ЗРК кешенінің персоналдарының сәулелену қаупінің 
болмауы). Сақтау орнын тексеруден алынған қолайлы нәтиже отынды 
сақтау жағдайлары және сақтау орнын пайдалану жағдайлары, сондай-ақ 
ҚР ҰЯО РМК АЭИ филиалының тиісті бөлімшелерімен жүзеге асырылатын 
сақтау орнының және оған іргелес аумақтың радиациялық ахуалын бақы-
лау фактілері осы радиациялық – қауіпті объектінің жарамды радиоэколо-
гиялық жағдайына шынында кепілдік беретінін толықтай растады.

2.3 БН-350 реакторының ПЯО тасымалдау және 
сақтау тәжірибесі

БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отынын тікелей тасы-
малдау және кейіннен сақтау алдында үлкен көлемді зерттеу, ұйымда-
стырушылық, жобалық, конструкторлық және құрылысты-монтаждау 
жұмыстары жүргізілді. Жұмыстарды бастауға Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің 1999 жылғы 22 сәуірдегі №456 «Маңғыстау облысының 
Ақтау қ. БН-350 реакторын пайдаланудан шығару туралы» Қаулысы не-
гіз болды. Қаулыға сәйкес БН-350 реакторы кейіннен қайта монтажда-
лып және көміліп 50 жылдық мерзімге қауіпсіз сақталу күйіне келтірілуі 
керек болды.

Реакторды қауіпсіз күйге келтірудің негізгі критерийлерінің бірі – 
ядролық отынды реактордан түсіріп алу және оны арнайы салынған 
сақтау орнындағы реактордан тыс қондырғыға ұзақ уақыт сақтауға қа-
уіпсіз орналастыру.

1997 жылы АҚШ Энергетика министрлігі мен Қазақстан Республика-
сының Ғылым министрлігі – Ғылым академиясы «БН-350 ядролық мате-
риалдарын ұзақ уақыт орналастыруға қатысты» Атқарушы Шарт жасады. 
Атқарушы Шарт пайдаланылған ядролық отынды қаптамалау және оны 
сенімді сақтаумен ұзақ уақыт сақтау (50 жылға дейін) орнына тасымал-
дау бойынша жұмыстарды бірлесе орындауды көздейді. Шарт логикалық 
түрде халықаралық келісімдер жүйесін «жапты», бұл Қазақстан Респу-
бликасы мен АҚШ «Отын Жобасын» іске асырудың іс-жүзіндегі фазасына 
кірісуге мүмкіндік берді.

1999 жылы БН-350 реакторы тоқтатылып, пайдаланудан шығару бой-
ынша жұмыстар басталды. Пайдаланылған ядролық отынның қауіпсізді-
гі, ҚР мемлекеттік органдарымен бекітілген БН-350 қондырғысын пайда-
ланудан шығару жөніндегі жобаның ажырамас бөлігі болып табылады. 
«Ядролық алаңдар» санын қысқарту және таратпау принциптеріне сәй-
кес, БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отынын (ПЯО) ұзақ 
уақыт сақтау орны ретінде Қазақстан Республикасының шешімімен Қа-



2 тарау. ССП инфрақұрылымын жетілдіру жөніндегі  
негізгі жұмыстарға шолу

79

зақстан Республикасы «Ұлттық ядролық орталығы» Республикалық мем-
лекеттік кәсіпорнының Атом энергиясы институтының «Байкал-1» зерт-
телетін реакторлар кешені (ЗРК) анықталды.

Пайдаланылған ядролық отынмен айналысу үдерісі екі ке-
зеңнен тұрды.

Бірінші кезең 1998 жылдың желтоқсанынан 2001 жылдың маусымына 
дейінгі кезеңде жүзеге асырылды, бұл пайдаланылған жылу бөлетін жи-
нақтарды арнайы герметикалық алты және төрт орындық құндақтарға 
қаптамалау бойынша жұмыстар. Нәтижесінде барлық отындар 479 құн-
даққа буып-түйілді.

ҚР Үкіметі ішінде ПЯО бар жеке болат құндақтарды өз бетімен та-
сымалдау және болаттан салынған қабырғалары бар шахталарда жер 
астында сақтау туралы шешім қабылдады. ҚР мамандары осы көзқара-
сты техника-экономикалық зерттеуді (ТЭЗ) сәтті аяқтады. 2001 жылдың 
соңында АҚШ Үкіметі ҚР Үкіметіне АҚШ баламалы көзқарасты пайда-
лану бойынша ұсыныстар жасайтынын хабарлады. 2002 жылдың ақпа-
нының басында осындай ұсыныс жолданды. Тасымалдау үшін, кейіннен 
ұзақ уақыт сақтау алаңына орналастырылатын, қос тағайындаудағы жеті 
немесе сегіз орындық (бір контейнерде 7 немесе 8 құндақ) металбетонды 
жүкқораптарды (МБК) пайдалану ұсынылды. Сондай-ақ, АҚШ Үкіметі 
темір жолмен тасымалдау шығынын болдырмау үшін, БН-350 МБК 
Көліктік к қаптамалау контейнерін (КБК) пайдалану бойынша жобаны 
қаржыландыруды жүзеге асыруды ұсынды.

2002 жылдың мамыр айының соңында АҚШ Энергетика Департа-
менті маңындағы Ядролық Қауіпсіздік Ұлттық Әкімшілігінің Әкімшісінің 
Міндеттерін Атқарушы Елші Линтон Брукс БН-350 отынымен айналы-
су жөніндегі жобаны талқылау үшін Астанада ҚР Энергетика және Та-
биғи Ресурстар Министрі Владимир Школьникпен кездесті. Министр 
В. Школьник шешім қабылдау үшін Қазақстан Үкіметіне тиісті ақпарат-
тарды алу қажеттілігін атап өтті, осыған байланысты МБК КБК пайда-
лану мүмкіндігін анықтау бойынша бірлескен техника-экономикалық 
зерттеу (ТЭЗ) жүргізуді ұсынды.

2002 жылдың соңында «БН-350 реакторының пайдаланылған отынын 
тасымалдау және сақтау үшін қос тағайындаудағы контейнерлерді пай-
далану» ҚР/АҚШ Бірлескен Техника-Экономикалық Зерттеу аяқталды. 
Зерттеу нәтижесінде – БН-350 ПЯО тасымалдау және ұзақ сақтау үшін 
МБК ТБК пайдаланылатыны анықталды. МБК КБК қолдану қауіпсіздік, 
технология, экология және орындалуының ұзақтығы саласында ешқан-
дай қауіп төндірмейді. Қазақстанның қаржылық қаупі жоғары емес, және 
Америкалық тарап жобаның АҚШ Үкіметінің бар және жоспарланған 
қаржыландыру аясында іске асыруға келісті.

Екінші кезең – БН-350 реакторлық қондырғысының пайдаланылған 
отыны бар құндақтарын сақтау үшін қаптамалау жинағының қос тағай-
ындаудағы металлбетонды контейнерлерінде ұзақ уақыт сақтауға орна-
ластыру 2009–2010 жылдары іске асырылған болатын.

Тағы бір кезең аралық деп аталды. Бұл оны ұзақ уақыт сақтауға жібер-
генге дейін МАЭК – Қазатомөнеркәсібі арнайы ашық алаңында пайдала-
нылған отынды МБК КБК қаптамалау жинағында уақытша сақтау.
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2.14 сурет. Сақтаудың қаптамалау жинағы СБЖ123

МБК КБК қаптамалау жинағын жасау (КБК-123 жобасына сәйкес)  
АТЭХАГ ұсыныстарына және атом энергиясын пайдалану саласындағы 
ережелері мен нормаларына сәйкес «Арнайы машинажасаудың конструк-
торлық бюросы» ААҚ әзірленген жобаға сәйкес орындалды (2.14 сурет).

КБК-123 құрамына тікелей арнайы салынған сақтау орындарының 
алаңдарында ішінде ПЯО бар 8 құндақты уақытша және ұзақ уақытқа 
(50 жылға) сақтау үшін арналған сақтаудың қаптамалау жинағы  
(СБЖ)-123, СБЖ-123 герметикалығының және радиациялық-қорғау қаси-
етінің сақтығын қамтамасыз ететін деңгейге дейін тасымалдау кезіндегі 
апатты жағдайларда СБЖ әсер ететін механикалық жүктемелерді төмен-
детуді қамтамасыз ету үшін арналған қорғаныс-бәсеңдеткіш құндақтар 
(ҚБҚ) кіреді. ҚБҚ тасымалдау кезінде ғана қолданылады.

Бұдан басқа, Отын жобасын іске асыру мүмкіндігі үшін:
– МАЭК КБК-123 уақытша сақтау алаңының (БН-350 – ҚР аумағы) жобасы;
– жүк көтергіштігі 150 тонна ТМ4-3 темір жол транспортерінің жобасы;
– БН-350 реакторлық қондырғысының аумағында КБК-123 тиеу 

үшін арналған ТП 5–3 арнайы станса ішіндегі темір жол транспор-
терінің жобасы;

– БН-350 ПЯО уақытша және ұзақ уақыт сақтау алаңдары үшін жүк кө-
тергіштігі 150 тонна MG 150/20t-26m A5 төрттағанды кран жобасы;

– Курчатов қаласында орналасқан, жүк тиеу алаңдарына арналған жүк 
көтергіштігі 150 тонна MG 150–10,5m A5 төрттағанды кран жобасы;

– Курчатов қаласындағы жүк тиеу алаңының жобасы;
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2.15 сурет. Доңғалақты трейлері бар автомобиль тасымалдағыш

– «Байкал-1» ЗРК КБК-123 ұзақ уақыт контейнерлік сақтау алаңы-
ның жобасы;

– жүк көтергіштігі 150 тонна дөңгелекті трейлердің жобасы;
– басқа қосалқы жабдықтар мен жарақтарды жиектеу және қайта тиеу 

траверстері жобасы.
2008 жылдың аяғында барлық жобалар әзірленіп болды, ал, 2009 

жылдың соңында КБК-123 басқасы іске асырылды, оларды жасап дайын-
дау 2010 жылдың екінші жартысында аяқталды. Осы уақыттың ішінде 
қажетті технологиялық жарақтары мен тиісті жүк көтеретін жабдықта-
ры бар үш алаң салынды, 61 контейнер мен 5 қорғаныс-бәсеңдетуші құн-
дақтар әзірленді, жасалынды және МАЭК қойылды, көлік жабдықтары, 
арнайы байланыс және күзет жабдықтары жасалынды және қойылды.

2008 жылдың тамызында Қытай Халық Республикасында (ҚХР) 2 ав-
томобильді тоқымды сүйретпеден (қуаты 480 л/с, тарту күші 40 тонна, 
экологиялық стандарты EURO-4) және 2 доңғалақты трейлерден (жүк 
көтергіштігі 150 тонна, 6 осьті, 48 доңғалақты) тұратын 2 автопоезд жа-
салынды (2.15 сурет). 2008 жылдың қазанында автопоездар дайында-
ушы-заводтың полигонында сынақтан өтті және пайдалануға қабылдан-
ды. Автопоездар заводтан (ҚХР) ҚР Курчатов қаласына дейін өз күшімен 
жүріп жетті.

2009 жылдың сәуірінде ТМ 4–3 тасымалдағышы мен бірге жүретін ва-
гондар Қазақстанға өзінің осіндегі жүк ретінде жеткізілді (2.16 сурет). 
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2.16 сурет. ТМ 43 темір жол тасымалдағышы

КБК-123 тасымалдауға арналған темір жол транспортерін әзірлеу Ресей 
үшін ұқсас техниканы әзірлеумен айналысатын ұйым, Көліктік к маши-
нажасаудың Орталық конструкторлық бюросына (КМ ОКБ, Тверь қ., Ре-
сей) тапсырылған болатын. ТМ 4-3 барлық транспортерлері жасалынған-
нан кейін қабылдау сынағынан өтті, ал, олардың екеуі сертификатталған 
сынаққа (жүкпен бірге және жүксіз) жіберілді. Сынақтар Ресейде екі ма-
мандандырылған полигонда жүргізілді.

Уақытша және ұзақ уақыт сақтау алаңдарына, сондай-ақ жүкті тиеу 
алаңдарына арналған төрттағанды крандар ҚХР жасалынды және 2009 
жылы бөлшектелген түрінде қойылды. ҚХР келген дайындаушы-завод-
тың өкілдері 2009 жылдың екінші жартысында алаңдарда крандарды 
монтаждауды және оларды сынауды жүргізді. 

Қойылған жабдықтардың барлығы сертификатталған, сыналған, ҚР 
қадағалау органдарында есепке алынды, одан кейін салынған нысандар-
ды 2009 жылдың желтоқсанында мемлекеттік қабылдау комиссиясы қа-
былдап алды (2.17 және 2.18 суреттер).
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2.17 сурет. Курчатов қаласындағы 
жүк тиеу алаңы

2.18 сурет. «Байкал1» ЗРК ұзақ 
уақытқа контейнерлік сақтау 
орны алаңы

2009 жылы Қазақстан Республикасының әртүрлі министрліктері мен 
ведомствалары өкілдерінің қатысуымен кеңес өткізілді, кеңес қорытын-
дысы бойынша технологиялық операцияларды орындау кезіндегі өзара 
әрекеттестік, тасымалдау және сақтау кезіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету, апаттық жағдайларды жою кезіндегі өзара әрекеттестік бойынша құ-
жаттар әзірленді, келісілді және бекітілді.

Мұқият талдаулар мен есептеулер, келісімдеулер мен сараптамалар 
жүргізгеннен кейін ПЯО жұмыс істеу тікелей барлық жұмыстар әзірлен-
ген бағдарламалар мен әдістемеліктердің негізінде жүргізілді. Оларда, 
пайдаланылған отынды тасымалдау және сақтау, тиеу-түсіру операци-
ялары кезіндегі технологиялық операцияларды орындау режімі мен 
тәртібі, регламенттеуші шарттары, штаттық және төтенше жағдайларда 
өзара әрекеттесу тәртібі әзірленген. Көлікке, алаңдардағы жүйелер мен 
технологиялық жабдықтарға қызмет көрсететін қызметкерлерді оқыту, 
машықтандыру және аттестаттау жүргізілді.

ПЯО тасымалдау, реттеуші – Қазақстан Республикасының ИЖТМ 
Атом энергетикасы комитеті (ҚР ИЖТМ АЭК) бекіткен «Тасымал-
дау бағдарламасы» бойынша жүзеге асырылды. Бағдарламамен МАЭК 
уақытша сақтау алаңынан бастап «Байкал-1» ЗРК ұзақ уақыт контейнер-
лік сақтау орнына дейін тасымалдаудың барлық кезеңдеріндегі тәртіп 
пен өзара әрекеттестік қарастырылды: локомотивтер мен локомотивтік 
бригадаларды ауыстыру стансалары, ілесіп жүретін вагондарға су және 
отын құю пунктері, қатысушылардың арасындағы байланыс пен өзара 
әрекеттестіктері анықталды – осының барлығы «холодный прогонда» – 
2009 жылдың желтоқсанында жүргізілген, Көліктік-технологиялық сұл-
баларды кешенді тексеру үдерісінде жасалған болатын.

Инфрақұрылымның, қажетті ұйымдастырушы және басшылыққа 
алатын құжаттардың сәтті құрылуы 2010 жылдың қаңтарында ПЯО бар 
КБК-123 өзіміз тасымалдауға кірісуге мүмкіндік берді.

Құрылған құрам МАЭК келді, БН-350 реакторлық қондырғысының 
қызметкерлері алдын ала құндақтармен жүктелген 5 – КБК-123 жинақтау 
жүргізді (ішінде ПЯО бар СБЖ-123 контейнерлеріне қорғаныс-бәсең-
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2.19 сурет. Уақытша сақтау алаңында төрттағанды кранның көмегімен ТМ 43 
т/ж тасымалдағышына КБК123 тиеу («ҚазатомөнеркәсібіМАЭК» ЖШС)

детуші құндақ кигізілді), содан кейін 5 тасымалдағыштың әрқайсысы 
кезекпен уақытша сақтау алаңына қойылды, онда оған ішінде ПЯО бар 
КБК-123 жүктелді (2.19 сурет).

КБК-123 тиелгеннен кейін бес ТМ4-3 тасымалдағышынан және бір-
ге жүретін екі вагоннан тұратын темір жол құрамы арнайы әзірленген 
маршрут бойынша жылжыды.

Курчатов қаласына келгеннен кейін темір жол құрамы Курчатов қ. 
жүк тиеу алаңының күзетілетін аумағына орналастырылды. КБК-123 
бар ТМ4-3 транспортер кезекпен маневрлік тепловоздың көмегімен 
төрттағанды кранның астына қойылды, қосымша транспортерге тиеуге 
жататын автомобильді трейлер орналастырылды. Арнайы траверсті қол-
дану арқылы төрттағанды кранмен КБК-123 темір жол көлігінен автомо-
бильді трейлерге қайта тиеу жүргізілді.

Автомобильді тасымалдау басталар алдында ІІМ күші жүкті тиеу алаңы 
мен КБК-123 ұзақ уақыт контейнерлік сақтау алаңы арасындағы жолда 
автомобиль көліктерінің қозғалысын жапты. Бұдан басқа, жылдың суық 
уақытында жолдың қисық жолды учаскелеріне және көтерілетін жерлері-
не құм себілді. Тасымалдау қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қызметтер 
дайын болған кезде, автомобиль колоннасы техникалық бригаданың және 
күзет күшінің ілесуімен қозғалысын бастайды. Жүк тиелген трейлердің 
қозғалысының орташа жылдамдығы 20 км/сағаттан аспайды (2.20 сурет).
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2.20 сурет. КБК123ті автомо
биль көлігімен тасымалдау

2.21 сурет. КБК123ті арнайы 
траверсті қолдана отырып трей
лерден түсіру

«Байкал-1» ЗРК жеткеннен кейін автомобиль ұзақ уақыт контей-
нерлік сақтау орнына төрттағанды кранның астына кіреді, одан кейін  
КБК-123 арнайы траверс орнатылады. Төрттағанды кранмен трейлерден  
КБК-123 шешіп алынады және траверстің көмегімен тік қалыпқа кел-
тіріледі (2.21 сурет).

ҚРҚ түсіргеннен кейін жүкқорап (СБЖ-123) сақтау алаңына орнала-
стырылды, содан кейін АТЭХАГ инспекторлары пломбылар қойды.

ПЯО тасымалдау Кестеге сәйкес орындалды: 2010 жылдың 10 қараша-
сында ПЯО бар соңғы 12 құрам жүк тиеу алаңына жетті, ал, 15 қарашада 
ПЯО бар соңғы 60-ыншы контейнер ұзақ уақыт сақтауға қойылды.

Тасымалдау, жүкті тиеу және сақтауға орналастырғаннан кейінгі ке-
зеңдерде жүргізілген радиациялық бақылау, жүкқораптардың сыртқы 
беттеріндегі радиоактивті ластанудың нормамен рұқсат етілетіннен 
едәуір төмен екенін, контейнерлердің беттеріндегі балама дозасының 
қуаты жобамен белгіленген шамадан аспайтынын көрсетті, бұл қыз-
меткерлер қауіпсіздігі үшін өте айтарлықтай көрсеткіштер бойынша  
СБЖ-123 жоғарғы пайдаланушылық сипаттамаларын растайды.

Тасымалдау, сақтауға орналастыру бойынша барлық жұмыстар тіке-
лей АТЭХАГ инспекторларының бақылауымен жүргізілді.

Сөйтіп, аталған жобаны іске асыру БН-350 реакторын ядролық-қа-
уіпсіз күйге ауыстыруға мүмкіндік берді, БН-350 реакторының ПЯО 
сақтау және тасымалдау үшін қос мақсатты металбетонды контейнерді 
пайдалану, сондай-ақ тиісті инфрақұрылым құрылғаннан кейін қа-
зақстандық темір және автомобиль жолдары бойынша ауыр жүктерді 
тасымалдау мүмкіндігі іс жүзінде расталды. Қазақстан Республикасы 
БН-350 реакторын пайдаланудан шығару Жобасының аса айтарлықтай 
бөлігі бойынша барлық міндеттерін орындады.

Жоба көп тарапты негізде жүзеге асырылды: қаржыландыруды және 
техникалық қолдауды Америка Құрама Штаттары – АҚШ Энергетика 
Министрлігі, АҚШ Мемлекеттік департаменті, АҚШ Энергетика мини-
стрлігінің Ядролық қауіпсіздік жөніндегі Ұлттық әкімшілігінің Сервис 
орталығы көрсетті, таралмау және бақылау кепілдігі – АТЭХАГ, қазақстан 



2 Тарау. ССП инфрақұрылымын жетілдіру жөніндегі  
негізгі жұмыстарға шолу

86

тарапынан – ҚР Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі, ҚР 
ИЖТМ Атом энергетикасы комитеті, ҚР Ұлттық ядролық орталығы, ҚР 
ҰЯО Атом энергиясы институты, «ҰАК«Қазатомөнеркәсіп» АҚ, «МАЭК- 
Қазатомөнеркәсіп» ЖШС, КАТЭП (Қазақстан), «Белкамит» Корпорациясы 
(Қазақстан), ресей тарапынан – «Арнайы машинажасау конструкторлық 
бюросы» ААҚ, Көліктік к машинажасаудың Орталық конструкторлық 
бюросы (КМ ОКБ, Тверь қ., Ресей) «Севмаш» ӨБ, «Энерготекс» ЖАҚ, Ре-
сей федералдық ядролық орталығы.

Отын Жобасын іске асыру бүкіл әлемге ядролық қарусызданды-
руға апаратын жолды және Қазақстан Республикасының таратпау са-
ясаты ұстанымдарына шынайы қолдау көрсетуінің жарқын үлгісі бо-
лып табылды.

2.4 Радиоактивті материалдарды тасымалдаудың 
көліктік бақылау орталығы

Көліктік бақылау орталығы (КБО) ядролық және басқа да радио-
активті материалдарды тасымалдау кезіндегі физикалық ядролық қа-
уіпсіздікті қамтамасыз ету үдерісі нің негізгі компоненттерінің бірі бо-
лып табылады.

Физикалық ядролық қауіпсіздік (ФЯҚ) – қазіргі заманғы ядролық 
әлемдегі жаңа аспекті, қауіпсіздіктің жаңа түсінігі және жаңа қабылдауы 
сияқты. ФЯҚ ядролық қауіпсіздіктен (ЯҚ) принциптік айырмашылығы 
неде? Қарапайым түсінікті тілмен айтқанда, ЯҚ – бұл адамдарды ядро-
лық және басқа да раддиоактивті материалдардан (ЯМ және РМ) қорғау 
бойынша ұйымдастырушы-техникалық іс-шаралар кешені. ФЯҚ туралы 
айтатын болсақ – адамдардан материалдарды қорғаумен түсіндіріледі. 
Басқа сөзбен айтқанда, ФЯҚ – бұл атом энергиясын пайдаланатын және 
(немесе) пайдаланушылық ұйымдардың объектілеріне қатысты ұрлау, 
қаскүнемдік, заңсыз кіру, заңсыз беру, айналысу немесе басқа да құқыққа 
қарсы әрекеттер фактісін болдырмауға, анықтауға және (немесе) әрекет 
етуге бағытталған ұйымдастырушылық және техникалық шаралардың 
бірыңғай жүйесінің жағдайы.

Физикалық ядролық қауіпсіздік бойынша іс-шараларды ұйымдастыра 
және іске асыра отырып, бейқамдық салдарын және тасымалдау кезін-
дегі қауіпсіздіктің қарапайым аспектілерінің болмауын түсіну және 
мойындау қажет. Ядролық және басқа да радиоактивті материалдарды 
көлікпен тасымалдаудың қауіпсіздігін қамтамасыз етудің айтарлықтай-
лығы, қазіргі әлемде мынандай әлеуетті қауіп-қатерлерді жүзеге асыруда 
қатал шындықтың болуы:
– Ядролық және радиациялық лаңкестік:

• қолдан жасалатын жарылғыш құрылғыларды дайындау мақса-
тында рұқсатсыз алу;

• тарату мақсатында рұқсатсыз алу;
• радиоактивті материалдарға қатысты қаскүнемдік;

– Қылмыстық уәждеме.
– Саяси көзқарастар.
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– Діни экстремизм.
– Саботаж, бой көрсетулер.

Ядролық лаңкестік бір сәттік ланкестік шабуыл болып табылады, көп 
жағдайда жеңіліске жаралыс арқылы қол жеткізіледі.

Оның мүмкін болатын бірнеше түрлерін көрсетеді:
– қарапайым жарылғыш заттардың көмегімен радиоактивті материал-

дарды сейілту;
– ядролық жарылғыш құрылғыларды жасау мақсатында бөлінетін ма-

териалдарды ұрлау немесе сатып алу;
– ядролық энергетикалық қондырғыларға (АЭС) шабуыл немесе 

қаскүнемдік;
– толыққанды ядролық қаруларды басып алу.

Бүгінгі күндері радиациялық лаңкестіктің орын алуы мүмкіндігі үл-
кен, өйткені, ол көп қаржылық шығындарды талап етпейді, аз көлемдегі 
лаңкестік топтың адамдары жүзеге асырады, жеткізудің арнайы құрал-
дарын талап етпейді. Лаңкестік жекелеген мемлекеттердің ішкі ма-
шақаттарынан туындаған саяси және әлеуметтік шиеленістердің жалпы 
көрінісі, көбінесе күрделі халықаралық факторларға айналып барады.

Лаңкестікті өз мақсаттарына қол жеткізу үшін күшті құрал ретінде қа-
райтын әртүрлі экстремистік және діни топтардың қызмет ауқымының 
кеңейіп бара жатқаны байқалады. Қазіргі әлемде ядролық лаңкестік тео-
риялық түрде ғана бар екенін атап өткен жөн. Дегенмен, билікті бопсалау 
мақсатында ядролық қаруды тартып алу әрекеттері болды. Бұндай бірін-
ші жағдай 1961 жылы орын алды, де Голльдің саясатымен келіспейтін 
құқықтық француз генералдарының тобы ел үкіметіне ультиматум қою 
үшін Сахара сынақ полигонында тұрған ядролық қаруды басып алуды 
көздеді. Бақытқа орай, заңсыз басып алу ниетінің қаупі сынақтың жедел 
жүргізілуіне байланысты жүзеге асырылмады. Соңғы 20 жылда Еуропа 
мен АҚШ ядролық және радиациялық қауіп деңгейін арттыратын шама-
мен 150 оқиға орын алды (ядролық объектілер орналасқан объектілер 
маңындағы жарылыстар, оларға кіру әрекеттерін жасау, күзет күші қы-
зметкерлерін, ядролық ғалымдарды өлтіру және ұрлау, әртүрлі ядролық 
материалдарды және т.б. ұрлау және контрабанда).

ФЯҚ мемлекеттік режімінің негізгі мақсаттары мыналар бо-
лып табылады:
– ЯМ мен РМ ұрлаудан немесе басқа да заңсыз алудан қорғауды 

қамтамасыз ету;
– ЯМ мен РМ анықтау және қолайлы жағдайларда жоғалған немесе ұр-

ланған ЯМ мен РМ қайтару бойынша жедел және кешенді шараларды 
жүзеге асыруды қамтамасыз ету;

– ЯМ мен ЯҚ қаскүнемдік дан қорғауды қамтамасыз ету;
– қаскүнемдік ның радиологиялық салдарын минимумге келтіру неме-

се жұмсарту.
Аталған мақсаттарға физикалық қорғау шараларын қолдану арқылы 

қол жеткізіледі:
– алдын алу және анықтау жағдайларында: қорғаудың инженерлік-тех-

никалық құралдары кешені;
– әрекет етуді қамтамасыз ету үшін: күзет және әрекет ету күшінің болуы.
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Ядролық және басқа да радиоактивті материалдарды көліктік тасы-
малдау қауіпсіздігін қамтамасыз етудің өзекті орны ЯМ мен РМ рұқсат-
сыз алудың және ЯМ мен РМ бар көліктерге қатысты қаскүнемдік ның 
алдын алуды қамтамасыз ететін ұйымдастырушы-техникалық шаралар-
ды қабылдау қажеттілігімен анықталды.

Іс жүзіндегі орындылықтан басқа, шараларды қабылдау қажеттілі-
гі Қазақстан Республикасының заңнамаларының талаптарымен және 
ядролық және басқа да материалдарды тасымалдау кезінде физикалық 
қорғауды қамтамасыз ету саласындағы Атом энергиясының халықара-
лық агенттігінің (АТЭХАГ) ұсыныстарымен регламенттелген.

Көліктік бақылау орталығы ядролық және басқа да радиоактивті 
материалдарды көлікпен тасымалдау қауіпсіздігі деңгейін арттыруға 
мүмкіндік береді, сондай-ақ ядролық және басқа да радиоактивті мате-
риалдарды тасымалдау қауіпсіздігі саласындағы Қазақстан Республика-
сының нормативті-құқықтық актілерінің белгілі бір талаптарын орында-
уды қамтамасыз етеді.

Көліктік бақылау орталығы мынандай іс-шаралардың орындалуын 
қамтамасыз етеді:
– ядролық және басқа да радиоактивті материалдарды көліктік тасы-

малдауды бақылауды және спутниктік мониторингті қамтамасыз ету;
– ядролық және басқа да радиоактивті материалдарды көліктік тасымал-

дау қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша ұйымдастырушы-өкімдік 
және пайдаланушылық құжаттарды әзірлеуге, қозғалыс маршрутта-
рын және маршруттың кез-келген учаскелеріндегі әлеуеттік қауіп-қа-
терлерді талдауға көмек корсету;

– көлік колоннасында радиобайланысты қамтамасыз ету.
Қазақстан Республикасының, Америка Құрама Штаттарының және 

Ұлыбританияның энергетикалық серіктестігі шеңберінде «Қазақстан 
Республикасы Ұлттық ядролық орталығы» Республикалық мемлекеттік 
кәсіпорны «Атом энергиясы институты» филиалының базасында 2015 
жылы ағымдағы сәтте Қазақстан Республикасының аумағында ғана 
емес, сондай-ақ бүкіл Орталық – Азия өңірінде бірінші және жалғыз 
көліктік бақылау орталығы құрылды.

КБО негізгі міндеті – ядролық және басқа да радиоактивті материал-
дарды тасымалдау қауіпсіздігін қамтамасыз ету. КБО қызметі «Ядролық 
материалдарды және радиоактивті заттарды тасымалдау кезінде физи-
калық қорғауды қамтамасыз ету» қызметінің кіші түрлеріне арналған 
мемлекеттік лицензиямен реттеледі.

Осындай Орталықты ашудың өзектілігі ядролық және басқа да ради-
оактивті материалдарды көліктік тасымалдауды мониторингтеу және 
бақылау, физикалық ядролық қауіпсіздікпен байланысты инциденттер-
ге әрекет ету уақытын қысқартуды және жедел өзара әрекет етуді орта-
лықтандыру, ядролық және басқа да радиоактивті материалдардың заң-
сыз айналымының алдын алу және бақылау қажеттілігінде болды.

Орталықтың ашылу салтанаты 2015 жылдың 14 қыркүйегінде Қа-
зақстан Республикасының Энергетика министрлігінің Атомдық және 
энергетикалық қадағалау және бақылау комитетінің (ҚР ЭМ АЭҚБК), 
АҚШ Энергетика министрлігінің, АҚШ Оакриджский ұлттық зертхана-
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сының, Қазақстан Республикасының «Ғылыми-техникалық орталық. 
Ядролық технологиялардың қауіпсіздігі» заңды тұлғалар бірлестігінің, 
сондай-ақ жобаның негізгі әзірлеушісі және оның тікелей орындаушысы 
ҚР ҰЯО РМК АЭИ филиалының өкілдерінің қатысуымен өтті.

КБО құруды үйлестірушілер: ҚР Энергетика министрлігінің Атомдық 
және энергетикалық қадағалау және бақылау комитеті, АҚШ Энергетика 
министрлігі материалдарының ғаламдық қауіпсіздік кеңсесі және АҚШ 
ядролық қауіпсіздік жөніндегі Ұлттық әкімшілігі, Энергетика министрлі-
гінің ғаламдық қауіпті төмендету және Ұлыбритания климатын өзгерту 
бойынша бағдарлама, «ҚР Ғылыми-техникалық орталық. Ядролық тех-
нологиялардың қауіпсіздігі» заңды тұлғалар бірлестігі (ҚР ҒТО ЗТБ).

Орталықты құру бойынша жұмыстарды жүргізудің бастауы ЯТҚ ҒТО 
ЗТБ мен АҚШ Оакриджский Ұлттық зертханасы арасындағы базалық 
келісім болып табылды.

Бағдарламаның мердігері – ЯТҚ ҒТО ЗТБ – 2014 жылы ҚР ҰЯО РМК 
мынандайлерге сәйкес «ҚР ҰЯО РМК Көліктік к бақылау орталығын жо-
балау, құру және техникалық қызмет көрсету туралы» Шарт жасалды:
– АҚШ пен ҚР арасындағы 13.12.1993 ж. қол қойылған «Континентара-

лық баллистикалық зымырандардың шахталық іске қосу қондырғы-
ларын жоюға, апаттық жағдайлардың салдарын жою және ядролық 
қаруды таратудың алдын алуға қатысты» келісімге;

– ҚР 03.06.2002 ж. №328-II «13.12.1993 ж. қол қойылған АҚШ пен ҚР ара-
сындағы «Континент аралық баллистикалық зымырандардың шах-
талық іске қосу қондырғыларын жоюға, апаттық жағдайлардың сал-
дарын жою және ядролық қаруды таратудың алдын алуға қатысты» 
келісімді ратификациялау туралы» Заңына;

– АҚШ Қорғаныс министрлігі мен ҚР Қорғаныс министрлігі арасындағы 
13.12.1993 ж. қол қойылған «Ядролық материалдардың таралуының 
алдын алу мақсатында ядролық материалдарды физикалық қорғауды 
және есепке алуды бақылауға қатысты» келісімге; ҚР Парламентімен 
ратификацияланған, 03.06.2002 ж. №328–11 Ратификациялау туралы 
Жарлық ҚРЗ;

– ЯТҚ ҒТО ЗТБ мен АҚШ Окридж Ұлттық зертханасы арасындағы база-
лық келісімге ВОА 4200000451 ТО NTSC-03.
Шартты іске асыру үшін 2015 жылы АЭИ филиалымен қысқа мерзімнің 

ішінде жайларды жобалау, жөндеу және толықтай жабдықтау, КБО жаб-
дықтарын монтаждау, баптау және пайдалануға енгізу бойынша жұмы-
старды жүргізілді.

Көлікте орнатылған жабдықтар (спутникті мониторинг және физи-
калық қорғау жүйелері) арқылы, GPS және Глонасс спутниктері топта-
масынан түсетін сигналдардың көмегімен жүк тиелген Көліктік ң нақты 
тұрған жері ұстанымдалады. Бұдан басқа, қорғау жүйесінің (күзет сездір-
гіштері, дабыл батырмалары) жағдайы, сөйлесу қос тараптық байланыс 
пен координаттар қорғалған интернет желілерінің құралдары арқылы 
мобильдік оператордың желілерімен шифрлік алгоритмдер арқылы 
жіберіледі.

Көліктік бақылау орталығымен қабылданған барлық деректердің опе-
ратормен шифры ашылады, өңделеді, мұрағатталады және талданады.
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2.22 сурет. ЯМ мен РЗ тасымалдауға арналған арнайы автомо
биль көліктері

Сөйтіп, КБО мүмкіндіктері ұсынылатын қызметтердің 3 негізі база-
лық құраудан, анықтаудан және сипаттаудан тұрады:

1) МОНИТОРИНГ – ақпараттарды үздіксіз, автоматты жинау үдерісі;
2) БАҚЫЛАУ – тасымалдаудың нақты жағдайының үдерісі;
3) ЖЕДЕЛ ӘРЕКЕТ ЕТУ – ТЖ фактілері туралы ақпараттарды дереу алу 

және оны барлық өзара әрекеттесетін органдарға жіберу үдерісі.
Спутниктік мониторинг пен бақылауды қамтамасыз ету кезінде КБО 

қосымша мынандай жұмыстарды орындайды:
1) КБО спутникті мониторинг және бақылау жүйелері бар әлеуетті 

пайдаланушының көлік құралдарына орнатылған жабдықтардың бо-
луын және интеграциялау мүмкіндігін тексеру;

2) әлеуетті тұтынушының көлік құралына спутникті мониторинг 
және физикалық қорғау жабдықтарын орнату, қосу және реттеу, жұмысқа 
қабілеттілігін тексеру;

3) тасымалдаудың барлық уақытының барысында КБО персоналда-
рының жедел кезекшілігі;

4) КБО корпоративтік желісіне әлеуетті пайдаланушының (мобильдік 
оператордың SIM-картасы) SIM-картасын қосып, мобильдік желі құрал-
дарын пайдаланумен әлеуетті пайдаланушылардың көлік құралынан де-
ректерді жіберуді қамтамасыз ету;

5) тасымалдау үдерісі бойынша жағдайларды КБО сайтында тіке-
лей қалыптастырумен, осындай ақпараттарға рұқсатты шектеумен 
мұрағаттандыру.

Жоғарыда айтылғандардан басқа, Көліктік бақылау орталығының 
әлеуетті пайдаланушыларға Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамаларына сәйкес ұйымдастырушы-өкімдік және пайдаланушылық 
құжаттарды әзірлеуде көмек көрсету мүмкіндігі бар:
– тасымалданатын ядролық және басқа да радиоактивті материал-

дардың санатына байланысты құжаттардың қажетті санын анықтау 
және талдау;

– тасымалдау кезінде физикалық ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
Жоспарын әзірлеу (қажет кезде);

– төтенше жағдайларда әрекет ету Жоспарын әзірлеу;
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– төтенше жағдайларды жою Жоспарын әзірлеу;
– тасымалдау кезеңдерінің Технологиялық регламенттерін әзірлеу;
– көлік қозғалысы маршрутының аналитикалық қорытындысын  

әзірлеу;
– әлеуетті пайдаланушының көлігінде орнатылған спутникті монито-

ринг және физикалық қорғау жабдықтарына техникалық қызмет көр-
сету Жоспар-кестесін әзірлеу;

– спутникті жабдықтар мен физикалық қорғау жабдықтарын пайдала-
ну бойынша әдістемелік ұсыныстарды әзірлеу;

– ұсыныстар шығара отырып, тасымалдау үдерісін талдау.
ҚР ҰЯО РМК АЭИ филиалы Көліктік бақылау орталығымен тасымал-

дауға ілесуді қамтамасыз етумен Қазақстан Республикасының бүкіл ау-
мағы бойынша арнайы автомобиль көлігімен (2.22 сурет) ЯМ мен РЗ 
тасымалдау қызметтерін ұсынады. КБО арнайы автомобильдерді пайда-
лануы қолдағы бар лицензияларға сәйкес және қатаң ҚР заңнамаларына 
сәйкес оқытылған, аттестатталған қызметкерлерлер жүзеге асырады.

Қазақстанда ядролық қондырғылардың, ЯМ мен РЗ физикалық ядро-
лық қауіпсіздігінің тиімді мемлекеттік жүйесі құрылған. Мемлекеттің 
ядролық қаруды таратпау, ЯМ-ды қылмыстық әрекеттерден қорғау және 
атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану мәселелері жөніндегі саяса-
ты теңдестірілген, дәйекті және жауапты болып қалады.

2.5 ҚР ҰЯО РМК реакторларының жоғары 
байытылған отындарын тасып шығару

Бұрынғы Семей сынақ полигоны аумағында ҚР ҰЯО РМК екі зертте-
летін реакторлар кешені – ИГР, ИВГ.1 (ИВГ.1М) және ИРГИТ (РА) реактор-
лары бар ИГР ЗРК және «Байкал-1» ЗРК орналасқаны белгілі. Кешендер 
ғарыштық ядролық реакторлық қозғалтқыштарды (ЯРҚ) және ғарыштық 
ядролық энерго-қозғалтқыш қондырғыларды (ЯЭҚҚ) әзірлеу бағдар-
ламалары бойынша сынақтар жүргізу үшін өткен ғасырдың алпысын-
шы-жетпісінші жылдары құрылған болатын.

ЯРҚ және ЯЭҚҚ әзірленетін реакторлардың твэлдерінің және ЖБЖ 
құрылғысы мен материалдық құрамын пысықтау бойынша ИГР, ИВГ.1 
(ИВГ.1М), ИРГИТ және РА зерттеу реакторларындағы көп жылғы 
сынақтар, құрамында уран-235 бойынша 90 пайыздық байытылатын 
ураны, өзекті корбитті твэлдері бар модельдік ЖБЖ сынаудың бірінші 
тәжірибелік сериясы ИГР реакторының тұзақты қондырғысында жүр-
гізумен 1962 жылы басталды [9]. Осындай сынақтар 1990 жылға дейін 
ИГР реакторында жалғасты, ЯРҚ және ЯЭҚҚ реакторларының твэлдері 
мен ЖБЖ негізгі кең ауқымды сынақтары 1975 жылдың наурызынан 
1997 жылдың қазанына дейін ИВГ.1, ИРГИТ және РА реакторларында 
орындалды (ИВГ.1М реакторында төрт тәжірибелі активті аймақ сынал-
ды, ИРГИТ реакторында – үш, РА реакторында – бір). Сондықтан тоқса-
ныншы жылдардың аяғында ҚР ҰЯО АЭИ Ресейде «Луч» МемлҰЗИ ҒӨБ 
дайындалған ЯРҚ және ЯЭҚҚ реакторларының жоғары байытылған отын 
түріндегі ядролық материалдардың айтарлықтай мөлшері жинақтал-
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ды (осы бөлімде келтірілген ұйымдардың атаулары олардың 1995–1998 
жылдардағы атауымен сәйкес келеді).

1993 жылы Қазақстан Республикасын ядросыз мемлекет ретінде 
ядролық қаруды таратпау туралы Шартқа қосқаннан кейін, реакторлық 
кешендерді АТЭХАГ кепілдігіне қою үшін дайындық басталды. Бұл ретте, 
ҚР ҰЯО АЭИ реакторлық кешендерінде Ресей Федерациясының ядролық 
материалдарының болуымен байланысты белгілі бір проблемалар туын-
дады. Осы проблемаларды шешу үшін, сондай-ақ реакторлық кешен-
дерді қауіпсіз пайдалануды және АТЭХАГ келісімдеу бойынша Қазақстан 
мен Ресейдің тиісті ведомстваларымен оларда ғылыми зерттеулерді жүр-
гізуді қаматамасыз ету мақсатында қазақстандық тарапқа Ресей Атом 
министрлігінің кәсіпорындарына ресейлік ядролық материалдардың бір 
бөлігін (ИГР және ИВГ.1М реакторларының белсенді аймағының отыны) 
жіберу және қалған ресейлік ядролық материалдарды шығару туралы 
шешім қабылданды.

Соған байланысты, 1995 жылы ИВГ.1, ИРГИТ және РА реакторлары-
ның жоғары байытылған отынын Ресейге шығару бойынша дайындық 
жұмыстары басталды, ал 1996–1998 жылдары барлық ресейлік ядролық 
материалдар Ресейдің Атом министрлігінің кәсіпорындарына көшірілді. 
Сөйтіп, шамамен үш жарым жылдың ішінде аса жауапты жұмыстарды 
орындаумен баланысты мынандай негізгі міндеттер толық шешілді:
1. ҚР ҰЯО АЭИ тұрған ресейлік ядролық материалдарды тасымалда-

уға дайындау.
2. ҚР ҰЯО АЭИ тұрған ресейлік ядролық материалдарды бақылауды 

және есепке алуды қамтамасыз ету.
3. Ядролық материалдарды көшіруге арналған рұқсат құжаттамала-

рын ресімдеу.
4. ҚР ҰЯО АЭИ алынған ядролық материалдарды Ресей Федерациясы-

ның Минатомының кәсіпорындарына тасымалдау.
5. Ядролық материалдармен жұмыс істеу кезінде ядролық және радиа-

циялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.
6. Ресейлік ядролық материалдарды физикалық қорғауды қам-

та масыз ету.
Жұмыстарды ұйымдастыру
Жұмыстарды Қазақстан мен Ресейдің әртүрлі ұйымдарының коопера-

циялары орындады, олардың ішіндегі негізгілері:
ҚР ҰЯО Атом энергиясы институты (Курчатов қ.), тасымалдау үшін 

ядролық материалдарды (ЯМ) дайындауға, рұқсат, есепке алу және іле-
спе құжаттамаларын ресімдеуге, ЯМ жұмыс істеу кезінде ядролық және 
радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, ЯМ физикалық қорғауға 
және бақылауға жауапты болды.

«Луч» мемлекеттік ҒЗИ ҒӨБ (Подольск қ.), ЯМ бар эксперименттік 
бұйымдарды бөлшектеу технологиясын әзірлеуге, сәулеленбеген ЯМ қа-
былдауға және сақтауға, ЯМ сақтау кезінде ядролық және радиациялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, ЯМ есепке алуды, бақылауды және фии-
зикалық қорғауды қамтамасыз етуге жауапты болды.

БРТФҒЗИ Ресей федералдық ядролық орталығы (Снежинск қ.), ЯМ 
тасымалдауға, тасымалдауға арналған рұқсат құжаттамаларын ресім-
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деуге, тасымалдау кезіндегі ядролық және радиациялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуге, сондай-ақ ЯМ физикалық қорғауды қамтамасыз етуге 
жауапты болды.

ЭТҒЗКИ Свердловск филиалы (Заречный қ.), сәулеленген ЯМ қабыл-
дап алуға және сақтауға, ЯМ сақтау кезіндегі ядролық және радиаци-
ялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, ЯМ есепке алуды, бақылауды және 
физикалық қорғауды қамтамасыз етуге жауапты болды.

Барлық жұмыстарды жалпы басқаруды Қазақстан тарапынан – Қа-
зақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығы және Ресей тара-
пынан – Ресей Атом министрлігінің Атомдық реакторларды және лазер-
лік қондырғыларды әзірлеу және жобалау департаменті жүзеге асырды.

Жұмыстарды орындауға қатысушы ұйымдар мен АТЭХАГ өзара әре-
кеттестігі Қазақстан Республикасының Атом энергиясы агенттігінің 
және Ресей Атом министрлігінің Халықаралық байланыс Департа-
ментінің басшылығы жүзеге асырды.

ҚР ҰЯО АЭИ тұрған ресейлік ЯМ-дарды тасымалдауға дайындау
Жоғары байытылған сәулеленген және сәулеленбеген ЯМ бір бөлігі Қа-

зақстанға ресми түрде берілгеннен кейін ресейлік ядролық материалдар 
жеке сақтау орнына орналастырылды, ал, Қазақстанға ИВГ.1М реакто-
рының активті аймағының ССТК отыз технологиялық каналдарындағы 
сәулеленген отын және осы реактордың ССТК үш жаңа алынған техноло-
гиялық каналдарындағы сәулеленбеген отын, ИГР реакторының активті 
зонасындағы сәулеленген графитті отынды блоктары, сондай-ақ, осы ре-
актордың жаңа алынған және пайдаланылған графитті отынды блокта-
ры берілді. Ресейлік ЯМ шығаруға жататын негізгі мөлшері ИВГ.1, ИРГИТ 
және РА зерттеу реакторларының сәулеленген және сәулеленбеген ЖБЖ 
сақталды. Осыған байланысты 221 сәулеленген және 64 сәулеленбеген 
жылу бөлетін жинақты бөлшектеу керек болды, олардан уран-235 бой-
ынша 138 кг мөлшеріндегі сәулеленген ЯМ және уран-235 бойынша 44 кг 
мөлшеріндегі сәулеленбеген ЯМ алу және Көліктік к пеналдарға қапта-
малау керек болды. Төменде, ресейлік ядролық материалдарды тасымал-
дауға дайындау кезінде орындалған негізгі жұмыстар көрсетілген:
– кәсіпорындар-бірлесе орындаушылар арасындағы жұмыстардың 

жоспар-кестесін әзірлеу және келісімдеу;
– сәулеленген ЯМ жұмыс істеу кезінде қолданылатын БРТФҒЗИ РФЯО 

көлік контейнерлерін және ҚР ҰЯО РМК және ЭТҒЗКИ СФ көлік-тиеу 
жабдықтарын тасымалдау кезінде қолданылатын техникалық сипат-
тамаларды ескеріп көлік пеналдарының құрылғысын әзірлеу және 
келісімдеу;

– тасымалдау және сақтау кезінде ядролық және радиациялық қа-
уіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша талаптарды ескеріп ЯМ көлік пе-
налдарын жүктеу нормаларын анықтау және келісімдеу;

– эксперименттік бұйымдарды бөлшектеу және олардан ЯМ бөліп алу 
технологиясын әзірлеу және келісімдеу;

– көліктік пеналдарды және қажетті технологиялық жабдықтарды жасау;
– РА реакторының активті аймағын түсіру;
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2.23 сурет. КИР «Байкал1» ЗРК радиациялықорғау камерасының 
пульт жайында

– эксперименттік бұйымдарды бөлшектеу (технологиялық каналдарды, 
ресурсты ампулаларды және басқаларын), ЯМ бөліп алу және оларды 
көлік пеналдарына буып-түю;

– көлік контейнерлерінің ішінде ЯМ бар пеналдарды тиеудің техноло-
гиялық үдерістерін әзірлеу және келісімдеу;

– ішінде ЯМ бар пеналдарды көлік жүкқораптарына тиеу, жүкқораптар-
ды арнайы автомобильдерге тиеу;

– есепке алу және ілеспе құжаттамаларды әзірлеу.
Жоғарыда аталған жұмыстардың барлығы 1995 жылдан бастап 1998 

жылға дейінгі кезеңде ҚР ҰЯО АЭИ орындалды. Бұл ретте, эксперимент-
тік бұйымдарды бөлшектеу, ядролық материалдарды алу және оларды 
көлік пеналдарына қаптамалау бойынша жұмыстар бойынша радиа-
циялық-қауіпті жұмыстар едәуір көп еңбекті талап ететін болды, яғни, 
бұл жұмыстарды орындау радиациялы-қорғау камераларының (РҚК) 
жағдайында ғана мүмкін болды, осы жұмыстарды орындау жылдамдығы 
РҚК құрылғысының ерекшеліктерімен толық шектелетін болды.

Технологиялық каналдар мен ресурстық ампулалар ЖБЖ-нен сәу-
леленген ЯМ-дарды айырып алу

ИВГ.1, ИРГИТ және РА реакторларының технологиялық каналдары 
мен ресурстық ампулаларын бөлшектеу және осы каналдар мен ампула-
лардың ЖБЖ сәулеленген ядролық материалдарды айырып алу жөнін-
дегі жұмыстарды орындау, кейіннен алынған ЯМ көлік пеналдарына 
қаптамалау үшін «Байкал-1» ЗРК РҚК пайдаланылды. Бастапқыда «Бай-
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кал-1» ЗРК реакторларының сәулеленген технологиялық каналдарының 
жағдайын кезеңімен бақылау (және радиоактивті және сәулеленген ма-
териалдармен материалтану зерттеулерін жүргізу) үшін арналған бұл 
ыстық камера, жоғары емес жылдамдықта, технологиялық каналдармен 
және ресурстік ампулалармен кез-келген бөлшектеу операцияларын 
орындауға мүмкіндік берді. Соңғысы «Байкал-1» ЗРК РҚК жалғыз радиа-
циялы-қорғау боксының болуымен байланысты, оған тек бөлшектенетін 
бір ғана объектіні жүктеу, оны бөлшектеу және көлік пеналына буып – 
түю бойынша барлық талап етілетін операцияларды ретімен орындау 
мүмкін, осыдан кейін радиациялы-қорғау блогынан бөлшектенген объ-
ектінің қалдықтарын шығару және оған бөлшектеуге жататын мынан-
дай объектіні жүктеу қажет. Сөйтіп, көзделген жұмыстарды бұлайша 
РҚК орындау жылдамдығы, осы жұмыстардың камера операторымен 
орындалу жылдамдығымен ғана шектелетін болды (2.23 сурет), деген-
мен, РҚК құрылғысына салынған және төменде келтірілген мүмкіндік-
тер өте қолайлы.

Шынында, РҚК және қосалқы тік технологиялық шахталардың ішкі 
өлшемдері ұзындығы 6 метрге дейінгі объектілермен операцияларды 
жүргізуге мүмкіндік береді. Тік шахтаның қақпағы қолғапты қорғау 
бокстары орнатылған камера астындағы жайларда тұр. Бұл РҚК пайда-
лану саласын кеңейтеді, себебі, қол еңбегін талап ететін операцияларды 
жүргізу үшін қолғапты қорғау бокстары бар жайға ыстық камерадан тік 
шахта арқылы радиобелсенділігі төмен, үлкен емес бөлшектерді жібе-
руге болады.

РҚК қабырғалары тығыздығы 2,3–4,2 т/м 3 дейін, қалыңдығы 1,0–1,8 м 
дейін ауыр бетоннан салынды. РҚК өндірілетін операцияларды көзбен 
шолып бақылауға арналған қарау терезесі 107-ден де жақсы γ-сәулелену 
бойынша еселі сәулеленуі бар. Ыстық камераның жұмыс қысымы – ат-
мосфералық қысымнан төмен. РҚК кесетін білдегі, қысатын және айнал-
малы құрылғысы, мойынының қақпағы және М-22Н модельді көшіретін 
манипуляторлары бар. Жабдықтарды күшті электрқоректендіру РҚК 
жөндеу аймағының жайына орналастырылған электрқоректендіру агре-
гатынан алынатын тұрақты токпен жүзеге асырылады. Құрылғылар мен 
механизмдер камераның пульт бөлмесінен қашықтан басқарылады.

Камераның радиациялы-қорғау боксы ішінде тұрған кесетін білдек-
тің атқарушылық бөлігі кесетін құралдарды (дискілі фрезаны, диаметрі 
250 мм дейінгі түрпілі шеңберлерді) қашықтықтан ауыстыруға және 
кесетін құралдың жазықтығын тік осіне кез-келген бұрышынан қоюға 
мүмкіндік береді. Кесетін білдектің атқарушы бөлігі биіктігі бойынша 
(400 мм), радиусы бойынша (300 мм) және бұрышы бойынша (70°) ор-
наластырылады. Кесетін құралдың айналу жылдамдығы айналмалы – 
16–250 айн/мин, бірақ, бұл қосымша айлабұйымдардың көмегімен 3000 
айн/мин дейін арттырылуы мүмкін.

Қысқыш құрылғы бұйымдарды тігінен және оларды тік осінің маңай-
ында айналдыратын асиметриялы орналасқан жұдырықшалардың екі 
қатарынан (тігінен) тұрады. Бұл ретте, 170 мм дейінгі диаметрде кесу 
операциясын жүргізу кезінде шеңбердің ұзындығы бойынша минуты-
на 2,14–267 мм дейінгі жылдамдықпен бұйымдарды автоматты беру-
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а) б)

2.24 сурет. ИРГИТ реакторының технологиялық каналының ЖБЖ қыз
дыру секциясындағы тұтас твэлдер (а) және айналмалы үстелдің тұғы
рығындағы ИВГ.1 реакторының технологиялық каналының ЖБЖ сынған 
твэлдері (б)

ді қамтамасыз етеді. Қысқыш құрылғысы 45–180 мм дейінгі диаметрлі 
бұйымдарды ұстауға мүмкіндік береді және тігінен 1050 мм жүрісі бар. 
Тігінен қозғалу жылдамдығы дискретті: 8, 90, 250 және 1000 мм/мин. 
Қысқыш құрылғыға рұқсат етілетін жүктеме – 3 кН.

Айналмалы құрылғының жұмыс істеу бөлігі жүкқораптарды орнала-
стыруға арналған төрт саңылауы бар дөңгелек болат плитадан (айнал-
малы үстел) тұрады. Плита камераның радиациялы-қорғау боксының 
жайы мен камера астындағы жайды бөліп тұрады. Айналмалы үстелдің 
саңылауы қысқыш құрылғымен бірге орнатылады. Айналмалы үстелдің 
айналу жылдамдығы дискретті: 0,008, 0,09 және 0,25 айн/мин. Рұқсат 
етілетін тік жүктеме –10 кН артық емес.

РҚК мойнының қақпағы камераның радиациялы-қорғау боксы-
ның жайы мен камера астындағы жайды бөліп тұрады. Қақапақта 
қашықтықтан жабылатын тығыны бар (400 және 340 мм) екі люк бар. 
Үлкен және кіші тығындардың астына жүк көтергіштігі 5 кН және 0,6 кН 
сәйкес келетін жолақты көтергіштер орнатылған. «Жебе» типті көтергіш 
көлденең жазықтықтағы жүктің орнын ауыстыруға мүмкіндік береді.

Камера астындағы жайда ыстық камераның едендегі деңгейінен бұй-
ымды тиеуге және түсіруге мүмкіндік беретін, жүк көтергіштігі 10 кН 
кран-арқалық орнатылған. Камера астындағы жайдың төбесінде диаме-
трі 2200 мм люк орнатылған, ол арқылы радиоактивті объектілері бар 
жүкқораптар ыстық камераға тиеледі және түсіріледі. Камераның радиа-
циялы-қорғау боксының ішінде жүргізіліп жатқан операцияларды қарау 
терезесі арқылы көзбен шолып бақылау мүмкіндігін арттыру үшін ұлғай-
ту еселігі ×20 оптикалық бинокуляр және қарау терезесі арқылы фотоға 
түсіру үшін бейімделген арнайы фотоаппарат қолданылатын болады.

Сөйтіп, «Байкал-1» ЗРК РҚК құрылғысы туралы айтылғандардан сәу-
леленген ресейлік ЯМ тасымалдауға дайындау жөніндегі жұмыстардың 
ҚР ҰЯО АЭИ жүргізудің толық көлемдегі орындалуы көрініп тұр. Өйткені, 
бұл ЯМ ИВГ.1 және ИРГИТ реакторларының технологиялық каналдары-
ның ЖБЖ есілген өзекті керамикалық твэлдерінде және РА реакторының 
ресурстік ампулаларының тура сондай ЖБЖ твэлдерінде тұрғаны анық 
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[10], РҚК 221 сәулеленген ЖБЖ әрқайсысымен операциялар іс жүзінде 
бірдей реттілікпен орындалды. Осы операциялардың мәні бірнеше қы-
здыратын секциялардан (ҚС) құралған, құрамында ЖБЖ бар бөлінетін 
объектіден үлескі кесіп алу үшін бойлап кесумен ЖБЖ құндағын жару 
және жарылған құндақтың ішінен жылуоқшаулаушы пакеттегі ҚС баға-
нын итеріп шығаруда.

Ары қарай твэлдерді алу бойынша операциялардың екі нұсқасы мүм-
кін. Тұтас твэлдер жағдайында (мысалы 2.24 суреттен көріңіз, а) ҚС 
шалғай тығыздағыштар алынып тасталады, ал, твэлдер көлік пеналына 
лақтырылады. Твэлдер сынған жағдайларда (2.24 сурет, б) твэлдердің 
қалдықтары мен тығыздағыштар тұғырыққа итеріліп шығарылады, твэ-
лдердің қалдықтары іріктеп алынады және пеналға лақтырылады.

ҚР ҰЯО АЭИ тұрған ресейлік ЯМ есепке алуды және бақылауды 
қамтамасыз ету

ҚР ҰЯО АЭИ тұрған ресейлік ЯМ жіберуге дайындау бойынша бар-
лық жұмыстар («Канал» шартты белгісі бар тақырып бойынша жүргізіл-
ген), соның ішінде Ресейге жіберілетін ядролық материалдарды есепке 
алу бойынша жұмыстар «Луч» МемлҒЗИ ҒЗБ өкілдерінің бақылауымен 
жүргізілді.

ЯМ кезекті бір партиясы Ресей Атом министрлігінің кәсіпорындарына 
жөнелтілгеннен кейін ҚР ҰЯО АЭИ құрамына «Луч» МемлҒЗИ ҒӨБ және 
ҚР ҰЯО АЭИ ЯМ есепке алу және бақылау бөлімінің өкілдері кіретін ар-
найы арналған комиссиямен қалған ядролық материалдарға физикалық 
түгендеу жүргізілді.

АТЭХАГ тарапынан бақылауға жатпайтын ресейлік ЯМ реакторлық 
кешендерде уақытша тұруы шартымен қазақстандық ЯМ АТЭХАГ кеп-
ілдіктерін қолдануға жәрдемдесу мақсатында, ҚР АЭА, Ресей Атом ми-
нистрлігінің және АТЭХАГ өкілдерімен қазақстандық ЯМ АТЭХАГ кеп-
ілдіктерін және ресейлік ЯМ шығаруға дайындық жүргізуді бір уақытта 
жүзеге асыруға мүмкіндік беретін арнайы рәсімдер әзірленген болатын.

Ресей Атом министрлігі ресейлік ЯМ сақтау орындарына АТЭХАГ мөр-
лерін қолданумен (ресейлік мөрлерге қосымша) келісті. Ресейлік ЯМ бар 
сақтау орнын ашу қажеттілігі кезінде «Луч» МемлҒЗИ ҒӨБ өкілі мөрді ал-
дын ала АТЭХАГ хабарлауы бойынша шешті.

ЯМ орнын ауыстыруға арналған рұқсат құжаттамасын ресімдеу
ЯМ орнын ауыстыруға арналған рұқсат құжаттамасы Қазақстан мен 

Ресейдің қолданыстағы заңнамаларына сәйкес ресімделеді.
Бұл міндеттерді шешу қазақстандық тараптан ҚР ҰЯО АЭИ, ал, ресей-

лік тараптан БРТФҒЗИ РФЯО тапсырылды. Мысал ретінде Қазақстаннан 
Ресейге ЯМ шығаруға арналған рұқсатты алу рәсімдерінің мынандай 
тармақтарын атап өтуге болады:

Қазақстан Республикасының Ғылым министрлігі – Ғылым академия-
сы Қазақстан Республикасы Үкіметіне ЯМ шығаруға арналған лицензия-
ны дайындау туралы мүдделілік танытқан ведомстволарға нұсқау беруге 
өтініш жасады.

Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасының 
экономика және сауда министрлігіне белгіленген тәртіпте лицензия бе-
руге нұсқау берді.
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2.25 сурет. «Канал2» тақырыбы бойынша жұмыстарды аяқтау сәтіндегі 
негізгі орындаушылар (1997 ж. маусым)

2.26 сурет. «Канал3» тақырыбы бойынша жұмыстарды аяқтау сәтіндегі 
негізгі орындаушылар (1998 ж. мамыр)

ҚР ҰЯО АЭИ Қазақстан Республикасының Атом энергиясы агенттігі 
арқылы Қазақстан Республикасының экономика және сауда министрлі-
гіне ЯМ шығаруға арналған лицензия беру туралы сауалмен барды.

Қазақстан Республикасының экономика және сауда министрлігі ҚР 
ҰЯО АЭИ ЯМ шығаруға арналған лицензия берді.
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ҚР ҰЯО АЭИ ЯМ шығаруға арналған жүк кедендік декларациясын 
ресімдеді, оны ЯМ Қазақстан Республикасының кедендік шекарасын өт-
кен кезде тиісті қазақстандық кеден мекемесіне берді.

Қазақстан Республикасының Атом энергиясы агенттігі ЯМ шығаруды 
бақылауды жүзеге асырды.

Көрсетілген рәсімді орындауға Қазақстан Республикасының Ғылым 
министрлігі – Ғылым академиясы мен Ресей Федерациясының атом 
энергиясы министрлігінің арасындағы тиісті келісімдер, сондай-ақ ҚР 
ҰЯО АЭИ – ЯМ жіберуші мен БРТФҒЗИ РФЯО – ЯМ тасымалдаушы ара-
сындағы шарт негіз болды.

ЯМ ҚР ҰЯО АЭИ Ресей Атом министрлігінің кәсіпорындарына 
тасымалдау

Ядролық материалдарды тасымалдау БРТФҒЗИ РФЯО автомобиль 
көлігімен жүзеге асырылды, бұл темір жол көлігімен салыстырғанда 
тасымалдауды айтарлықтай арзандатуға, ҚР ҰЯО АЭИ сақтау орнынан 
жүкті алу және оны темір жол стансаларында ЯМ қауіпті асыра тиеу-
лерді болдырмай, межелі ЯМ сақтау орнына тікелей жеткізуге мүмкіндік 
берді. 1996 жылы «Луч» МемлҒЗИ ҒӨБ (Подольск қ.) сақтау орнына бар-
лық дайындалған ресейлік сәулеленбеген ядролық материалдар шыға-
рылды [11], ал, 1997–1998 жылдары ЭТҒЗКИ Свердловск филиалының 
(Заречный қ.) сақтау орнына барлық дайындалған ресейлік сәулеленген 
ядролық материалдар үш партиямен шығарылды. Жоғары байытылған 
отынды шығару бойынша жұмыстардың негізгі орындаушылары фото-
суреттерде көрсетілген (2.25 және 2.26 суреттер).

ЯМ-мен жұмыс істеу кезінде ядролық және радиациялық қа-
уіпсіздікті қамтамасыз ету

Ядролық материалдарды ҚР ҰЯО РМК жіберуге дайындау және оларды 
«Луч» МемлҒЗИ ҒӨБ (Подольск қ.) және ЭТҒЗКИ СФ (Заречный қ.) сақта-
уға қабылдау кезінде тиісті жабдықтарды қолданумен, қолданыстағы 
ядролық қауіпті және радиоактивті материалдармен жұмыс істеу норма-
лары мен ережелерін сақтаумен ядролық және радиациялық қауіпсіздік 
қамтамасыз етілді.

Ядролық материалдарды тасымалдау кезіндегі ядролық және ради-
ациялық қауіпсіздікті негіздеу үшін БРТФҒЗИ РФЯО қызметкерлерімен 
көлік контейнерлеріне таңдау және сертификация жүргізілді, тасымал-
дау кезінде туындауы мүмкін болатын әртүрлі штаттық және апаттық 
жағдайлар қарастырылды және талданды, тасымалдаудың қауіпсіздігін 
растайтын есептеулер жүргізілді.

Ядролық материалдарды тасымалдау Қазақстан Республикасының 
Атом энергиясы агенттігінің және Ресейдің ядролық және радиациялық 
қауіпсіздік жөніндегі Федералдық қадағалауының талаптарына сәйкес 
жүргізілді.

Ресейлік ЯМ физикалық қорғауды қамтамасыз ету
ҚР ҰЯО АЭИ тұрған ресейлік ядролық материалдарды Ресейге жібе-

руге дайындау кезінде оларды физикалық қорғауды ЯМ сақтау орында-
рының құрылмалары, «Байкал-1» ЗРК кешенінің қорғалған аймағының 
периметрі, ЯМ сақтау орындарындағы рұқсатты және анықтауды бақы-
лау жүйесі, ҚР ҰЯО АЭИ әрекет ететін нормативтік құжаттардың сақта-
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луы, сондай-ақ ҚР ІІМ ішкі әсерінің әскери бөлімінің бөлімшелері қамта-
масыз етті.

Тасымалдау кезінде ядролық материалдарды физикалық қорғау ЯМ 
тасымалданған көлік контейнерлері, арнайы құрышпен қапталған авто-
мобильдер құрылғысы, сондай-ақ Ресей Федерациясының ІІМ ішкі әскері 
әскери бөлімінің бөлімшелері қамтамасыз етті.

БРТФҒЗИ РФЯО тасымалдау кезінде күзетті жүзеге асыратын Ресей 
ІІМ ішкі әскерінің әскеріи бөлімімен бірлесе отырып алдын ала тексеру 
жүргізді, құжаттамаларды ресімдеді және ұзақтығы ~3700 км Курчатов – 
Подольск және ұзақтығы ~1800 км Курчатов – Заречный тасымалдау 
бағыттары пайдалануға берілді. Қазақстан Республикасының Ұлттық 
қауіпсіздік комитеті, Қазақстан Республикасының ішкі істер министр-
лігі және Қазақстан Республикасының Кеден комитеті Ресейдің әскери 
бөлімшесіне тасымалдайтын жүкті күзету бойынша жауынгерлік мін-
деттерді орындауға, қарумен және әскери жарақтармен Қазақстан ау-
мағына кіруге мүмкіндік беретін арнайы рәсімдер әзірледі және бекітті. 
Ядролық материалдарды тасымалдау кезінде Ресей ІІМ ішкі әскерінің 
әскери бөлімінің бөлімшелерінің бағыт бойынша жүру орындарында 
Қазақстан мен Ресейдің құзырлы органдарының өзара әрекеттестігі ұй-
ымдастырылды.

Сөйтіп, орындалған іс-шаралардың нәтижесінде Қазақстан Респу-
бликасы Ұлттық ядролық орталығы Атом энергиясы институтынан Ре-
сей Атом министрлігінің кәсіпорындарына Ресей Федерациясымен де-
кларацияланған 182 кг уран-235 тұратын барлық ядролық материалдар 
шығарылды, бұл, бұрынғы Семей сынақ полигонында орналасқан реак-
торлық кешендерге АТЭХАГ кепілдіктерін сәтімен қолдануға мүмкіндік 
берді. Осы іс-шараларды ұйымдастырушы-қатысушылармен ядролық 
объектілерді конверсиялау кезінде пайдаланылуы мүмкін жоғары бай-
ытылған ядролық материалдардың орнын ауыстыру бойынша жұмыстар 
тәжірибесі жинақталды.

2.6 ҚР ҰЯО РМК реакторларын төмен байытылған 
уранға конверсиялау мүмкіндігін бағалау

Зерттеу реакторларының негізгі қызметтері ғылыми, өнеркәсіптік 
және медициналық қосымшалар үшін қол жетімді нейтрондардың мак-
сималды мөлшерін ұсыну болып табылады. Осы мақсаттар үшін нейтрон-
дар бөлу үдерісінде алынатын зерттеу реакторларында, отында бөлінетін 
ядролардың тығыздығы максималды мөлшерде арттырылуы керек. Бұл, 
әртүрлі екі тәсілдің көмегімен қол жетімді болады:
– жоғары байытылған уранды (ЖБУ) қолдану, яғни құрамында бөлі-

нетін изотопы бар уранды, уран-235, 20% арттыратын, әдетте 
көбін 90%,

немесе
– бөлудің баламалы тығыздығын алу үшін төмен байытылған уранды 

(ТБУ, құрамында U-235 болуы кемінде 20%) пайдалануға мүмкіндік 
беретін отындық матрицада уранның жоғары тығыздығын пайдалану.
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Техникалық шектеулерге байланысты ішінара, 1950-ші және 1960-шы 
жылдары негізінде ЖБУ нұсқаулары пайдаланылды, бұған қоса ядролық 
қаруды таратумен байланысты қауіп те ескерілді, бірақ, соңында баға-
ланбады. Тек 1970-ші жылдың соңында, ядролық отын циклін бағалау 
жөніндегі халықаралық конференция (INFCE) зерттеу реакторларын 
төменбайытылған отынға конверсиялауды ядролық қаруды таратуға 
ядролық отын циклінің тұрақтылығын арттыру үшін айтарлықтай шара 
ретінде ұсынған кезде [12] зерттеу реакторлары үшін отынның жаңа түр-
лерін әзірлеу басталды.

ЖБУ азаматтық мақсатта негізгі тұтыну осы реакторларда жүзеге асы-
рылатын болғандықтан [13], АҚШ да, және КСРО да жоғары байытылған 
уран (ЖБУ) негізіндегі ЗЯҚ арналған отынды басқа елдерге жеткізу ядро-
лық қаруды таратпау режімі үшін әбден мүмкін белгілі бір қауіптерді 
тудырады деген түсінік пайда болды. Осы себептерге байланысты қос 
тарапта уранды байытуы 80–90% күйінен 20–36% дейін төмендетілген, 
шетелге жеткізілген ЗЯҚ арналған отынды әзірлеу және өндіру бойынша 
бағдарламаға бастамашылық танытты. Зерттеу реакторлары үшін отын-
ды байытуды төмендету бойынша кеңестік бағдарлама 80-шы жылдар-
дың басында қабылданған болатын [14]. Бағдарламамен отынды байыту-
ды төмендетуді екі кезеңде жүзеге асыру қарастырылған: бірінші кезеңде 
байытуды 36% дейін төмендету, ал, екінші кезеңде 20% төмендету. 1993 
жылы Ресей мен Құрама Штаттардың арасында Ресеймен (КСРО) шетел-
ге жеткізілген ЗР арналған төмен байытылған отынды әзірлеу бойынша 
ынтымақтастық басталды. «Зерттеу және сынақ реакторларын төмен 
байытылған отынға ауыстыру» бағдарламасы шеңберінде жүзеге асыры-
латын бұл ынтымақтастық бүгінгі күні де жалғасын тапқан. 1994 жылы 
РФ Атом министрлігімен «Зерттеу реакторларының автивті аймағына 
арналған уран-235 бойынша 20% байытылған отыны бар твэлдер мен 
ЖБЖ құру» салалық бағдарламасы қолданысқа енгізілді. Бағдарламаның 
негізгі мақсаты үшінші елдерде кеңестік бағдарлама бойынша салынған 
реакторлар үшін ЖБЖ өндіруді ұйымдастыру және әзірлеу.

Осы кезеңді іске асыру «Ресей Федерациясында өндірілген зерттеу ре-
акторларының ядролық отындарын Ресей Федерациясына әкелу жөнін-
дегі ынтымақтастық туралы» ресей-америкалық үкіметаралық келісімді 
орындау үшін негіз салды (RRRFR бағдарлама). Осы келісімді аяқтаумен 
2004 жылдың мамырында зерттеу реакторларын конверсиялау және 
үшінші мемлекеттерден жаңа аланған және пайдаланылған жоғары 
байытылған уранды отынды қайтару бағдарламасы косымша серпін-
ге ие болды.

2010 жылы ресейлік ЗР конверсиялау перспективасын бағалау бой-
ынша жұмыстар бастамашылық алды [15]. Бір уақытта ҚР ҰЯО ИВГ.1М 
және ИГР зерттеу реакторларын конверсиялау бағдарламасы да баста-
машылық алды (бағдарлама М3 – бұрынғы RERTR бағдарламасы).

Орындалатын зерттеулердің түпкі мақсаты – зерттеу реакторларын 
жоғары байытылған уранды пайдаланбау технологиясына ауыстыру 
болып табылады, ол, Гаага қ. Ядролық қауіпсіздік жөніндегі Саммитке 
қатысу қорытындысы бойынша ҚР Президенті Н. Назарбаевтың тапсы-
рысының 5 тармағы «Жоғары байытылған уранды пайдаланбау техно-
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логиясына коммерциялық секторлардың ауысуын ынталандыру меха-
низмдерін енгізу» талаптарына толықтай жауап береді (Нидерланды). 
2016 жылы Вашингтонда өткен ядролық қауіпсіздік жөніндегі Самитте 
Президент Н. Назарбаевтың және Президент Б. Обаманың бірлескен 
мәлімдемесінде ҚР ҰЯО РМК конверсиялау бағдарламасының орындалу 
барысына ризашылық білдірілді: «Тараптар Қазақстанның ИВГ.1М және 
ИГР реакторларын ТБУ бар отынға ауыстыруға деген күші әлсіремейтін 
бейілділігін, сол кезде ТБУ бар тиімді отын қол жетімді болады, және 
аталған зерттеу реакторларынан ЖБУ бар пайдаланылған отынды олар-
ды конверсиялау аяқталған бойда Ресейге беруді қолдайды».

2.6.1 Жұмыстардың орындалу барысы

ҚР ҰЯО РМК реакторларын конверсиялау жобасының ұйым-
дық құрылымы

Қазіргі уақытта конверсиялау бағдарламасы Қазақстан Республика-
сы Энергетика министрлігінің Атомдық және энергетикалық жобалар 
департаментінің бақылауымен іске асырылады, онда ҚР ҰЯО зерттеу 
реакторларын төмен байытылған ураны бар отынға ауыстыру бойынша 
жұмыстарды жан-жақты алға жылжытуға баса назар аударылған.

ҚР ҰЯО РМК реакторларын конверсиялау жөніндегі жұмыстар мынан-
дай базалық келісім-шарттардың шеңберінде орындалады:
– 2010 жылғы 20 шілдедегі №OJ-30461 ҚР ҰЯО РМК мен Аргон ұлттық 

зертханасының (АҰЗ), АҚШ арасындағы негізгі келісім шарт;
– №DE-AC07 05 1 45 1 7 АҚШ, DOE үкіметімен жасалған келісім шарт 

шеңберінде әрекет ететін, 2013 жылғы 13 маусымдағы №00128997 
ҚР ҰЯО РМК, «ЛУЧ» ҒЗИ ҒӨБ» ФМБК («ЛУЧ» ғылыми-зерттеу инсти-
туты, Федералды мемлекеттік біртұтас кәсіпорыны, Мәскеу облысы, 
Подольск қаласы) және BATELLE ENERGY ALLIANCE, LLC арасындағы 
ИВГ.1М реакторы үшін төмен байытылған ураны бар отынды дайын-
дауға арналған үш тарапты келісім-шарт;

– 2013 жылғы 14 ақпандағы №00129076 00128997 ҚР ҰЯО РМК, «ЛУЧ» 
ҒЗИ ҒӨБ» ФМБК және BATELLE ENERGY ALLIANCE, LLC арасындағы 
ИГР реакторы үшін төмен байытылған ураны бар отынның үлгілерін 
дайындауға арналған үш тараптық келісім-шарт.
Соңынан аталған үш тараптық келісім шарттар қосымша Өзгерту-

лермен жаңғыртылды, онда базалық келісім шарттардың баптарының 
мазмұны мен құрамын өзгерту бойынша ҚР ҰЯО талаптары көрсетілді:

№00128997 келісім шартқа (ИВГ.1М реакторы):
– 08.07.2013 ж. №1 өзгерту (базалық келісім шарттардың баптарының 

мазмұны мен құрамын түрлендіру бойынша ҚР ҰЯО талаптарын 
көрсетеді);

– 16.12.2013 ж. №2 өзгерту (Пайдалушының атауы мен мекен-жайы-
ның өзгеруін көрсетеді – АЭИ ҰЯО ауыстыру);

– 29.12.2014 ж. №3 өзгерту (төмен байытылған отынның экспери-
менттік үлгілерін тасымалдау бойынша Пайдаланушының (ҰЯО) 
қаржылық іс – шараларын қаржыландыру туралы бапты келісім шарт 
құрамында бекітеді);
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– 14.04.2014 ж. №4 өзгерту (дара твэлдерді жеткізу тәртібінің өзгері-
стерін анықтайды – 270 данаға тең дара твэлдердің ортақ партиясы-
ның ішінен 24 данасы төмен байытылған отынның эксперименттік 
үлгілерімен бірге жеткізілді, сол кезде №1 Өзгертудің шарттарымен 
ИВГ.1М реакторы үшін төмен байытылған отынды екінші рет жеткізу 
барысымен бір уақытта 270 дана дара твэлдерді жеткізу анықталды. 
Бұдан басқа, шарттың кіріспе сөзбасына «1993 жылғы 13 желтоқсан-
дағы Қазақстан Республикасы мен Америка Құрама Штаттарының 
арасындағы континент аралық баллистикалық ракеталардың шах-
талық іске қосу қондырғыларын жою, апаттық жағдайлардың салда-
рын жою және ядролық қаруды таратудың алдын алу келісімі» келісім 
шартты орындау үдерісінде салық салуды болдырмау мақсатында);

– 10.10.2014 ж. №5 өзгерту (ССТК-ТБУ 6 эксперименттік жылу бөлетін 
жинағын жасау тәртібін анықтайды және жұмыстар мен оларды жаса-
уға шығындалған материалдарды төлеу және қабылдап алу бойынша 
тараптардың өзара әрекеттесу тәртібін анықтайды);

– 22.01.2015 ж. №6 өзгерту (ҚР ҰЯО сұрауы бойынша ССТК-ТБУ 2 экс-
перименттік жылу бөлетін жинағын сынау мерзімін анықтайды. ҚР 
Қаржы министрлігінің ойы бойынша 13.12.1993 ж. ШІҚ Келісімі Ұлт-
тық ядролық орталықпен алынған ССТК-ТБУ 2 қымбат тұратын экс-
перименттік жылу бөлетін жинағын алу нәтижесінде құралған таза 
пайдаға айрықша салық төлеуден ҚР ҰЯО босатылмайды. Сынақ 
мерзімін белгілеу құнын бөліктермен рет-ретімен шығынға шығару 
кезінде болашақтағы кезеңдердің шығындарына арналған жинақтар-
дың құнына жатқызу жолымен салық төлеу қажеттілігін жоққа шыға-
руға мүмкіндік береді);

– 20.05.2015 ж. №7 өзгерту (алты (6) ССТК-ТБУ екінші партиясын төлеу 
шарттарын анықтайды, бұл ретте ҚР ҰЯО міндетті мүмкіндігі ретінде 
осы құрастыруларды дайындау фактісін растауы ескеріледі);

– №8 өзгерту (екі ССТК-ТБУ тұратын екінші партияны параметрлердің 
бір қатар техникалық талаптарына жауап бермейді деп танылған ал-
дында жеткізілген екі ССТК-ТБУ орнына жеткізу сипатталатын өзгер-
ту нұсқасы талқыланады; 2015 жылғы қазан айының ортасына дейін 
қол қойылады деп күтілген).
№00129076 келісім шарт (ИГР реакторы):

– 18.04.2013 ж. №1 (базалық келісім шарттың баптарының мазмұны 
мен құрамын түрлендіру бойынша ҚР ҰЯО талаптарын көрсетеді);

– 16.12.2013 ж. №2 өзгерту (Пайдалушының атауы мен мекен-жайы-
ның өзгеруін көрсетеді – АЭИ ҰЯО ауыстыру);

– 14.04.2014 ж. №3 өзгерту (шарттың кіріспе сөзбасына «1993 жылғы 13 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасы мен Америка Құрама Штатта-
рының арасындағы континент аралық баллистикалық зымырандардың 
шахталық іске қосу қондырғыларын жою, апаттық жағдайлардың сал-
дарын жою және ядролық қаруды таратудың алдын алу келісімі» келісім 
шартты орындау үдерісінде салық салуды болдырмау мақсатында);

– 22.01.2015 ж. №4 өзгерту (ҚР ҰЯО сұрауы бойынша ТБУ отыны сіңіріл-
ген эксперименттік графитті блоктарды сынау мерзімін анықтайды. 
Себеп, №00128997 келісім шартқа №6 өзгертудегі жағдай).
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2.6.2 ҚР ҰЯО РМК реакторларын конверсиялау жөніндегі 
жұмыстарды орындаудың негізгі кезеңдері

Қазіргі уақытта ҚР ҰЯО зерттеу реакторларын ТБУ-отынына конвер-
сиялаудың техникалық мүмкіндігі зерттеудің бірнеше кезеңдері шең-
берінде қарастырылған:
– конверсиялау мүмкіндігінің есепті-теориялық негіздемесі;
– төмен байытылған (әрі қарай – ТБУ) отынға қойылатын техникалық 

талаптарды әзірлеу. Техникалық талаптарды ҚР ИЖТМ АЭК келісім-
деу (ИВГ.1М реакторына арналған – АЭК 2013 жылғы 11 маусымдағы 
№1-24/2238 хаты; ИГР реакторына арналған – ҚР ИЖТМ АЭА 2013 
жылғы 27 наурыздағы №05-1-03-2-18/359 хаты);

– ИВГ.1М реакторына арналған ТБУ отынының пилотты үлгілерін сынау 
бағдарламасын әзірлеу (ҚР ИЖТМ АЭК 14.01.2014 ж. №1-24/4233 ха-
тымен келісімделген);

– ИГР реакторына арналған ТБУ отынының пилотты үлгілерін сынау 
бағдарламасын әзірлеу;

– ТБУ отыны бар ИВГ.1М реакторының ҚТЕ (Қауіпсіздікті Талдау бой-
ынша есеп) әзірлеу;

– ИЖТМ АЭК келісілген үш тараптық келісім шарт шеңберінде ТБУ 
отынының эксперименттік үлгілерін дайындау (ИВГ.1М реакторына 
арналған №00128997 келісім шарт – АЭК 2013 жылғы 11 маусымдағы  
№1-24/2238 хаты; ИГР реакторына арналған №00129076 келісім шарт – 
ҚР ИЖТМ АЭА 2013 жылғы 27 наурыздағы №05-1-03-2-18/359 хаты);

– ҚР ҰЯО РМК «ЛУЧ» ҒЗИ ҒӨБ» ФМБК алынған ТБУ отынының экспе-
рименттік үлгілерін тасымалдауға дайындау бойынша ұйымдасты-
рушы-техникалық іс-шараларды орындау;

– ҚР ҰЯО РМК «ЛУЧ» ҒЗИ ҒӨБ» ФМБК алынған ТБУ отынының экспери-
менттік үлгілерін тасымалдау (2014 жыл);

– ИВГ.1М реакторына арналған төмен байытылған эксперименттік 
отынды квалификациялық кіріс зерттеулері;

– ИВГ.1М реакторына арналған төмен байытылған отыны бар экспери-
менттік твэлдерді сертификаттау;

– ИГР ракторына арналған төмен байытылған эксперименттік отынды 
квалификациялық кіріс зерттеулері;

– ИВГ.1М реакторында төмен байытылған отынның эксперименттік үл-
гілеріне сынақ жүргізу Жоспарын әзірлеу.
Ағымдағы кезеңдегі жұмыстардың негізгі мазмұны ИВГ.1М реакто-

рының, тура солай және ИГР реакторының сипаттамаларының техни-
калық талаптарға сәйкестігін белгілеу үшін, осы реакторлардың төмен 
байытылған эксперименттік отынының үлгілерін сынауды дайындау бо-
лып табылады.

2.6.3 Зерттеулер жүргізу және нәтижелерді талдау. 
Конверсиялаудың оң және теріс салдарлары

ИВГ.1М зерттеу реакторы бойынша
1. ҚР ҰЯО РМК мен АҚШ Аргон ұлттық зертханасы (АҰЗ) арасындағы 

2010 жылғы 20 шілдедегі №OJ-30461 негізгі келісім шарт шеңберінде ре-
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ТБУ – твэлі ЖБУ – твэлі
2.27 сурет. ИВГ.1М реакторының твэлдерінің конверсиялауға дейінгі және 
кейінгі құрылғысы

акторды пайдаланудың стационарлық және өтпелі режімдерінде төмен 
байытылған отындағы ИВГ.1М реакторының нейтронды-физикалық және 
жылугидравликалық параметрлерін алдын ала және дәлелденген есептік 
бағалауы орындалды [16, 17]. Есептеу нәтижелері ИВГ.1М реакторының 
пайдаланушылық және эксперименттік мүмкіндіктерінің оны төмен бай-
ытылған отынға конверсиялау жағдайында өзгермейтінін көрсетті [18].

ИВГ.1М реакторы үшін конверсиялаудың мынандай тұжырымдамасы 
қабылданды:
– ИВГ-ТБУ реакторының ССТК технологиялық каналдарының твэл-

дерінің өлшемдерін қоса алғанда, геометриялық және өлшемдік пара-
метрлері бойынша ИВГ-ЖБУ реакторыныкы сияқты конструкцияла-
ры болады (2.27 сурет);

– ВОТК-ТБУ құрылғысының ССТК-ЖБУ құрылғысынан негізгі айыр-
машылығы отындық композицияның өзге материалдық құрамында 
түзілетін болады;

– ИВГ-ТБУ реакторындағы уран-235 массасы ИВГ-ЖБУ реакторына қа-
рағанда шамамен 23% артық;

– ИВГ-ТБУ реакторындағы уран-238 массасы ИВГ-ЖБУ реакторына қа-
рағанда ондаған есеге артық.
Құрылғының болжамды нұсқасындағы ИВГ.1М–ТБУ реакторы үшін 

болжамды сипаттамаларына есептік зерттеулер жүргізілді, ол ИВГ.1М 
реакторында отынды ауыстыру реактордың құрылғысына өзге өзгер-
тулерді кіргізуді талап етпейтінін көрсетті. ТБУ отыны бар ИВГ.1М–ТБУ 
реакторының негізгі қолайлы қасиеті БҚЖ қолданыстағы жүйесінің 
ИВГ.1М–ТБУ реакторының қуатын басқару міндеттерін шешу және оны 
пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жеткілікті параметрлері 
бар болып табылды.

Сондай-ақ, ИВГ-ЖБУ және ИВГ-ТБУ реакторларының активті аймағы-
ның құрамында реттеуші барабандарының реттеуші сипаттамасын са-
лыстыру іс жүзінде олардың толық ұқсастығын көрсетті (2.28 сурет).

Сөйтіп, есептік талдаулардың нәтижелеріне сәйкес, ИВГ.1М реакто-
рын конверсиялау кезінде реакторды басқару және қорғау жүйелерін 
(БҚЖ) өзгертудің қажеттілігі туындамады, сондықтан, БҚЖ тиімділігі 
бұрынғы деңгейінде қалады және қауіпсіздікті басқару және қамтамасыз 
ету қызметін іске асыру үшін жеткілікті болып табылады.
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2.28 сурет. ИВГЖБУ және ИВГТБУ реакторларының активті аймағының 
құрамында реттеуші барабандардың реттеуші сипаттамасы

2.29 сурет. Биіктігі бойынша ИВГ.1М реакторының эксперименттік арна
сындағы жылу нейтрондары ағымдарын тарату
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2.30 сурет. ИВГТБУ және ИВГЖБУ реакторларында технологиялық арна
лардың қатарлары бойынша энергия бөлуді тарату

2.31 сурет. ССТКТБУ твэлдерінің беткі қабатының сапасын тексеру
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2.32 сурет. ССТКТБУ твэлдерінің қапталдап бітегіштерінің беткі қаба
тының сапасын тексеру

Сондай-ақ, есептеулер ИВГ.1М реакторының нейтронды-физикалық 
сипаттамалары қазіргі уақытта бар сол мағыналардың деңгейінде сақта-
лады – нейтрондардың максимал ағымы жоғары байытылған отыны бар 
активті аймақта бүгінде қол жеткізгеннен 98% құрайды (2.29 сурет), ал, 
реактордағы энергия бөлуді көлемді тарату іс жүзінде бүгінде пайдала-
нылып жүрген реактордағыдай болады (2.30 сурет).

2. 2013 жылғы 13 маусымдағы №00128997 келісім шарт қазіргі уақыт-
та ССТК-ТБУ технологиялық арналарының екі эксперименттік (пилотты) 
үлгілерін даындау бөлігі бойынша аяқталды.

ССТК-ТБУ пилотты технологиялық арналарына қатысты кіріс бақы-
лау рәсімдері орындалды, реактор алдындағы – сынақтардың стандарт-
ты түрлері жүргізілді, соның ішінде, калибр арқылы өтімдігіне арналған 
сынақ, гидравликалық шығын сипаттамасын белгілеу бойынша гидрав-
ликалық сынақ және тығыздығына арналған сынақ [19].

Твэлдердің сертификаттық сынақтарының нәтижелері бойынша 
отынды дайындаушыға твэлдердің бетінің (2.31 сурет) және қапталдап 
бітегіштердің (2.32 сурет) сапасы бойынша ескертулер жазылды [20].

ССТК-ТБУ екі эксперименттік технологиялық арналарымен бірге 24 
дана мөлшерінде қойылған төмен байытылған отынды твэлдердің қап-
талдарының жабынының қанағаттанарлықсыз жағдайына байланысты, 
жоғарыда айтылған екі эксперименттік ССТК-ТБУ твэлдерінің қапталда-
рының жабынының жағдайына 100-пайыздық бақылау жүргізу туралы 
шешім қабылданды. Твэлдердің қапталдарының жабынының жағдай-
ын тексеру 2015 жылдың 24 тамызынан 26 тамызына дейінгі кезеңін-
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де орындалды. Тексеру нәтижесі бойынша зерттелеген ССТК-ТБУ (2014 
жылдың шілдесінде қойылған) жөндеу туралы шешім қабылданды.

Қазіргі уақытта, орындалған жеткізу тәжірибесін ескеретін және қа-
жетті отын мөлшерін қамтамасыз ету талаптарына сай келетін, твэл-
дердің параметрлеріне қойылатын техникалық талаптар тараптармен 
әзірленді және келісілді (уранды отынды тиеу бойынша, қапталдардың 
жабынының сапасы бойынша, беттерінің жағдайы бойынша және т.б. та-
лаптар күшейтілді).

Бүкіл активті аймақ үшін отынды жеткізуге (соңғы жеткізу партия-
сын), сондай-ақ, ТБУ отыны бар реакторды физикалық іске қосу саты-
сында зерттеу жүргізу үшін физикалық макеттерді (дара твэлдерді қоса 
алғанда) жеткізуге қатысты, келісім шарт шарттары бойынша отынның 
толық жинағын жеткізу пилотты ССТК-ТБУ сынақтарының оң нәтиже-
лерін алғаннан кейін ғана жасалады.

3. ИВГ.1М реакторының отынын байытуды төмендету бойынша жұмы-
стар ҚР ҰЯО РМК мүдесіне сай келеді, осыған байланысты қолданыстағы 
активті аймақтың қоры түгесіледі (реактивтіліктің төмен ағымдағы қо-
рына байланысты).

ИВГ1.М реакторының ребелсенділігі нің бастапқы қоры 3,2 β құрады. 
Бүгінгі күнге реактордың ребелсенділігі нің қоры 0,8 β құрайды. Сөйтіп, 
реактордың 75% қоры жұмсалған.

ИВГ1.М реакторындағы уранның күйіп кетуі 1,76% құрайды. Реактор-
дың жұмыс істеген уақытының ішінде 1550 МВт×ч жылу энергиясы өн-
дірілді. Бұл отынның 13 МВт×сут/кг деңгейінде күйіп кетуіне сәйкес ке-
леді. Күйіп кету 17,5 МВт×сут/кг жеткен кезде реактор толығымен сыни 
болып қалады.

Отынның күйіп кетуінің төмен мүмкін болатын деңгейі реактордың 
ребелсенділігі нің төмен бастапқы қорымен түсіндіріледі (3,2 β). 25 β ар-
тық ВВЭР-1000 реакторының ребелсенділігі нің бастапқы қорын салы-
стыру үшін.

Қолданыстағы жоғары байытылған отынды активті аймақты ТБУ 
отыны бар активті аймаққа ауыстыру ИВГ.1М реакторының жаңа Техни-
калық жобасын әзірлеуді және бекітуді ғана талап етпейді, және реактор-
ды және оның жүйелерін, реакторды басқару және қорғау жүйесін (БҚЖ) 
қоса алғанда, қандайда да бір басқа қайта жөндеулерді де талап етпейді.

4. ВОТК-ТБУ эксперименттік технологиялық каналдарын сынау кезін-
де іске қосу арасындағы кезеңдерді қысқарту үшін іске қосу арасындағы 
кезеңдерде ИВГ.1М реакторының жылу тасығышын салқындату үшін ар-
налған қосымша жүйені қолдану мүмкіндігі қаралған [21].

Жылу тасығышты салқындату жүйесінің құрылғысы және оны құруға 
арналған шығындар бойынша ұсыныстар келісімделгеннен кейін жоба-
лық құжаттар ҚР Энергетика министрлігінің Атомдық және энергетика-
лық қадағалау және бақылау комитетіне және Атомдық және энергети-
калық жобаларды дамыту департаментіне жолданды (құжаттарды қарау 
2015 жылдың қарашасына дейін аяқталуы керек). Жоба бойынша бол-
жамды қаржыландыру көлемі – 217 млн. теңге (DOE, АҚШ қаражатынан).
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2.33 сурет. Биіктігі бойынша ИГР реакторының эксперименттік арнала
рындағы жылу нейтрондары ағындарын тарату

2.1 кесте. ИГРЖБУ және ИГРТБУ реакторының салыстырмалы сипат
тамасы. Орталық және бүйірлі эксперименттік арналардағы жылу ней
трондары ағындары

Параметр атауы ИГР-ЖБУ 
реакторы (А)

ИГР-ТБУ 
реакторы (Б) (Б) / (А)

ОЭК нейтрондары ағынының 
тығыздығы, н/см 2 с 6,90Е+12 6,47E+12 0,938

БЭК нейтрондары ағынының 
тығыздығы, н/см 2 с 3,30Е+12 2,37E+12 0,718

ИГР зерттеу реакторы бойынша
1. ҚР ҰЯО РМК мен АҚШ Аргон ұлттық зертханасы (АҰЗ) арасындағы 

2010 жылғы 20 шілдедегі №OJ-30461 негізгі келісім шарт шеңберінде ре-
акторды пайдаланудың стационарлық және өтпелі- режімдерінде төмен 
байытылған отындағы ИГР реакторының нейтронды-физикалық және 
жылулық параметрлерін алдын ала және дәлелденген есептік бағалауы 
орындалды [22, 23].

Теориялық бағалау нәтижелері бойынша, ТБУ отыны бар ИГР реакто-
ры, реактордың орталық графитті шағылдырғышын берилий тотығынан 
жасалған шағылдырғышқа ауыстыру және реакторды басқару жүйесінің 
өзектерін (БҚЖ өзегі) ауыстыру жағдайлары кезінде ғана бүгінде пайда-
ланылып жүрген ИГР реакторының осы физикалық сипаттамаларына ие 
болады, бұл ретте:
– ИГР-ЖБУ және ИГР-ТБУ реакторларының конструкцияларында елеулі 

айырмашылықтар болады;
– отындық композицияның материалдық құрамы бұрынғыдай қалады;
– ИГР-ТБУ реакторындағы уран-235 массасы ИГР-ЖБУ реакторына қа-

рағанда шамамен 2 есе артық;
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2.34 сурет. ИГРЖБУ және ИГРТБУ реакторларына арналған «нейтрон
дық тұтану» бақыланбайтын режімінің параметрлерін салыстыру

2.2 кесте. ИГРЮБУ және ИГРТБУ реакторларының динамикалық параметрлері 

Реактор ТБУ ЖБУ

Кешіккен нейтрондар үлесі 6,75e-3 6,91e-3

Тіршілік уақыты, [µs] 673 966

Реактивтіліктің температуралық коэффициенті [$/K] -1,31e-2 -1,61e-2

Лездік реактивтілік [$] 3,91 4,81

Есептеулер нәтижелері

Ең жоғарғы қуат [GW] 10,0 10.0

Импульстің жартылай ені [s] 0,14 0,151

30 секундтағы АЗ [K] температурасы 817 819

– ИГГ-ТБУ реакторындағы уран-238 массасы ИГР-ЖБУ реакторына қа-
рағанда бірнеше он есеге артық.
Жоғарыда келтірілген, конверсиялаудың қарапайым емес міндет-

терін шешу шарттары кезінде ИГР реакторының сипаттамасы конверси-
ялаудан кейін жеткілікті жоғары деңгейде сақталады, дегенмен де оның 
қазіргі заманғы айтарлықтайлығына аздап орнын беретін болады (2.33 
сурет, 2.1 кесте) [24]. Сондай-ақ, орталық эксперименттік каналдағы 
нейтрондар ағымының максимал іске асырылатын тығыздығының ша-
масы бүгінде қолданыстағы шамадан 94% құрайды.

Алдын ала жасалған есептік бағалаулар реактор жұмысының негіз-
гі динамикалық режімі – бақыланбайтын нейтрондық тұтануы – зерт-
теушілер үшін қол жетімді болып қалатынын көрсетеді (2.2 кесте, 2.34 
сурет). Сақ оптимизмді реактордың қуатын өзгерту режімін бақылай-
тын – динамикалық сынақтарды жүргізу кезінде талап етілетін, реактор-
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дың қуатын басқарудың басқа тәсіліне қатысты да айтуға болады. Алай-
да, соңғы жағдайда ИГР-ТБУ реакторының активті аймағының көлемі 
бойынша температуралық өрісін таратудың және өзгертудің күрделі 
көрінісін ескеріп қосымша талдау жүргізу талап етіледі.

Берилий тотығынан жасалған бұйымдарды дайындау міндеті амери-
калық «American Beryllia Incorporated» (Ньюарк қ.) компанияларымен 
немесе «Materion» компаниясының «Ceramics» бөлімшесімен (Тусон қ.) 
орындалуы мүмкін деп болжамдалады.

ВеО жасалған ішкі шағылдырғышты пайдалану мүмкіндігі туралы 
сұрақты шешу эксперименттік үлгілерді сынау нәтижелеріне байланы-
сты болады. (ВеО үлгілерін сынау ЯФИ РМК мамандарының қатысуымен 
және эксперименттік базасын пайдаланумен жүргізу болжамдалады). 
ИГР реакторының ішкі шағылдырғышытың материалы ретінде берилий 
тотығын пайдалану мүмкіндігі бойынша шешімді қабылдаудың басқа 
міндетті шарты, осы реактор үшін қайта әзірленуі тиіс, ИГР-ТБУ реак-
торының Техникалық жобасы шеңберінде осы келісімді келісімдеу бо-
лып табылады.

2. №00129076 келісім шарттың қазіргі уақытта ИГР реакторы үшін 
ТБУ отыны сіңірілген графитті блоктарының (25 дана) тәжірибелік пар-
тияларын, ТБУ отыны сіңірілген біріктіруші монтажды графитті эле-
менттерді (15 дана) және графитті блоктарды жабдықтауға арналған 
жылуэлектрлік түрлендіргіштерді (20 дана) дайындау бөлімдері аяқтал-
ды. ИГР реакторының бүкіл активті аймағы үшін ТБУ отынын дайындау 
№00129076 келісім шартымен қарастырылмаған.

Эксперименттік отын ИГР ЗРК алаңына жеткізілді және кіріс бақылау 
рәсімін өтті.

Қазіргі уақытта ИГР реакторының да және ВВР-К реакторының да оты-
нын сынауға дайындау жүргізілуде (ЯФИ РМК, Алатау).

3. ИГР реакторы қолда бар күйінде коммерциялық талап етілетін 
эксперименттік қондырғы болып табылады, ал, оның қорлары қазіргі 
уақытта қолдағы бар активті аймақтың сипаттамаларымен шектел-
меген, ИГР реакторын конверсиялау негізінде техникалық емес, саяси 
түсініктермен расталуы мүмкін, соның ішінде, конверсиялау жағдайын-
да жоғары байытылған уранды мүмкін болатын рұқсатсыз тарату мәсе-
лесі жойылады.

Бұл ретте, ИГР реакторын төмен байытылған отынға конверсиялау 
теориялық жағынан мүмкін болғанымен, ИВГ.1М реакторын конверсия-
лауға қарағанда едәуір әлеуетті проблемалы және күрделі міндет болып 
табылады. Бұл міндеттер заңмен белгіленген тәртіпте әзірленген және 
бекітілген, төмен байытылған отыны бар реакторлық қондырғының 
стандартты жобасының негізінде, реактордың жаңа тораптарын сынау-
дан оң нәтижелер алу жағдайы кезінде ғана шешімін табады.

5. Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, мыналарды атап 
өткен орынды:
– конверсиялау үдерісінде ИГР реакторының активті аймағында ішкі 

шағылдырғышты ауыстыру керек болады – өйткені, бүгінде пайда-
ланылып жүрген графиттен жасалған шағылдырғыш реактордың си-
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паттамасын бұрынғы деңгейінде сақтауды қамтамасыз етпейді және 
берилий тотығынан жасалған шағылдырғышқа ауыстырылуы керек;

– өзгертулер енгізілуі керек, тым болмағанда басқару және қорғау жүй-
елерінің сіңіргіш элементтеріне – жүйенің тиімділігін арттыру үшін, 
гадолинийдің концентрациясы арттырылуы керек;

– ИГР-ЖБУ реакторын бөлшектеу, реактордың тұтастай дәнекерленген 
конструкциядан тұратын багын қайтарымсыз бұзусыз мүмкін емес 
және активті аймақты түсіру үдерісінде кесілуі керек. Бұл дегеніміз, 
ИГР-ТБУ реакторы үшін реактордың жаңа багы және оны жабдықта-
уға жататын барлық жүйелер жасалуы керек;

– реактордың құрылғысына елеулі араласуға байланысты, оның жаңа 
техникалық жобасының әзірлемесін орындау талап етіледі, бұл ретте, 
ИГР-ТБУ реакторының Бас жобалаушысы туралы мәселе бүгінгі күні 
ашық күйінде қалады.
Қорытындылар
1. ҚР ҰЯО реакторларын конверсиялау мүмкіндіктерінің аналитика-

лық зерттеулері бойынша АҒЗ ынытмақтастық жалғасуда.
Қазіргі уақытта, қол қойылған келісімдердің шеңберінде жұмыстар 

орындалуда және бір мезгілде конверсиялаудың мүмкіндіктері бойын-
ша шешімдер қабылдау үшін және ілеспе жұмыстарды іске асыру үшін 
айтарлықтай салалар бойынша жаңа келісімдерді дайындау жүргізілуде.

2. ТБУ-отынын дайындауға арналған келісім шарт белсенді орындалу 
сатысында тұр.

3. 2014 жылы Қазақстанға отынның эксперименттік үлгілерін та-
сымалдау жүзеге асырылды, сәулеленбеген отынның мынандай жет-
кізілімін әуе көлігімен тасымалдауды ұйымдастыру үшін тәжірибе алын-
ды. Жеткізілген отын сынақ жүргізуге жарамсыз деп танылды, осыған 
байланысты, жеткізілген ВОТК-ТБУ сапасын отынға қойылатын Техни-
калық талаптарға сәйкестендіру мақсатында, оларды жөндеу бойынша 
іс-шаралар анықталды.

4. Қазақстанға отынның эксперименттік үлгілерінің қосымша парти-
ясын тасымалдауға дайындық жүргізілуде. Тасымалдау жер үсті немесе 
әуе көліктерімен 2015 жылдың мамырында жүзеге асырылатын болады.

5. ИВГ.1М реакторында конверсиялауды орындау ТБУ-отыны болған 
кезде техникалық жағынан мүмкін болып табылады, бұл ретте, ИВГ.1М 
реакторы конверсиялау нәтижесінде бұрыннан келе жатқан пайдала-
нушылық сипаттамаларын сақтайды.

6. ИГР реакторын конверсиялауды орындау техникалық жағынан 
мүмкін болып табылады, бірақ, бұл жағдай ИВГ.1М реакторымен болған 
жағдайдан түбегейлі түрде өзгеше, ИГР реакторын конверсиялау реак-
тор құрылғысын айтарлықтай өзгертуді талап етуі мүмкін, сондықтан, 
тиісті Техникалық жобаны әзірлемесін орындау талап етіледі, бұл ретте, 
үлкен көлемді инженерлі-құрылыстық жұмыстарды орындау қажеттілі-
гін жоққа шығаруға болмайды. Теориялық бағалаулар ИГР реакторының 
техникалық сипаттамалары конверсиялаудан кейін де сақталуы мүмкін 
екенін көрсетті.
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2.7 Ядролық материалдарды таратпау режімін қолдау

Соңғы жылдары құқық қорғау органдары ядролық материалдарды 
заңсыз айналымға тарту жағдайларымен бетпе-бет келіп жүр және АТЭ-
ХАГ деректер базасында ядролық және радиоактивті материалдарды 
контрабандалау жағдайларының бірнеше жүзі тіркелген [25]. Бір 2005 
жылдың өзінде ғана ядролық және радиоактивті материалдарды пай-
далануға рұқсат етілмеген 101 жағдайы орын алды, олардың ішінде 18-і 
ядролық материалдармен байланысты болды, 76 – радиоактивті мате-
риалдармен, 7 – радиоактивті ластанған материалдармен [26]. Ядролық 
материалдардың заңсыз айналымымен күресу үшін белгісіз отынды 
ұстаған кезде, оны өндіру орнын, ұрланған жерін және мүмкін болатын 
тағайындалуын анықтау үшін оның сәйкестігі қажет. Бұл орайда, зерт-
теу реакторларының активті аймағының отыны құқыққа қайшы мақсат-
ты қудалаушы тұлғалар үшін айтарлықтай мүдделілік туғызуы мүмкін, 
өйткені, ол жоғары байытылған ураннан дайындалған және реакторлар-
дың кейбір типтері үшін қалдық гамма-сәулеленулердің есебінен өз өзін 
қорғай алмайды.

Ядролық материалдарды сенімді сәйкестендіру жолы арқылы олар-
дың заңсыз айналымына қарсы әрекет ету өзекті екені сөзсіз, осыған 
байланысты тіпті «Nuclear Forensics» термині де пайда болды (ядролық 
криминалистика, немесе дәлелдік ядролық физика). Ядролық материал-
дарды сенімді сейкестендіру мақсаты үшін ЖҒЗИТФИ РФЯО (Снежинск 
қ.) мамандары әлемдегі, бұрынғы және қолданыстағы барлық зерттеу 
реакторларының сипаттамасы туралы деректер базасын құруда, оның 
көмегімен осындай реакторлардың активті аймақтарының «белгісіз» 
отынын, сондай-ақ, «белгісіз» твэлдер мен ЖБЖ (отындық бөлшектері) 
сәйкестендіру мүмкін болады [27]. АТЭХАГ зерттеу реакторлары туралы 
деректер базасында отын және твэлдердің құрылғысы туралы деректер 
жоқ деп айтуға болады және сәйкестендіру үшін пайдалану мүмкін емес.

Сәйкестендіру кезінде сарапшының өкімінде бөлшек немесе оның 
фрагменті болады, бұл дегеніміз, бөлінетін материалдың болуына неме-
се радиобелсенділігі не байланысты, ол ядролық реактордың отындық 
бөлшегі болуы мүмкін деген күдік бар. Күдікті жоққа шығару немесе оны 
растау және реакторды атау қажет. Бөлшек фрагменттерін сәйкестен-
діргеннен кейін, жетіспейтін бөлшектерін іздеу үшін олардың эскизін 
дайындау қажет. Кейбір зерттеу реакторларының отындық бөлшектерін 
сәйкестендіру мүмкіндіктері [10, 27–29] жұмыстарда сипатталған, онда 
осындай реакторлардың тұтас отындық бөлшектерін сәйкестендіру кезін-
де, көп жағдайда тексеріп қараумен және геометриялық өлшемдерін өлше-
умен шектелуге болатыны көрсетілген. Алайда, егер реактордың отындық 
бөлшегі бұзылған және қалдыққа айналған болса, онда, «белгісіз» отынды 
сәйкестендіру үшін оның химиялық құрамын және байытылу деңгейін 
анықтау қажет болады, бірақ, бұл мәселені түбегейлі шеше алмайды.

Бұл бөлімде, ИВГ.1, ИРГИТ, РА, ИВГ.1М және ИГР зерттеу реакторла-
рының отындық бөлшектерін сәйкестендіру мүмкіндігі мен ерекшелі-
гі қаралған.
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2.35 сурет. Твэл фрагментінің сыртқы түрі және оның негізгі геометри
ялық параметрлері: S>>D, S>>h

2.36 сурет. ЯРҚ штаттық твэлдерінің сыртқы түрі

2.7.1 ИВГ.1, ИРГИТ және РА реакторларының отындық 
бөлшектерін сәйкестендіру

Нейтрондар ағынының стационарлық тығыздығы бар көптеген зерт-
теу реакторларының активті аймағы, қағида бойынша типтік твэлдердің 
аз санынан құрастырылған, алайда, әлемде твэлдердің саны өте көп. 
Бір типті твэлдер әртүрлі зерттеу реакторларының активті аймағының 
құрамына кіреді [30–32] және кейде нақты сол твэл жататын реакторды 
анықтау оңай болмайды. Бұл көзқарастан, бір уақытта осы зерттеу реак-
торларының отыны да және ЯРҚ тақырыбы бойынша зерттеу объектісі де 
болып табылатын ИВГ.1, ИРГИТ және РА реакторларының твэлдері мүл-
де бірегей. Басқа зерттеу реакторларының бірде біреуінің өзінің активті 
аймағының құрамында осындай отындық элементтер жоқ, сондықтан, 
білікті сарапшы ЯРҚ твэлінің сыртқы түрі бойынша ғана оның ИВГ.1, ИР-
ГИТ және РА реакторларына жататынын қатесіз анықтайды.

ИВГ.1, ИРГИТ және РА реакторларының отындық бөлшектерінің 
пішіндері мен көлемдері

ИВГ.1, ИРГИТ және РА реакторларының твэлі 2.35 суретінде көрсетіл-
гендей, оң бұрандалы бағытта осінің бойымен S қадамымен бұралған 
ұзын жіңішке пластинаны (пластинаның ұзындығы оның ені мен қа-
лыңдығынан едәуір артық) білдіреді; әдетте, мұндай твэлді «бұралма-
лы қос қалақты» ретінде, ал, оның D және h параметрлері – сәйкесінше 
«сырттай сызылған шеңбер диаметрі» және «қалақ қалыңдығы» ретінде 
таңбаланады.
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Твэлдің ұқсас құрылғысын таңдау, сондай-ақ, оның базалық матери-
алдық құрамын таңдау, 1962–1966 жж. ИГР зерттеу реакторында әртүрлі 
модельді твэлдерге жүргізілген сынақтардың нәтижелері негізінде жү-
зеге асырылды. Сынақ аяқталғаннан кейін, уран корбидтерінен және 
карбидографиттерден, цирконийден және 90 пайызға байытылған ура-

ны бар ниобийден жасалған және 
отындық өзегінің геометриялық 
параметрлері мынандай: ұзын-
дығы 100,0 мм ± 0,1 мм, диаметрі 
2,20 мм ± 0,04 мм, қалағының қа-
лыңдығы 1,24 мм ± 0,04 мм, қалақ 
бұрағышының қадамы 30 мм ± 
5 мм твэлдердің пайдасына таңдау 
жасалынды. Осындай қабыршақ-
сыз өзекті керамикалық твэлдер 
(олар 2.36 суретте көрсетілген) 
әрі қарайда ЯРҚ штаттық твэлдері 
ретінде қарастырылатын болды.

ИВГ.1, ИРГИТ және РА реак тор-
ларында ЯРҚ твэлдерін сы нау  
сипаты

ЯРҚ твэлдері сыналған зерттеу 
реакторларының ортақ ерекшелі-
гі, бұл реакторларда тұрақты ак-
тивті аймақтың болмауында: қа-
жетті аймақ әр жолы эксперимент 
мақсатына байланысты әртүрлі 
типтегі технологиялық каналдар-
дың немесе ресурстық ампула-
лардың жылу бөлетін құрастыру-
ларынан жиналды. Осылай, ИВГ.1 
реакторында осы үшін, технологи-

ялық каналдардың алты түрі (ТК-300, ТКМ, ТКТ, АТК, КЭТ және КЭП), 
ИРГИТ реакторында – технологиялық каналдың бір түрі (ТК-100), ал. РА 
реакторында – қосалқы және ресурстік ампулалардың үш түрі (АПИ, РА 
и РА-М) пайдаланылды.

Осы арналар мен ампулалардың әрбір ЖБЖ бірнеше жылытатын сек-
циядан (ЖС) тұрды: ТК-300, ТКМ, ТКТ және АТК арналарының ЖБЖ – ди-
аметрі 47 мм сегіз ЖС-дан болды (құрамында 379 твэлден бар), КЭТ, КЭП 
және ТК-100 каналдарының ЖБЖ – диаметрі 29,7 мм жеті ЖС-нан болды 
(құрамында 151 твэлден бар), ресурстық ампулалардың ЖБЖ – тура сон-
дай диаметрі 29,7 мм жеті ЖС-нан болды (тура солай, құрамында 151 твэ-
лден бар), ал, АПИ қосалқы ампулалардың ЖБЖ – диаметрі кішірейтіл-
ген бір немесе екі ЖС-дан болды. Мысал ретінде, 2.37 суретінде ТК-100, 
КЭТ немесе КЭП каналдарының ЖБЖ бір жылыту секциясын, сондай-ақ 
РА немесе РА-М ампулаларының ЖБЖ бір жылыту секциясын қалыпта-
стыру үшін арналған өзектер байламы (151 твэлден және 12 шеткергі 
жартылай цилиндрлі урансыз тығыздағыштан тұрады).

2.37 сурет. Қысқа графит төл
кеге салынған твэлдер мен тығы
здағыштар байламы
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1975 жылдан бастап 1997 жылдың соңына дейін ИВГ.1, ИРГИТ және 
РА реакторларында орындалған ЯРД твэлдерін сынау [33], тек бастапқы 
кезеңінде ЯРД бір режімді коммерциялық қондырғының реакторын-
да оларды пайдалану жағдайына қарай твэлдерді реакторлық зерттеу 
ретінде қарастырылғанын атап өту қажет. 80-ші жылдардың басын-
да ЯРҚ ғарыштық қондырғысы жүйесінің қызмет етуін энергетикалық 
қамтамасыз ету дербес көзден емес, ЯРД реакторының өз есебінен жү-
зеге асырылуы керектігі анықталды және де екі немесе үш режімдік ға-
рыштық ядролық энергия-қозғалтқышты қондырғысының (ЯЭҚҚ) реак-
торы ретінде кейіннен қарастырыла бастады.

Осы уақыттан бастап ЯЭҚҚ реакторының әртүрлі режімдерінде ЯРД 
штаттық твэлдерін бөлек реакторлық сынаулар басталды – қозғалтқыш 
режімінде (ҚР) сынау, аз қуаттың энергетикалық режімінде (АҚР), артық 
қуаттың энергетикалық режімінде (АҚР). Шамамен осы уақыттан бастап 
жер бетіндегі ядролық газдинамикалық қондырғының (ЯГДҚ) жұмыс қу-
аты режімінде (ЖҚР) ЯРД штаттық твэлдерінің реакторлық сынақтары 
да басталды. Сөйтіп, түп мақсатында ЯРД штаттық твэлдері ЯРД, ЯЭҚҚ 
және ЯГҚҚ қондырғыларының барлық жұмыс режімдеріне (ҚР, АҚР, 
АҚР және ҚЖР) қолданылатын твэлдердің құрылғысы мен материалдық 
құрамын жетілдіру бойынша реакторлық сынақтарда пайдаланылды.

Твэлдердің негізгі және едәуір күрделі сынақтары ИВГ.1 зерттелетін 
жоғары температуралық газды салқындататын реакторында орындал-
ды. Бұл реактор (жеңіл су баяулатқышы және нейтрондардың берилийлі 
шағылдырғышы бар жылу нейтрондарындағы арна түріндегі гетероген-
ді корпусты реактор) штаттық твэлдерді жетілдіруге арналған әмбебап 
құрал болып табылды. Су баяулатқышын пайдалану әртүрлі диаметрдегі 
(ТК-300, ТКМ, ТКТ және КЭТ 72 мм және АТК 76 мм) технологиялық ка-
налдарға орналастырылған әртүрлі диаметрдегі (29,7 және 47 мм) және 
әртүрлі биіктіктегі (600 және 800 мм) ТВС сынақтар жүргізуге мүмкіндік 
берді. Реактордың активті аймағы әртүрлі типтегі 30, 31 немесе 36 ЖБЖ 
құрастырылуы мүмкін болатын. КЭП орталық ілмекті экспериментті ка-
налында гидридцирконийлі бәсеңдеткіштің, төменгі бүйірлі берилийлі 
шағылдырғышының және болат отты түбінің фрагменттері бар ТК-100 
алты каналын қосатын ЯРД реакторының активті аймағының модулін 
сынауға болатын еді.

Реактор 1975 жылдан 1988 жылға дейінгі кезеңде пайдаланылды. 
Осы уақыт ішінде онда тәжірибелі активті аймақтың ЖБЖ төрт жинағы 
сыналды: (І және ІІ а.а. твэлдері сәйкесінше 1975–1976 жж. және 1979–
1983 жж. сыналды (сутегінің ағысында ҚР режімінде), ІІІ а.а. твэлдері 
1984 ж. сыналды (азот ағысында ЖҚР режімінде), IV а.а. твэлдері 1985–
1988 жж. сыналды (сугеті, гелий және азот ағысында ҚР, АҚР, АҚР және 
ЖҚР режімдерінде).

ҚР және АҚР режіміндегі сынақтар твэлдерді тобымен сынау үшін 
минимал өлшемдердегі ЯРД реакторының стендтік прототипін көрсе-
тетін ИРГИТ зерттеу реакторында да жүргізілді (цирконий гидридінен 
жасалған баяулатқышы және нейтрондарды берилийлі шағылдырғышы 
бар жылулық нейтрондарындағы канал типті жоғары температуралы 
газды салқындататын гетерогенді корпусты реакторда) Бұл реактордың 
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активті аймағы ТК-100 каналдарында орналастырылатын 37 біртипті 
ЖБЖ құрастырылды.

1978 және 1981 жж. бұл реакторда сутегі ағысында ҚР режімінде ЖБЖ 
бірінші және екінші жинақтары сыналды, ал, үшінші жинақ 1984 жылы 
ТК-100 бітелген каналдарының статикалық гиелийде АҚР режімін-
де сыналды.

1987 жылы ИРГИТ реакторы РА төмен ағымды ампулалы реакторы-
на жаңғыртылды, ал, ағынды ампулаларда статикалық гелийдің АҚР 
режімінді және статикалық азотта ЖҚР режімінде твэлдерді сынау 1998 
жылға шейін орындалды.

ЯРД твэлдерінің материалдық құрамы
ЯРД твэлдерін сәйкестендірудің негізгі мәселелеріне қайта оралғанда, 

тұтас твэлдің формасы мен өлшемдері бойынша (2.36 сурет) оның ЯРД 
штаттық твэлдеріне жататынын бірден жеңіл және толық анықтауға бо-
латынына көңіл аудару керек. Твэлдің фрагменті бойынша сәйкестендіру 
мүмкін (егер фрагменттің ұзындығы мен оның бетінің жағдайы S, D және 
h өзектерінің параметрлерін сенімді анықтауға мүмкіндік берсе), оған 
қоса, осы керамикалық (яғни, ұнтақты металл әдісімен дайындалған) 
бұйымның фрагментінің технологиялық беті карбидті материалдан 
болған жағдайда сұр әлсіз жылтыр реңкке ие болады және карбидогра-
фитті материалдан болған жағдайда қара-сұр әлсіз күңгірт реңке, ал, 
оның бұзылуының ашық беті опырылмалы материалға тән кристаллды 
омырылым түріне ие болады. Егер, отындық өзек ~1 мм өлшемді фраг-
менттерге дейін қатты бұзылған болса, онда, қалған қалдықты «белгісіз 
отын» ретінде қарау қажет, және сәйкестендіру үшін қосымша сәйкестен-
діру белгілерін пайдалану қажет – химиялық құрамын, 235U изотоп бой-
ынша байытылуын, материалдың құрылымдық сипаттамасын. Сонымен 
қатар, ЯРҚ штаттық твэлдерінен жиналған қалдықты сәйкестендіру үшін 
оның байытылуын және химиялық құрамын өлшеу жеткілікті.

Шындығында, біріншіден, ЯРД штаттық твэлдерінің құрамында тек 
90-пайызға байытылған уран ғана болады, ал, екіншіден, белгілі болған-
дай [10, 33], онда бар жоғы төрт элементтен – уранның, цирконийдің, 
ниобийдің және көміртегінің негізінде құрылған, материалдық орында-
лудың тек төрт базалық типі бар (қос карбид (U, Zr)С, үш карбид (U, Zr, 
Nb)С, қос уран-цирконийлі карбидографит (U, Zr)С+С және қос уран-ни-
обийлі карбидографит (U, Nb)С+С).

Бұл дегеніміз, ЯРД штаттық твэлдерінен жиналған қалдықты сәйке-
стендіру үшін оның құрамында U, Zr, Nb, Сжалпы, Серкін және негізгі қоспа-
лардың болуына химиялық талдау жүргізу және нәтижесінде құрамында 
100% жақын, U, Zr, Nb и Сжалпы элементтерінің массалық құрамына қаты-
сты соманы алу қажет.

Көрсетілген твэл материалдарының төрт базалық типі (қос жән үш 
карбидтер және қос карбидографиттер) ТК-300, ТКМ, ТКТ, АТК, КЭТ, КЭП 
және ТК-100 ағынды технологиялық каналдарда ЖБЖ барлық реактор-
лық сынақтарын жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін қажетті және 
жеткілікті болып табылды (осы каналдардың ТВС арқылы шамамен 50 
атмосфераның қысымымен суық сутегі (немесе азот) тартылды, оның 
ЖБЖ шығысындағы температурасы орташа шамамен 2800 К жетті).
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2.3 кесте. ИВГ.1 және ИРГИТ реакторларында арналардың биіктігі бойын
ша твэл материалдарының белгіленуі

Технологиялық
арна түрі

Жылытқыш секция нөмірі

НС-1, НС-2,
НС-3 и НС-4 НС-5 НС-6 НС-7 и НС-8

ТК-300 (U,Zr)С (U,Zr)С (U,Zr,Nb)С (U,Zr,Nb)С

ТКМ (U,Zr)С+С (U,Zr)С+С (U,Zr,Nb)С (U,Zr,Nb)С

ТКТ (U,Zr)С (U,Zr)С (U,Zr,Nb)С (U,Zr,Nb)С

АТК (U,Zr)С+С (U,Nb)C+С (U,Nb)C+С (U,Zr,Nb)С

КЭТ (U,Zr)С+С (U,Zr,Nb)С (U,Zr,Nb)С

КЭП (U,Zr)С+С (U,Zr,Nb)С (U,Zr,Nb)С

ТК-100 (U,Zr)С+С (U,Zr,Nb)С (U,Zr,Nb)С

2.38 сурет. ТК 100 каналының жы
лыту секцияларына твэлдерді орны
ластыру картограммасы (орта лық 
концентрациялық аймақтың твэл
дерінің орналасқан жері боялған)

Осындай сынақтарды іске асыру үшін 2.3 кестеде көрсетілгендей, 
алғаш рет осы каналдардың төрт және бес кіріс (төмен температуралы) 
ЖС орнатылды, әлде (U, Zr)С жасалған едәуір берік қос карбидті твэлдер, 
әлде (U, Zr)С+С жасалған едәуір термоберік карбидографитті твэлдер, ал, 
үш немесе қос шығыс (жоғары температуралы) секциялар – құрылымы 
ірі түйіршікті жылжуға тұрақты (U, Zr, Nb)С жасалған едәуір баяу балқи-
тын үш карбидті твэлдер; АТК азот салқындататын каналдарында орта-
ша температуралы бесінші және алтыншы ЖС (U, Zr)С+С жасалған кар-
бидографитті твэлдердің орнына (U, Nb)С+С жасалған азотта анағұрлым 

берік карбидографитті твэлдер 
орнатылды.

РА реакторында ЯРҚ штаттық 
твэлдерін сынауға қатысты, олар-
ды РА және РА-М ағынсыз ресур-
стік ампулаларында сынаудың 
белгілі бір жұмсақ жағдайларына 
байланысты әртүрлі материалдық 
құрамдағы твэлдерді ЖБЖ орнала-
стыру осы ампулаларға жеткілікті 
мөлшерде еркін болды.

Алайда ЯРД твэлдерінің мате-
риалдарының базалық типі тек 
төртеу ғана болды, каналдар мен 
ампулалардың әртүрлі типінің твэ-
лдеріндегі нақты химиялық құрам 
көзге көрінетіндей ажыратылып 
танылды. Сөйтіп, әртүрлі канал-
дардың әртүрлі карбидографит-
терінде көміртекті фазаның Серкін 
болуы (күл, графит ұнтағы, немесе 
жасанды алмас ұнтағы формасын-
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да) ~1,5 бастап ~5% дейінгі диапазонда тұрды, ал, әртүрлі карбидтер 
мен карбидографиттерде U болуы аса кең шекте 6–42% дейін тұрды. U 
болуындағы соншалықты үлкен айырмашылық мынандай екі жағдай-
мен ескертілді.

Біріншіден, ағынды технологиялық каналдардың барлық ЖБЖ уран-
ды жүктеудің радиалды осесимметриялық немесе асимметриялық 
(реактордың активті аймағының радиусының бағытында кішкене со-
зылыңқы) кескінге келтіруі қолданылады. ТВС радиалды кескінге кел-
тіру әрбір ЖС уранды концентрациялаудың үш аймағының (шалғай, орта 
және орталық) болуын білдіреді, орталық аймақ твэлдерінде U макси-
малды және шалғай аймақтың твэлдерінде минималды болуымен, бұған 
қоса орталық аймақта U болуы шалғай аймақтағыдан бір жарым есеге 
артық. Арналардың кейбір түрлерінде радиалды кескінге келтірумен 
бірге (радиалды осесимметриялық кескінге келтіру үлгісі 2.38 суретте 
көрсетілген), сондай-ақ, ТВС бойлай кескінге келтіру де қолданылды: ТК-
300, ТКТ және АТК арналарында U болуы (U, Zr, Nb)С жасалған твэлдер-
мен толық жинақталған кіріс ЖС, барлық концентрациялық аймақтарда, 
(U, Zr)С+С және (U, Nb)С+С жасалған твэлдермен толық жинақталған, 
қалған кіріс ЖС қарағанда төмен болды.

Екіншіден, зерттеу мақсатында РА реакторының ампулаларына жеке-
леген эксперименттерді жүргізу үшін арнайы дайындалған U өте төмен 
немесе өте жоғары твэлдердің аз партиясы орнатылды. Осындай твэлдер 
шектеулі мөлшерде дайындалды және оларды U болуы әдеттегідей емес 
сирек кездесетін ретінде қарау керек. ЯЗҚ штаттық твэлдерінде U әдетте-
гідей болуы ~8 – ~20% дейінгі шекте болуы болып табылады. Твэлдердің 
дәл осындай партиялардың химиялық құрамының үлгісі 2.4 кестеде 
нақты мысалдармен келтірілген.

Сөйтіп, ЯЗҚ штаттық твэлдерінен алынған қалдыққа сәйкестендіру 
жүргізу кезінде, басым көпшілік жағдайларда 2.4 кестеде көрсетілген 
химиялық талдау нәтижелеріне жақын нәтижелер алынатын болады 
(егер қалдық бір твэлге немесе твэлдердің бір партиясына жататын бол-
са). Егер сәйкестендіретін қалдықта әртүрлі твэлдер фрагменттерінің 
қоспасы немесе карбидтен әлде Zr и Nb карбидографиттерден жасалған 
сыныққа қарсы жабын фрагменттері бар твэл фрагменттерінің қоспасы 
болса, онда талдау нәтижелері бұрмаланады, бірақ, жоғарыда көрсетіл-
ген химиялық талдау жолымен ЯЗҚ твэлдерінен алынған қалдықты сәй-
кестендіру шарттары бәрібір қалады: U, Zr, Nb и Сжалпы элементтерінің 
мөлшерінің массалық сомасы 100% жақын шаманы береді.

ЯЗҚ твэлдерінің басқа да сипаттамалары
ЯЗҚ твэлдерінен алынған қалдықтардың отынмен байытылуын өл-

шеу және оның химиялық құрамын анықтау жолымен орындалған (көз-
бен шолып қарау және олардың геометриялық өлшемдерін өлшеу жо-
лымен орындалған ЯЗҚ тұтас твэлдерін сәйкестендіру нәтижелеріндегіге 
тең) сәйкестендіру нәтижелерінен қандайда бір күмән туған кезде, твэ-
лдердің негізгі физикалық және құрылымдық сипаттамаларын қосымша 
анықтау жолымен сәйкестендіру рәсімін жалғастыруға әрқашанда мүм-
кіндік бар. Тұтас твэлдерде өзек массасы m, есептік электрлік кедергісі R, 
иілгіштігінің статикалық модулі Е, гидростатикалық тығыздығы γ және 
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2.4 кесте. ЯЗҚ штаттық твэлдерінің төрт түрінің типтік химиялық құрамы

Твэл материалының  
белгіленуі

Элементтердің мөлшері,% (мас.) 

U Zr Nb Cжалпы Сбос N O W

Қос
карбид-
тер

(U,Zr)C - 8 7,9 80,9 – 11,0 0,2 <0,005 <0,05 <0,05

(U,Zr)C - 12 12,2 76,6 – 10,9 0,2 0,01 0,05 0,05

(U,Zr)C - 13 12,9 76,3 – 10,7 0,2 0,01 0,05 0,05

(U,Zr)C - 15 15,3 74,2 – 10,3 0,3 0,01 0,05 0,05

Үш
карбид-
тер

(U,Zr,Nb)С - 9 9,1 40,1 39,8 10,8 0,3 <0,005 <0,05 0,05

(U,Zr,Nb)С - 12 12,4 38,6 38,1 10,6 0,05 <0,005 <0,05 0,10

(U,Zr,Nb)С - 15 14,9 37,7 36,7 10,6 0,1 <0,005 <0,05 0,05

(U,Zr,Nb)С - 17 16,9 36,5 36,1 10,5 0,3 <0,005 <0,05 <0,05

Қос кар-
бидогра-
фиттер

(U,Zr)С+С - 12 12,0 73,3 – 14,5 4,0 <0,005 <0,05 0,05

(U,Zr)С+С - 15 14,9 70,4 – 14,6 4,3 <0,005 <0,05 0,05

(U,Zr)С+С - 18 17,9 67,6 – 14,3 4,7 <0,005 0,05 0,10

(U,Zr)С+С - 21 20,7 67,1 – 12,2 2,2 <0,005 <0,05 0,05

Қос кар-
бидогра-
фиттер

(U,Nb)C+C - 7 6,9 – 79,4 13,4 2,9 <0,005 0,05 0,03

(U,Nb)C+C - 10 9,9 – 76,6 13,3 3,2 0,01 0,05 0,03

(U,Nb)C+C - 12 12,3 – 74,4 13,2 3,1 0,01 <0,05 0,05

(U,Nb)C+C - 14 14,3 – 72,2 13,3 2,7 0,01 <0,05 0,05

айналдыру кезіндегі беріктігі σкр (соңғы екі сипаттама – γ и σкр – ұзын-
дығы жеткілікті твэлдердің фрагменттерінде де анықталуы мүмкін) си-
яқты сипаттамалары анықталуы мүмкін.

ЯЗҚ твэлдерінен жиналған қалдықтарда (фрагменттерінде және тұтас 
өзектерінде) рентгенография және металлография әдістерімен торлау 
кезеңі ао, микроқаттылығы НV, кеуектілігі П, түйірінің орташа өлшемі 
d сияқты құрылымдық сипаттамалары анықталатын болады, сондай-ақ 
микроқұрылымының типтік түрі белгіленді. Егер, қазір m, R, Е, γ, σкр, ао, 
НV, П, d және осы сипаттамалар бойынша «кестелік деректер» деп атала-
тын микроқұрылымы бойынша алынған деректерді салыстырсақ, сәйке-
стендіру нәтижесіндегі соңғы күмәндер жойылуы керек. Бұл ретте, ЯЗҚ 
твэлдерінің материалдық құрамының төрт базалық типінің әрқайсысы 
үшін «кестелік деректер» ретінде 2.5 кестесінде келтірілген сәйкестен-
діруді жүргізуге кешенді көзқарас кезінде оң нәтижеге қол жеткізуге 
мүмкіндік беретін, пайдаланылатын сипаттамалардың әрқайсысының 
жинақталған орташа мәнін (шамамен алғанда) пайдалану қажет.

Осы кестені дұрыс пайдалану үшін твэлдердің сипаттамаларын сәй-
кестендіріп өлшеу шарттары осы кестенің деректері алынған шарттарды 
қайталауы керек (стандартты және стандартты емес). Сөйтіп, R есептік 
электрлік кедергі стандартты төртзондтық потенциометрлік әдіспен өл-
шенді, бірақ, Е модулі f өзегінің иілуін өлшеумен массасы 100 твэлді үш 
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2.5 кесте. ЯЗҚ штаттық твэлдерінің материалдық құрамының төрт ба
залық типінің негізгі физикалық және құрылымлық сипаттамаларының 
(параметрлерінің) шамамен алғандағы орташа мәні

Сипаттама Твэл
(U,Zr)С

Твэл
(U,Zr)С+С

Твэл
(U,Nb)С+С

Твэл
(U,Zr,Nb)С

Масса, m, г ~1,78 ~1,69 ~1,81 ~1,85

Эл/кедергі, R, Ом/м ~0,40 ~0,60 ~0,45 ~0,45

Иілгіштік модулі, Е, ГПа ~320 ~280 ~300 ~330

Тығыздығы, γ, г/см3 ~7,1 ~6,4 ~7,0 ~7,2

Беріктігі, σкр, МПа ~220 ~150 ~180 ~200

Торлау кезеңі,ао, нм ~0,471 ~0,472 ~0,452 ~0,460

Микроқаттылық НV, ГПа ~22 ~19 ~18 ~21

Кеуектілігі, П, % ~10 ~35 ~15 ~15

Түйірінің өлшемі, d, мкм ~25 ~20 ~35 ~45

Микроқұрылымының 
сипаттық түрі (х250) 

нүктелі (93 мм базасында) жүктеу жолымен және Е [] = 34,2/f формула-
сы бойынша модульді есептеумен анықталды. Құрылымның ашық кеу-
ектілігінің әсерін жою мақсатында тығыздықты γ өлшек кезінде тек жыл-
дам әрекет ететін (электронды) таразылар ғана қолданылды. Беріктік σкр 
15 мм базасында бұралумен анықталды, бұл әрбір твэлде беріктіктің 4–7 
дейінгі өлшемдерін орындауға мүмкіндік берді.

ао кезеңі жіңішке ұнтақтар формасындағы үлгілерде стандартты 
дифрактометрлік өлшеулермен анықталды. Керамикалық материал 
құрылымының жоғары кеуектілігінің әсерін жою мақсатында микроқат-
тылықты НV өлшеу кезінде максимал микроқаттылықты НVmax анықтау 
келтірілді [34], оны табу рәсімі дұрысында, үлкен емес өлшемдерге қаты-
сты ізтаңбалардың көп мөлшерінің ішінен минимал өлшемдегі zо ізтаң-
баны іздеп табуға (2.39 суретті қараңыз) келтірілді. Бұл үшін әрбір шан-
шудан кейін ізтаңбаның өлшемі бағаланды, ал, оны өлшеу егер ол анық 
кіші өлшемдері бар (2.39 суретте көрсетілген, бұндай өлшемдер бол-
жамдалынған қисық Fz гистограмманың сол жақ бұрышын болтырушы 
еді) ізтаңбалардың шартты разрядына түскен жағдайда ғана жүргізілді 
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2.39 сурет. Твэл материалының максимал микроқаттылығын іздеп та
буға арналған графикалық мысал

 а) кеуектілік 31% б) кеуектілік 36%

2.40 сурет. РА гелийлі ресурстік ампуладағы сынақтарға дейін (а) және 
кейін (б) (U, Zr)С+С – 19 жасалған твэлдің микроқұрылымы (×60) (Р = 0,45 
МПа, τ = 4580 ч, Тобл = 1300 К)

Кеуектілік П және түйін d өлшемі стандартты сандық металлографиямен 
өлшенді [35].

2.5 кестеде келтірілген сипаттамалар шығыс (сәулеленбеген) күйін-
дегі твэлдерге қатысты, сондықтан олардың барлығы ИВГ.1 және ИРГИТ 
реакторларының сутекті және азотты каналдарында және РА реакторы-
ның гелийлі және азотты ресурстік ампулаларында сынақтан өткен твэ-
лдерді сәйкестендіру үшін пайдаланылмайды, өйткені, сутегінде және 
гелийде сыналған твэлдердің сипаттамасында радиациялық өзгерістер 
болады (сәулелену температурасына және жылу нейтрондарының флю-
енсіне байланысты), ал азотта сыналған твэлдерде бұған қосымша кар-
бидті материалды нитрлеумен байланысты әсерлер пайда болады.
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2.41 сурет. РА азотты ресурсты ампуласындағы дейін (сол жақ) және кей
ін (оң жақ) көлденең тілімтастың орталық бөлігінің (U, Zr)С+С – 18 жа
салған твэлдің микроқұрылымы (150) (Р = 0,45 МПа, τ = 3540 ч, Тобл = 1950 К)

Нейтронды сәулелену әсерімен твэлдердің параметрлері мынан-
дай бірдей емес радиациялық (гелийде және сутегінде) және радиаци-
ялы-химиялық (азотта) өзгерістерге ие болады. Гелийде және сутегінде 
сыналған твэлдерде тек, R и ао сияқты сезгіш параметрлері ғана кестеде-
гіге қарағанда көзге түсерліктей үлкен болып қалады алайда, тура осы 
параметрлер 1800 К төмен емес температурада ұзақ (шамамен 5 сағ.) 
босаңдатумен шығыс күйіне дейін оңай қалпына келтіріледі [36]. Осы 
твэлдердің қалған параметрлері 2.5 кестедегі деректерге жақын болады.  
2.40 суретте мысал ретінде ~2×1019 см-2 жылулық нейтрондардың флю-
енсіне дейін 1300 К кезінде гелийдегі сәулелену (U, Zr)С+С –19 жасалған 
твэлдердің кеуектілігіне іс жүзінде әсер еткен жоқ.

Керісінше, азотта сыналған твэлдерде, барлық параметрлері 2.5 кесте-
дегі деректерден мүлдем бөлек болуы мүмкін, ол сәулелену ұзақтығымен 
және температурасымен анықталады. 2.41 суретте карбидографитті 
твэлдерді азотта (0,45 МПа қысымында) ұзақ сәуле шығару (3500 саағ. ар-
тық) кезінде отындық өзектерді өтпелі нитрлеудің орнын алатыны [38] 
мысалда келтірілген.

Осындай карбидографитті твэлдің микроқұрылымы, суретте көрін-
гендей, реакциялық диффузияның механизмі бойынша нитрлеу үдері-
стеріне тұтастай қайта құрылған екен: карбонитридті материалда 
түзілгенде кеуектілігі мен қуыстардың өлшемі артқан, оның өрнектілігі 
өзгерген (түйін шегінің орнына өте ұсақ түйіні бар берік емес керами-
калық материалдың бетін түрпілі өңдеудің өрнекті іздері ғана байқала-
ды). Осы твэлдердің басқа да параметрлері осындай қатты өзгерістерге 
ие болды. Сөйтіп, мысалы параметр m шамамен 4% артты; параметр HV 
радиациялық артудың орнына, өзектің көлденең қимасының орталық 
жағында ~20% және шалғай жағынан ~50% төмендеді; параметр ао тура 
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       а) (U, Zr)С+С – 20 и (U, Zr, Nb) С – 17       б) (U, Zr)С+С – 18 жасалған твэлдер
    жасалған твэлдер; 

2.42 сурет. ~2000 бастап ~3000 К дейінгі температурада сутегі ағынын
да 2000секундтық сынықтардан кейін (а) және 1870 К температура
сында статикалық азоттағы 924сағаттық сынақтардан кейін (б) ЯЗҚ 
штаттық твэлдерінің сыртқы түрі

солай радиациялық артудың орнына орталығында ~0,4% және шалғай-
ында ~1,6% төмендеді, ал, σкр сияқты айтарлықтай параметр 80% дейін 
төмендеді.

ЯЗҚ твэлдерді нитрлеудің өзіне тән индикаторы олардың бетінің түсін 
өзгерту болып табылады. ЖҚР және ЖҚР сәйкес режімдерде АТК және 
КЭТ ағынды азотты каналдарында ИВГ.1 реакторында твэлдерді қысқа 
уақыт (кемінде 10 сағ.) сынаудан кейін беткі нитрлеудің болмашы те-
реңдігіне (бірнеше микрометрге) қарамай, олардың беті ашық алтын-са-
ры реңке ие болады. Әртүрлі түстік реңктер ИВГ.1 реакторының ағынды 
сутегі каналдарында [39] твэлдерді сынау кезінде де пайда болды (2.42, 
а суреттен көріңіз). Осы каналдардың НС-3, НС-4, НС-5 және НС-6 жоға-
ры температуралық секцияларындағы отындық өзектерді оксинитрлеу 
(суретте олар солдан оңға қарай орналастырылған) сутегіндегі оттегі 
мен азоттың қоспаларының есебінен жүзеге асырылды. ЯЗҚ твэлдері ай-
рықша ашық түске азоттық ампулаларда ~1000 сағаттық сәулеленуден 
кейін (2.42, б суреттен көріңіз) ие болды, ал, ұзақтығы 3000 сағаттан ар-
тық сәулеленуден кейін олардың түсі [38] күңгір алтын-қоңыр, тіпті қа-
ра-қоңыр реңктерге өзгерді.

Твэл бетінің түсінен басқа, сәйкестендіру элементі ретінде көлденең 
тілімтастың түсі де пайдаланылуы мүмкін. 2.43 суретте карбидті твэлді 
нитрлеудің бастапқы үдерісі нің жағдайлары үшін көрсетілген: нитрлеу 
бағыты өзектің тереңдігіне ~120 мкм ығысты (шығыс жарықшасының 
маңында нитрлеу бағытының жылжуы көзге көрінетіндей үлкен).

ЯЗҚ твэлдерін сәйкестендірудің тағы бір элементі РА реакторының 
гелийлі және азотты ампулаларында сыналған твелдердегі сынықшаға 
қарсы жабындар болып табылады. ЯЗҚ штаттық твэлдерінде жабын бол-
майды, ЯЗҚ, ЯЭҚҚ немесе ЯГҚҚ тақырыптары бойынша пайдалану үшін 
арналған емес, атмосфераға сутегінің ашық шығуымен ЯЗҚ твэлдеріне 
реакторлық сынақтар жүргізу кезінде бөлудің газ тәріздес өнімдерінің 
шығуын төмендету жөніндегі экологиялық мәселелерді шешу үшін ар-
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налған сынықшаға қарсы жабындары бар твэлдердің аз партиясы зерт-
теу мақсатында дайындалды.

Цирконий мен ниобийдің карбидтері мен карбидографиттерінен жа-
салған жабындары бар твэлдердің сыртынан жабындары жоқ твэлдерден 
еш айырмашылықтары жоқ, твэлдерді бұзу кезінде жабындар кез-келген 
өлшемдегі фрагменттерден ажырамайды, отындық өзектердің сынықта-
рының бетінде іс жүзінде табылмайды, тек твэлдердің көлденең тілімта-
старынан ғана жабынның барын анықтауға болады. Гелийлі ампулалар-
да сыналған твэлдерде бұл өрнектелген тілістастарда көрінеді, ал, азотта 
сыналған твэлдерде бұл өрнектелмеген тілістастарда да жақсы көрінеді 
(2.44 суретте осындай тілімтастардың бірі көрсетілген).

Сөйтіп, ЯЗҚ твэлдеріне сәйкестендіру жүргізу кезінде отындық өзек-
тердің формасы мен өлшемдерін өлшеуден (немесе олардың фрагмент-
терін), уранмен байытылу деңгейін анықтаудан, олардың m, R, Е, γ, σкр, 
ао, НV, П және d сияқты параметрлерін өлшеуден, микроқұрылымының 
суреттерін дайындаудан және химиялық талдау жүргізуден басқа, твэл-
дердің (немесе олардың фрагменттерінің) бетінің түсіне көңіл аудару қа-
жет және олардың гамма-сәулелену мөлшерінің қуатына өлшеу жүргізу 
керек. Бұл сәйкестендірілетін объектіні сәулеленген немесе сәулеленбе-
ген санатына жатқызуға, сондай-ақ сәйкестендірілетін твэлдер сәулелен-
ген жылутасығыштың (сутегі, гелий, азот) типін болжамдап көрсетуге 
мүмкіндік береді.

РАДА ампулаларының твэлдері
Қорыта келгенде, РА реакторының РАДА жоғары қысымды үш азотты 

ампулаларында сынау үшін арналған есілген өзекті керамикалық твэл-
дерді (ұзындығы 100 және 150 мм және диаметрі 2,8 мм) сәйкестендіру 
үшін қажетті ақпаратты ұсыну қалды. Осындай тыэлдердің жеті аз пар-
тиясы (карбидографитті твэлдердің алты партиясы және карбонитридті 
твэлдердің бір партиясы) ЯЗҚ, ЯЭҚҚ немес ЯГҚҚ тақырыптарына қатысы 
жоқ, тақырып бойынша жоғары қысым астында (шамамен 20 МПа) азот-
та радиациялы-химиялық тұрақтылығын зерттеуде пайдаланылды.

РАДА ампулаларындағы твэлдердің құрамында уранның деңгейі 
жоғары болды, оларда уранды байыту деңгейі өзгеріп отырды (36, 75 
және 90%), карбидографитті твэлдердің екі партиясысының қорғайтын 
пирокөміртекті (РуС) жабыны болды, айта кететіні олардың біреуінің 
құрамында уранның деңгейі қауіпті жоғары болды – шамамен 38%. 
Соңғысы твэлдерді азотта нитрлеу қарқыны белгілі болғандай [40–43], 
сынақтың ұзақтығы мен температурасының, азоттың қысымы мен 
уранның мөлшерінің артуымен күшейетініне байланысты. Бұл ретте, 
құрамындағы уранның деңгейі 40% твэлдерде азоттың жоғары қысымы 
кезінде, әдетте, өздігінен бұзылуына әкелетін қатты осалдану байқала-
ды, ал, қорғаныс жабындары твэлдердің азотпен өзара әрекеттесу қарқы-
нын төмендетеді, бірақ оны тұтастай жоймайды.

Шынында, қалыңдығы шамамен 80 мкм РуС – жабынмен қорғалған 
(U, Zr)С+С – 38 жасалған твэлдерге жоғары қысымды КАМА (~19 МПа) 
арнайы азотты камерада сынақ жүргізген кезде олардың РуС жабында-
рының қабыршақты қатпарлармен өздігінен бұзылуы (2.45 сурет) ай-
қындалды [43].
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2.43 сурет. РА азотты ресурстік ампуладағы сынақтан кейінгі (U, Zr)С – 15 
жасалған твэлдің көлденең тілімтасының микроқұрылымы (Р = 0,45 МПа, 
τ = 283 ч, Тобл = 1780 К)

2.44 сурет. РАМ азотты ресурсті жаңғыртылған ампулада сыналғаннан 
кейінгі ZrС+С жасалған сынықшаға қарсы жабыны бар (U, Zr)С – 30 жа
салған твэлдің көлденең тілімтасы (Р = 0,45 МПа, τ = 1050 ч, Тобл = 1520 К)

2.45 сурет. КАМА арнайы азотты камерасында сыналғаннан кейінгі РуС 
жабыны бар (U, Zr)С+С – 38 жасалған твэлдердің сыртқы түрі (Р = 19 МПа, 
τ = 16 ч, Тисп = 1650 К)
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2.6 кесте. РАДА жоғары қысымды азоттық ампулаларының твэлдері бой
ынша кейбір шығыс деректері
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(U,Zr)С+С - 23 2,8 1,4 100 75 187 30 12 22,7 0,4731

(U,Zr)С+С - 24 2,8 1,4 100 75 169 35 15 20,7 0,4733

U,Zr)С+С - 24+1) –//– –//– –//– –//– 152 –//– –//– –//– –//–

(U,Zr)С+С - 27 2,8 1,4 150 90 158 14 11 21,1 0,4737

(U,Zr)С+С - 29 2,8 1,4 100 36 215 6 7 22,3 0,4739

(U,Zr)С+С - 38+2) 2,8 1,4 100 75 163 7 14 25,7 0,4752

(U,Zr)СN - 36 2,8 1,4 100 90 148 22 16 17,6 0,4656

Ескерту:
1) – твэлдер қалыңдығы шамамен 40 мкм РуС жабынмен қорғалған, 
2) – твэлдер қалыңдығы шамамен 80 мкм РуС жабынмен қорғалған.

РАДА ампулаларының тұтас твэлдерін, олардың фрагменттерін және 
осы твэлдерден жиналған қалдықтарды сәйкестендіру ЯЗҚ твэлдерінің 
жағдайындағыдай бір мағынада орындалады, солай болғандықтан, РАДА 
ампулаларының твэлдерінің геометриялық параметрлері, құрылымдық 
сипаттамалары және химиялық құрамы туралы жеткілікті мөлшердегі 
толық ақпарат бар (2.6 және 2.7 кестелерді көріңіз).

2.6 кестеден РАДА ампулаларының твэлдерінің геометриялық па-
раметрлерінің ЯЗҚ твэлдерінен біраз айырмашылығының бар екенін 
көруге болады (өзегінің диаметрі мен қалағының қалыңдығы, ал, бір 
партияның твэлдерінде – ұзындығы ұлғайған). Бұл ретте барлық твэл-
дердің S ширату қадамы 30 мм тең болып қалды, және де ширату бағыты 
да сақталды – оң бұрандалы. Осындай твэлдің формасы мен өлшемдерін 
өлшеумен және уранның байытылу деңгейін анықтаумен (сондай-ақ, қа-
жет кезде 15 мм базасында бұраумен өзегінің беріктігін өлшеумен) тұтас 
шығыс немесе сәулеленген твэл және солай ірі шығыс немесе сәулелен-
ген фрагмент бір мағынада сәйкестендіріледі.

РАДА ампулаларының сәулеленбеген твэлдерінен жиналған қал-
дықтарды және сәулеленбеген ұсақ фрагменттерін сәйкестендіру үшін 
твэлдердің шығыс физикалық және құрылымдық сипаттамалары бой-
ынша 2.6 кестедегі деректерді (қажет кезде – твэлдердің материалда-
рының шығыс химиялық құрамы бойынша 2.7 кестенің деректері де) 
пайдаланылуы қажет (уранның байытылуын анықтаудан басқа). РАДА 
ампулаларының твэлдерінен жиналған сәулеленген қалдық жағдайын-
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2.7 кесте. РАДА жоғары қысымды азотты ампулалардың твэлдерінің 
шығыс химиялық құрамы

Твэлдің белгіленуі
Твэлдердің біліктерінің материалындағы элементтердің  

құрамы,% (мас.)
U Zr Cжалпы Сбос N O W

(U,Zr)С+С - 23 23,2 66,0 10,5 0,8 0,05 0,06 0,1
(U,Zr)С+С - 24 23,9 65,6 10,2 0,7 0,07 <0,05 0,1
(U,Zr)С+С - 24+ –//– –//– –//– –//– –//– –//– –//–
(U,Zr)С+С - 27 27,4 61,0 9,7 0,7 0,09 0,05 0,1
(U,Zr)С+С - 29 29,1 59,7 10,5 0,9 0,02 0,05 0,1
(U,Zr)С+С - 38+ 37,7 52,7 9,4 0,6 0,05 0,07 0,1
(U,Zr)СN - 36 36,4 51,4 2,1 0,05 7,3 0,4 0,05

да құрылымдық сипаттамалары бойынша деректер Тобл температурасы-
на байланысты радиациялы-химиялық өзгерістерге ие болады (ао және 
НVmax бойынша деректерді 2.6 кестесінен көріңіз).

Сәулеленген твэлдерде нитрлеу индикаторы олардың бетінің түсінің 
және тілімтасының түсінің өзгеруі, сондай-ақ микроқұрылымының өз-
геруі болып табылады. Бұл ретте, түсінің өзгеруі және микроқұрылым-
дық өзгерулері твэлдің hн нитрлеу тереңдігін бағалауға мүмкіндік береді 
(осындай бағалаудың нәтижелері 2.8 кестеде көрсетілген, онда твэл-
дердің партиясы олардың азотта төзімділігінің төмендеуі тәртібінде қой-
ылған). Осы кестеден (U, Zr)С+С – 38 жасалған твэлдерде өтпелі нитрлеу 
орны бар екенін көруге болады (hн тереңдігі қалақтың жартылай қалың-
дығымен салыстырмалы), ал, екі үстіңгі партияның твэлдерінде азотпен 
өзара әрекеттесуі іс жүзінде мүлдем жоқ.

2.8 кесте. 69 сағ. ішінде РАДА жоғары қысымды сәулеленген азотты ам
пулалардағы твэлдердің микроқаттылығының және торлаудың орташа 
массалық кезеңін өлшеу

Твэлдің белгіленуі Тобл, К hн, мм Δао/ао,, %
ΔНVmax/НVmax, 

%

(U,Zr)С+С - 24+ 1180 0 0,07 10

(U,Zr)СN - 36 1650 0 0,03 4

(U,Zr)С+С - 23 1530 ~0,03 0,02 6

(U,Zr)С+С - 27 1500 ~0,08 0,04 7

(U,Zr)С+С - 29 1680 ~0,40 –0,5 3∗

(U,Zr)С+С - 24 1140 ~0,45 –0,3 9*

(U,Zr)С+С - 38+ 1220 ~0,65 –2,6 –15*

Ескерту: * – деректер тілімтастардың орталық облыстарына қатысты
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Нитрленген материалдың микроқұрылымы РАДА ампулаларының 
азотқа ең аз төзетін твэлдерінің, яғни (U, Zr)С+С – 38 жасалған твэлдердің 
үлгісінде 2.46 суретте көрсетілген. Нитрлеу тереңдігі ~30, ~80, ~400 
және ~450 мкм твэлдердің қалған төрт партиясының көлденең тілімта-
старының шалғай учаскелерінде нитрленген микроқұрылымның да түрі 
шамамен осындау. Осы партияның твэлдерінің көлденең тілімтастары-
ның орталық бөліктерінде микроқұрылымның шығыс күйі сақталды.

2.6 және 2.8 кестелерінде бар твэлдердің сипаттамаларын пайдала-
ну РАДА ампулаларының твэлдері туралы көрнекі және айтарлықтай 
ақпараттарды береді. Алайда, осындай твэлдерден жиналған сәулелен-
ген қалдықтарды сәйкестендіру, тура ЯЗҚ твэлдерінен жиналған сәуле-
ленген қалдықтарды сәйкестендіру жағдайындағыдай химиялық талдау 
нәтижесінде негізденетін болады. Әлбетте, азотта сәуле шығару 2.7 ке-
стеде келтірілген твэлдердің кейбір партияларының химиялық құрамын 
өзгертеді: (U, Zr)СN – 36 жасалған карбонитридті твэлдердің және қорға-
ныс РуС-жабыны сапалы жағылған (U, Zr)С+С – 24 жасалған карбидо-
графитті твэлдердің құрамы өзгеріссіз қалады, ал, өзгерістер (негізінде 
азоттың қатысты мөлшерінің ұлғаюымен байланысты) карбидографитті 
твэлдердің қалған партияларында болады. Бірақ, бұл өзгерістер сәйке-
стендіру нәтижелеріне түбегейлі әсер ете алмайды, өйткені, міндетті 
түрде химиялық талдау жолымен РАДА ампулаларының твэлдерін сәйке-
стендіру шарттары орындалатын болады: U, Zr, N и Сжалпы элементтердің 
өлшенген массалық құрамының сомасы 100% жақын болуы керек..

Сөйтіп, ИВГ.1, ИРГИТ және РА реакторларының өзекті керамикалық 
твэлдерін сәйкестендіру ерекшеліктерін қарауды аяқтай келе, барлық 
осы твэлдер (шығыс күйінде карбидті, карбидографитті немесе карбони-
тридті болған) формасы, өлшемдері, элементтік құрамы мен қасиеті бой-

2.46 сурет. РАДА азотты ампуласында сынағанға дейін (сол жақ) және 
кейін (оң жақ) көлденең тілімтастың ортасында (U, Zr)С+С – 38 жасалған 
твэлдің микроқұрылымы (150) (Р = 19,5 МПа, τ = 69 ч, Тобл = 1220 К)
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2.47 сурет. ИВГ.1М зерттеу реакторының твэлінің сыртқы түрі

ынша айтарлықтай жақын, сондықтан, оларды сәйкестендіру үшін оны 
орындау кезеңдерінің бірыңғай жүйесі қолданылуы керек: көзбен шо-
лып қарау (түсін белгілеумен), мөлшерінің қуатын өлшеу, геометриялық 
өлшемдерін өлшеу, байытылуын анықтау, физикалық сипаттамаларын 
өлшеу, құрылымдық сипаттамасын анықтау, элементтік құрамын бел-
гілеу. Бұл ретте, осы твэлдерді бір мәнді сәйкестендіру үшін сәйкестен-
діру кезеңдерінің барлық көрсетілген жүйелелігін орындау міндетті емес 
екенін ескерген жөн, толық сәйкестендіру бірнеше бірінші кезеңдерді 
орындағанна кейін келуі мүмкін.

2.7.2 ИВГ.1М реакторының отын бөлшектерін сәйкестендіру

ИВГ.1М реакторының твэлдерінің пішіндері мен көлемдері
1990 жылы ИВГ.1 зерттеу жоғары температуралы газ салқындататын 

реакторы ядролық және термоядролық энергетикалық реакторлардың 
қауіпсіздік проблемалары бойынша материалтану зерттеулері үшін ар-
налған ИВГ.1М зерттеу су салқындататын гетерогенді реакторға қайта 
конструкцияланды (жаңғыртылды). Бұл ретте, жаңғыртылған ИВГ.1М 
реакторының (жеңіл енетін баяулатқышы және жылу тасымалдағышы 
мен берилийлі шағылдырғышы бар жылулық нейтрондардағы канал 
типіндегі зерттеу гетерогенді реактордың) активті аймағы «Луч» ҒЗИ 
ҒӨБ ФМБК (Подольск қ.) әзірленген және жасалған 30 ВОТК типті су 
салқындататын технологиялық каналдармен толықтай жинақталды, ак-
тивті аймақтың ортасында материалтану зерттеулерін жүргізу мүмкін-
дігін қамтамасыз етуге арналған диаметрі 80 мм тұзақты эксперимент-
тік канал ұйымдастырылды.

ЖБЖ конструкцияларымен ғана ажыратылатын екі модификация-
ның ВОТК каналдары, бұл реакторда үш сақиналы каналдармен онала-
стырылады, Сөйтіп, үшінші (шалғайлы) қатарда бір-бірден жылыту сек-
циялары бар, ұзындығы 600 мм твэлдермен жинақталған ЖБЖ бірге 18 
канал тұр, ал, бірінші және екінші каналдарда екі секциясы бар, біреуі 
ұзындығы 600 мм твэлдермен, екіншісі ұзындығы 200 мм твэлдермен 
жинақталған ЖБЖ бірге 12 канал тұр. Ұзындығы 200 мм твэлдердің 
600 мм твэлдерден еш айырмашылығы (ұзындығынан басқа) жоқ, еке-
уі де сипатталған шеңберінің диаметрі 2,8 мм және қалағының қалың-
дығы 1,5 мм қабыршақты спиральді-өзекті қосқалақты твэлдің типіне 
жатады. Ұзындығы 600-миллиметрлік твэлдің сыртқы түрі 2.47 суретте 
көрсетілген. ИВГ.1М реакторы твэлдерінің қабыршағының материалы 
Э110 (Zr+1%Nb) цирконий-ниобийлі қорытпа, ал, білігінің материалы – 
құрамында шамамен 3 до ~4% (мас.) ураны бар цирконий-уранды қо-
рытпа болып табылады; твэлдердің бүйір жақтары никельді жабынмен 
қорғалған.
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2.48 сурет. Твэл фрагментінің сыртқы түрі және оның негізгі геометри
ялық параметрлері: S>>D, S>>h

ИВГ.1М реакторының твэлдерін сәйкестендіру мүмкіндігі
Көптеген зерттеу реакторларының ішінде формасы мен өлшемдері 

бойынша бірдей немесе жақын біртипті твэлдерді пайдаланатын реак-
торлар бар, бұл нақты твэл жататын реакторды сәйкестендіруді қиында-
тады. Бұл орайда, ИВГ.1М реакторының твэлдері жеке дара және тек осы 
реактор үшін арналған. Бірде бір зерттеу реакторларында бұндай твэл-
дер жоқ, білікті сарапшы твэлдің сыртық түріне қарап – ақ оның болжам-
ды түрде ИВГ.1М реакторына жататынын көрсете алады [29, 44].

Расында, ИВГ.1М реакторының металл беті ашық жылтыр сәйкестен-
дірілетін твэлі 2.48 суретте көрсетілгендей сол бұранда бағытында осінің 
бойымен S қадамымен (30 мм тең) шиырылған ұзын пластина пішініне 
(оның ұзындығы оның ені мен қалыңдығына қарағанда көп артық) ие.

Егер көзбен шолып тексеруге қосымша ұзындығына, шеңберінің диаме-
тріне D, қалағының қалыңдығына h және ширату қадамына S, твэлдің мас-
сасына (600 миллиметрлік твэлдің массасының орташа мәні ~15,4 г құрай-
ды, 200-миллиметрлік твэлде – үш есеге аз), сондай-ақ, оның электрлік 
кедергісіне (твэлдің бойлық электрлік кедергісі шамамен 0,15 Ом/м құрай-
ды) өлшеу жүргізілсе және оның отынының байытылу деңгейі анықталса 
(ИВГ.1М реакторының твэлдерінде 235U изотоп бойынша уранды байыту 
90% құрайды), онда тұтас твэлді сәйкестендіру тұтастай аяқталған болады. 
Сәйкестендірудің толық рәсімін орындау ИВГ.1М реакторына сәйкестен-
дірілетін тұтас твэлдің жататынын белгілеуге кепілдік береді.

Твэлдердің фрагменттерін сәйкестендіру міндеті қиындай түседі, 
өйткені, твэлдің ұзындығы мен массасы сияқты оның сипаттамалық па-
раметрлері бойынша деректер болмайды, ал, өте қысқа (кемінде 5 мм) 
фрагменттер жағдайында – бойлық электрлік кедергісі де болмайды. 
Мұндай жағдайда сәйкестендірілетін фрагменттердің құрылғысына, 
құрамына, құрылымына және қасиетіне қосымша зерттеу жүргізу және 
алынған нәтижелерді осы твэлдерді дайындау технологиясынан, оларды 
дайындау сапасын тексеруден және шығыс және сәулеленген жағдайлар-
да оларды зерттеу нәтижелерінен табуға болатын, ИВГ.1М реакторының 
твэлдерінің құрылғысы, құрамы, құрылымы мен қасиеті бойынша мәлім 
деректермен салыстыру қажет болады.

Твэлдерді дайындау технологиясы
ИВГ.1М зерттеу реакторының твэлдерін дайындау технологиялық 

тәсіміның негізін қабаршағы бар отын өзекшесін бірлесе сығымдау 
және алынған биметалды шыбықты созу құрайды. Твэлдерді дайында-



2 тарау. ССП инфрақұрылымын жетілдіру жөніндегі  
негізгі жұмыстарға шолу

133

удың негізгі операциялары; цирконий-уранды қорытпаларды алу, ци-
линдрлі отын құймаларын орындау, құмаларды сығымдау, биметалды 
сыққыш-дайындамаларды дайындау, биметалды шыбықтарды сығымдау, 
сымдарды созу, сымдарды майыстыру, жалпайтылған сымдарды орау, 
твэлдерді өлшемімен кесу, бүйірлерін түзету, тұмшалау болып табылады.

Цирконий-уранды қорытпаны алу вольфрамды электродпен шығын-
далмайтын электрлік доғалы пеште инертті газ атмосферасында жүзеге 
асырылады: ілмені мыс су салқындататын төсемінде балқытқаннан кей-
ін уран мен цирконийдің кішкентай кесектерінен (талап етілетін сал-
мақтық мөлшерінде) үлкен емес отын «лепешкасы» пайда болады. Диа-
метрі шамамен 50 мм және биіктігі 60–80 мм отын құймаларын орындау 
ұсақталған «лепешканың» кішкентай кесектерін инертті газ ортасында 
электрлік доғалы пештің мыс су салқындататын отбақырында қайта 
балқытумен жүргізіледі. Отын құймаларын сығымдау (қысып шығару) 
сору коэффициенті μ шамамен 7 (құйманы қиылыстыру алаңын жеті есе 
азайту) 800 оС температурада гидравликалық қыспақта жүргізіледі.

Биметалды сыққыш-дайындамаларды дайындау қысып шығарылған 
отын құймаларын, Э110 қорытпасынан жасалған стаканды, осы қорыт-
падан жасалған технологиялық тығынды және мыс шайбаны жинау, кей-
іннен стаканға тығынды дәнекерлеп стаканда құйманы герметикалау 
жолымен орындалады. Биметалл шыбықтарды сығымдау (қысып шыға-
ру) сору коэффициенті μ = 19 700 оС температурада жүргізіледі. Мұндай 
сору өзекшенің қабыршақпен сапалы металлургиялық ілінісуін қамта-
масыз етеді және де пуансонның бұзылуына әкелмейді. Диаметрі ~8 мм 
сығымдалған шыбықтар 1×10–3 торр вакуумда 1 сағ. ішінде 800 оС темпе-
ратурада күйдіріледі.

Сығымдалған шыбықтарды 2,3 мм диаметрге дейін көп өтпелі созу, 
шынжырлы сымдау білдегінде және 800 оС кезінде үш аралық және бір 
қорытынды босаңдатумен сымдау барабанында қатты қорытпалы фи-
льер арқылы жүзеге асырылады. Диаметрі 2,3 сымды жалпайту илемдік 
орнақта бір аралық бәсеңдетумен екі рет орындалады: ең бірінші 1,8 мм 
қалыңдыққа дейін жалпайту, содан кейін 800 оС кезінде бір сағаттық 
бәсеңдету, ал, одан кейін соңғы қалыңдығы 1,5 мм дейін жалпайту (сым-
ды аралық бәсеңдетусіз жалпайту отын өзекшесінің бұзылуына апарып 
соғады). Берілген қадаммен жалпайтылған сымды бұрау айналмалы фи-
льердың көмегімен жүргізіледі, ал, созатын құрылғы ретінде сымдау ба-
рабаны пайдаланылады.

Твэлдерді өлшемімен кесу арнайы кондукторды пайдаланумен ке-
сетін білдекте жүргізіледі. Твэлдерді тегістеу жылдамдығы 1000 айн/мин 
айналатын ұзындығы 200 мм кішкене иілген түтік арқылы әрбір твэл-
ді екі реттен өткізу арқылы жүзеге асырылады. Бөлу өнімдерінің отын 
өзекшесінен жылутасымалдағышқа шығуының алдын алу үшін твэл-
дердің бүйірлерін герметикалау никелді электролизді тұндыоу әдісімен 
жүргізіледі: твэлдердің бүйірлерін химиялық дайындаудан кейін тұнды-
ру ретімен екі құрамында никелі бар ерітінділерде орындалады (бірінші 
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ерітіндіде жақсы жабысатын, қалыңдығы шамамен 5 мкм қабат түзіледі, 
ал, екіншіде қалыңдығы кемінде 50 мкм тығыз қабат өсіріледі).

Қорытындысында, әрбір партиядағы өнімдердің берілген санын зерт-
теу жолымен дайындалған твэлдердің сапасын бақылау жүзеге асыры-
лады. Бұл ретте, никелді қорғау жабынының қалыңдығы және оның гер-
метикалығы, твэлдің геометриялық өлшемдері (диаметрі, ұзындығы, 
қисықтығы, күрекшесінің қалыңдығы, ширату қадамы), бұйымның 
бойы бойынша U-235 таратылуының біркелкілігі, твэлдің химялық құра-
мы бақыланады. Сонымен қатар, твэлдердің бүйірлеріндегі жабынның 
қалыңдығы твэл бүйірінің бойлық тілігінде металлографиялықәдіспен 
бақыланады, ал, жабынның герметикалығы –цирконий мен никельдің 
балқытылатын қышқылмен өзара әрекеттесу жылдамдығының әртүрлі-
гі бойынша химиялық тәсілмен (никельде цирконийге қарағанда екі-үш 
есеге кем); твелде U-235 біркелкі таралуы радиометрлік және де хими-
ялық әдістермен бақыланады, ал, твэлдің химиялық құрамы – аналити-
калық химияның стандартты әдістерімен.

Осы бақылау зерттеулерінің нәтижелерінде твэлдердің фрагмент-
терін сәйкестендіру кезінде қажет ИВГ.1М реакторының твэлдерінің 
құрылғысы, құрамы мен құрылымы бойынша шығыс деректері бар. Мы-
салы, твэлдердің құрамы бойынша орташаландырылған деректерден 
(2.9 кесте) ИВГ.1М реакторының твэлдерінің химиялық құрамының си-
паттық ерекшелігі ретінде (цирконийдің, уранның және ниобийдің мін-
детті болуынан басқа) құрамында темір мен мыс қоспаларының артық 
болуын көруге болады.

2.9 кесте. ИВГ.1М реакторының твэлдерінің химиялық құрамы

Анықта-
латын 

элемент

Құрамында 
болуы,
% (мас.) 

Анықта-
латын 

элемент

Құрамында 
болуы,
% (мас.)

Анықта-
латын 

элемент

Құрамында 
болуы,
% (мас.)

Кобальт <0,4·10-3 Титан 2,4·10-3 … 
4,1·10-3 Көміртегі 7,0·10-3

Бериллий 0,4·10-3 Хром 2,8·10-3 … 
3,4·10-3 Темір 1,5·10-2 … 

3,4·10-2

Қорғасын 0,4·10-3 … 
0,8·10-3 Кальций <4·10-3 Мыс 1,5·10-2 … 

9,8·10-2

Марганец 0,5·10-3 … 
2,4·10-3 Никель 3,3·10-3 … 

4,0·10-3 Ниобий 4,2·10-1 … 
4,4·10-1

Алюминий 1,6·10-3 … 
3,0·10-3 Оттегі <5·10-3 Уран 1,7 … 2,4

Гафний 2,0·10-3 … 
6,9·10-3 Кремний 6,5·10-3 … 

9,9·10-3 Цирконий қалғаны
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2.49 сурет. Қабықшаның отын өзекшесіне ауысу тұсындағы твэлдің  
құрылымы

2.50 сурет. Твэл бүйіріндегі никельді жабынның жайкүйі

Металлографиялық деректерден твэл қабықшасының қалыңдығының 
орташа мәні ~0,25 мм шығады; бұл ретте, суретте (2.49 сурет) қара-сұр 
(Zr, Nb)-қабыршақтың ашық-сұр (Zr, U)-өзекшемен металлургиялық 
ілінісуінің толық тұтастығы көрінеді, сондай-ақ (2.50 сурет) қорғаныс 
Ni-жабынының твэлдің бүйіріне жақсы жабысқаны (ақ Ni жабынның қа-
ра-сұр (Zr, Nb)-қабыршақпен және ашық-сұр (Zr, U)-өзекшесімен диффуз-
ды ілінісуінің жақсы тұтасуы) байқалады. Металлографиялық деректер-
ден твэлдің қабықша материалындағы түйіннің орташа өлшемі мен твэл 
өзекшесінің материалындағымен бірдей екені көрінеді және 15–20 мкм 
дейінгі диапазонда тұр, ал, твэлдердің бүйірлеріндегі қорғау Ni- жабыны-
ның орташа қалыңдығы 50–100 мкм дейінгі диапазонда тұр.

ИВГ.1М реакторының твэлдерінің фрагменттерін сәйкестендіру кезін-
де қажеті, олардың құрылғысы, құрылымы мен қасиеті бойынша дерек-
тер, сондай-ақ 2004 жылы бөлінген үшінші сақиналы қатардың ВОТК 
каналдарының бірінде твэлдерді реактордан кейін зерттеу нәтижелерін-
де де [45–47] бар. Бұл зерттеулерде ~14 жыл бойы пайдаланудан кейін 
твэлдердің коррозиялық және радиациялық жағдайларының құлдырау 
деңгейі анықталды (зерттеулерде алты сәулеленген және алты шығыс 
твэлдерден кесіліп алынған, бүйірлендірілген үлгілер қолданылды).

Твэлдердің (Zr, Nb)-қабыршақтарының судағы жоғары коррозиялық 
беріктігі тіркелді: сәулеленген және шығыс твэлдерінің бетінің жағдайы 
көзбен шолып қарағанда да және фотосуретте де дәл бірдей болып көрін-
ді. Нәтиже күтілгендей болды, мәлім болғандай [47] ИВГ.1М реакто-
рының цирконий-ниобийлі үлгілері-куәгерлерінің беттерінің жағдай-
ындағы өзгерістер осы жағдайда реактордың ішінде 29 жыл тұрғаннан 
кейін де минималды болды.
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Шығыс және сәулеленген твэлдердің үлгілерін оқып зерттеумен (Zr, 
Nb)-қабыршақтың отын (Zr, U)-өзекшесімен механикалық және диф-
фузиялық ілінісуінің шығыс (дайындау технологиясымен берілген) 
тұтастығы толықтай сақталады, сәулеленген твэлдердің ақ Ni-жабыны 
қара-сұр (Zr, Nb)-қабыршақпен және ашық-сұр (Zr, U)-өзекшемен диффу-
зиялық ілінісуінің де шығыс тұтастығы толықтай сақталады.

Твэл параметрлерінің радиациялық өзгеруі болар-болмас ғана бол-
ды. Твэлдердің тығыздығын, микроқаттылығын және өн бойымен өлше-
нетін электрлік кедергісін өлшеу кезінде отын өзекшесінің ~65 оС тем-
пературасында ∼2,3×1019 см-2 жылулық нейтрондардың флюенсіне дейін 
сәулеленуі осы параметрлерді көзге көрінетіндей өзгерулерге әкелмегені 
белгіленді: твэлдің тығыздығы, қабықшасының микроқаттылығы, өзек-
шесінің микроқаттылығы және твэлдің өн бойымен өлшенетін электр-
лік кедергісі сәулеленгенге дейін және кейін сәйкесінше ~6,6 г/см 3, ~1,6 
ГПа, ~1,8 ГПа және ~0,15 Ом/м тең болып қалды.

Сөйтіп, ИВГ.1М реакторының еспе өзекті цирконий-уранды твэлдері 
туралы айтылғандардан, осы твэлдердің ұсынылған сәйкестендіру бел-
гілерінің жинағы сәйкестендірілетін тұтас твэлдің ИВГ.1М реакторына 
жататынын анықтау мүмкіндігіне кепілдік береді. Сондай-ақ, ұзындығы 
кемінде 5 мм твэлдің сәйкестендірілетін фрагментінің құрылғысының, 
құрамының, құрылымының және қасиетінің ерекшеліктеріне мұқият 
зерттеу жүргізу шарттарымен, олардың ИВГ.1М реакторына жататынын 
анықтау да мүмкін.

2.7.3 ИГР реакторының отын бөлшектерін сәйкестендіру

Көптеген реакторлардың актитвті аймағы қарапайым геомертиялық 
формалардың жеке бөлшектерінен тұрады. Олардың барлығының не гео-
метриялық өлшемдері әртүрлі және құрылғысының ұсақ жеке ерекшелік-
тері бар немесе әртүрлі реакторлардың аз мөлшерінде пайдаланылатын 
бөлшектерінің құрылғысы бойынша тура бірдей. Бірақ, ИГР реакторы-
ның отын бөлшектеріндегі уран-графитті блоктардың (2.51 сурет) әлем-
де аналогтарының болмауымен [27] қалаған зерттеу реакторларының 
отын бөлшектерінен ұтымды айрықшаланады.

ИГР отынын сәйкестендіру ерекшелігі
ИГР зерттеу реакторының отын бөлшектеріне ұқсас отын бөлшек-

терін сенімді сәйкестендіру үшін, әрқашан сәйкестендірілетін бөлшек-
тің дайындалу технологиясы туралы ақпараттың болғаны дұрыс. ИГР 
реакторының отынды уран-гарфитті блоктары сіңіру әдісімен әдетте-
гі графитті блоктардан дайындалды, ол үшін блок UО2 (NО3)2 ерітіндіге 
түсірілді, бұл ретте, уран ерітіндісі беті арқылы графиттегі қуыстармен 
ішіне енді. Одан кейін блок ерітіндідіне шығарылды, кептірілді және су-
дан құрғату үшін ~1000 °C температураға дейін қыздырылды. Осындай 
операциялардың нәтижесінде блоктың көлемі бойынша уранның тара-
тылуы мынандай біркелкі еместікті иеленді: уранның максимал концен-
трациясы бетінде орын алды, ал, минималды мөлшері блоктың ішінде, 
бұған қоса, кейбір блоктардағы біркелкі еместік коэффициенті ~3 шама-
сына жетеді.
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2.51 сурет. ИГР реакторының отын блоктарының сыртқы түрі

ИГР реакторының отынын сәйкестендіру кезінде ескерілгендерге 
байланысты мынандай параметрлер назарға алынуы керек: сыртқы түрі 
және геомертиялық өлшемдері, барлық қоспалардың құрамы мен саны, 
графиттің құрылымының ерекшеліктері (олар оқып зерттелгенге дейін, 
мұқият), уранның концентрациясы және оның изотоптық құрамы, 235U 
изотоп бойынша байытылуы, материалының тығыздығы, n-деңгейін 
және γ-сәулеленуі. Сәйкестендіру үшін пайдаланылуы мүмкін болатын 
басқа сипаттамалары жоқ.

ИГР реакторының отыны сыртқы түрі бойынша графитті еске түсіреді, 
шынында және оның өзі болып табылады, өйткені, ондағы уранның құра-
мы соншалықты үлкен емес, уранды графиттегі қоспа ретінде де қарауға 
болады. Отын бөлшектерінің тығыздығы қарапайым графиттің тығыз-
дығына жақын. Отын бөлшектерінен бөлінетін нейтронды сәулелену іс 
жүзінде жоқ, сәулеленбеген блоктардан бөлінетін гамма-сәулеленудің 
деңгейі табиғи фон деңгейінде тұр, ал, сәулеленгеннен (жарты жылдық 
ұсталымнан кейін) – шамамаен 1 мР/с.

Отын бөлшегін бұзу және оларды қалдыққа айналдыру кезінде отын 
материалының әдейі немесе кездейсоқ ластануынан қаша алмайсың 
және отын бөлшектерінің құрамында бұрын болмаған жаңа қоспа эле-
менттерінің пайда болуы мүмкін. Сондықтан, «белгісіз» отынды талдау 
кезінде фракция өлшемі мен сынамаларды іріктеу орнына көңіл аудару 
қажет (материалдардың ішкі көлемінен іріктеліп алынған сынамалар ла-
станбайтындай болжалды жағдай ескеріліп).
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Отын блоктарындағы уранның концентрациясы тұрақты емес, ол 
блоктан блокка ғана емес, және де бір блоктың көлемі бойынша да өзгер-
мейді. Егер отын блогы қалдыққа айналдырылса, онда араластыру әсері-
нен уранның концентрациясы орта шамаға сәйкес болады, бірақ, блок-
тың үлкен емес блоктары үшін концентрация шамасын орта шамасынан 
бірнеше ретке дейін ажыратуға болады. Егер қалдық құрамына уранның 
мөлшері жоғары блоктардан алынған отын кіретін болса, онда бұл айыр-
машылықтар өте қатты білінеді.

ИГР реакторының отынындағы қоспалардың құрамы мен концен-
трациясын анықтау мақсатында шығыс және сәулеленген уран-гар-
фитті блоктардың материалдарының үлгілері зерттелді. Жүргізілген 
зерттеулерде нейтрон жұтатын элементтерге, ең алдымен борға, кад-
мий мен гадолинийге ерекше көңіл аударылды. Бұл элементтер реак-
тордың нейтронды-физикалық сипаттамасына айтарлықтай әсер етеді, 
және де олардың концентрациясы отын бөлшектерін дайындау кезінде 
ескеріледі. Зерттеу үдерісінде графит сынамасы өлшемі шамамен 1 см 2 
және материалының тереңдігі ~0,5 см дейінгі алаңдардан беті бойынша 
біркелкі алынды. Отын блогының графитінде кадмий мен гадолинийдің 
анықталмағаны белгіленді, құрамындағы борды анықтау нәтижелері, 
оның құрамының сынамадан сынамаға дейін бірнеше ретке өзгеретінін 
көрсетті. Уран-графитті отынның құрамындағы қоспаларды өлшеу нәти-
жесін талдау, анықталған 15 қоспа элементтерінің ішінен, тек алты эле-
мент ғана – Si, Pb, Са, Сr, К, Na әртүрлі сынамаларда тұрақты концентра-
цияланғанын, ал, қалған элементтердің концентрациясы нақты блокка 
байланысты бірнеше мәртеге өзгеретінін көрсетті.

Блоктың бетінен іріктеп алынған сынамалардың бірінде бордың 
өте көп мөлшері анықталғанын атап өткен жөн, бұған қоса, максимал-
ды және минималды концентрациялардың арасындағы айырмашылық 
екі ретке жетті. Бұл графитті блоктың жұқа беткі қабатын тасымалдау, 
сақтау немесе пайдалану кезінде оларды құрамында боры бар материал-
дармен қоса дайындаудан кейін ластануымен байланысты сияқты.

Сөйтіп, ИГР реакторының отын бөлшектері туралы ұсынылған 
мағлұматтардан осы реактордың уран-графитті блоктарын сенімді сәй-
кестендіру мүмкіндігі көрінеді. Тұтас блок (немесе оның ірі фрагменті) 
жағдайында білікті сарапшылар қатесіз (немесе өте үлкен мүмкіндікпен) 
«белгісіз ядролық материалдың» пайда болуын анықтайды, қажет кез-
де геометриялық өлшемдеріне, массасына және орташа тығыздығын 
анықтауға қарапайым өлшеулер жүргізіп. Сәйкестендіру отын бөлшек-
тері бұзылған немесе сынған жағдайларда да мүмкін, дегенмен, сы-
нықтары шығыс бөлшектің формасы мен өлшемін қалпына келтіруге 
және бағалауға мүмкіндік береді. Егер ИГР реакторының отын бөлшек-
тері бұзылған және қалдыққа айналған болса, онда сәйкестендіру үшін 
бөлшектері емес, «белгісіз» отынның байытылуын, изотоптық құрамын, 
қоспаларының құрамын және γ-сәулелену деңгейін өлшеу қажет болады.

Қорытынды
Шамамен соңғы он жылдың ішінде ҚР ҰЯО РМК АЭИ филиалының қы-

зметкерлері ядролық материалдарды таратпау режімін қолдауға тартыл-
ды, яғни, ИВГ.1, ИРГИТ, РА, ИВГ.1М және ИГР зерттеу реакторларының 
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отын бөлшектерінің сәйкестендіру белгілері бойынша қажетті және то-
лық ақпаратты жинау және жариялау жолымен ядролық материалдардың 
заңсыз айналымына қарсы әрекет етуге ат салысты. Түгелге жуық жұмы-
стар барлық зерттеу реакторлары үшін отын бөлшектерінің сенімді сәй-
кестендіру белгілері бойынша деректер базасын құруда өзекті бағыттарда 
еңбектенген және қазірде еңбектеніп жүрген (МҒТО гранттық қолдаумен) 
БРТФҒЗИ РФЯО (Снежинск қ.) ресейлік мамандарымен ынтымақтастықта 
және бірлескен авторлықта жүргізілді. Бұрын әзірленген ЯЗҚ, ЯЭҚҚ және 
ЯГҚҚ реакторларына арналған еспелі өзекті қабақшасыз твэлдер, ИВГ.1М 
реакторына арналған еспелі өзекті қабақшасыз твэлдер сияқты отын 
блоктарын және ИГР реакторының отын блоктарын сәйкестендіру мүм-
кіндіктері мен ерекшеліктерін оқып зерттеу бойынша барлық жұмыстар 
тұтастай аяқталды. Барлық көрсетілген отын бөлшектері, тұтас күйінде, 
сондай-ақ ішінара немесе толықтай бұзылған күйінде тұрғандары үшін де 
толық сәйкестендіруді белгілеу мүмкіндігі көрсетілген.

2.8 КТМ токамагын құруды және пайдалануды 
қолдауға арналған зерттеулер

Қазіргі кезде КТМ токамагын құруды және пайдалануды қолдауға ар-
налған ғылыми-техникалық бағдарламалар іске асырылуда. Бағдарлама 
шеңберінде мынандай міндеттер шешілуде.
1. КТМ токамагында плазма эволюциясының сценарийін сандық мо-

дельдеу үшін TOKSCEN (TOKamak SCENario) есептеу кодын құру [48]. 
Модельдеу Гред-Шафранов плазмасының жеке туынды тепе-теңді-
гінің теңдеуін және токамактың вакуумды камерасының пассивтік 
элементтеріндегі құйындық токтарға арналған электрлік тізбектің 
теңдеулерін сандық шешуге негізделген. Сондай-ақ, код плазма эво-
люциясының әрбір қадамында тік тұрақсыздың инкрементін есепте-
уге мүмкіндік береді. Бұл код КТМ токамагында плазма разрядының 
жаңа сйенарийлерін және эксперименттік деректер талдауын дай-
ындау үшін С++ бағдарламалаудың қазіргі заманғы тілінде құрыла-
ды және басқа да токамактарда пайдалануға болады. 2.52 суретте 
TOKCSEN есептеу кодының негізгі терезесі көрсетілген.

2. КТМ токамагының диагностикалық кешенін жетілдіру және дамыту.
Жүйе объективін плазмалық разрядқа жақын арақашықтыққа 

жақындатуға мүмкіндік беретін, көп элементті оптикалық жарық жо-
лының және ішкі келте құбырының негізінде көзбен шолып қарайтын 
кеңбұрышты бейнежүйе әзірленді [49]. Көзбен шолып қарау жүйесін 
құру спектордың көрінетін жерінде КТМ токамагының вакуумды ка-
мерасының ішкі элементтерінің үлкен бөлігін және плазмалық разря-
дын бір уақытта көзбен шолып қарауға мүмкіндік беретін екі бейнека-
мерадан (жылдамдықты – сек. 1000 кадрға дейін және және баяу – сек. 
30 кадрға дейін) тұрады. Біріншісі жылдам өтетін үдерістерге зерттеу 
жүргізуге мүмкіндік береді, ал, екіншісінден плазма мен бірінші қабы-
рғаның айқын түрлі-түсті бейнесі көрінеді, жылдам камерамен және 
басқа да диагностикалармен салыстырмалы талдау жүргізеді, сондай-ақ 
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2.52 сурет. TOKSCEN есептеу кодының негізгі терезесі

шынайы уақыт масштабында плазмаға бақылау жүргізеді. КТМ токама-
гының магниттік өрістерінен жүйелердің бейнекамераларын экрандау 
әзірленді және жасалды. 2.53 суретте плазмалық бауды көзбен шолып 
қарау жүйесінің оптикалық элементтерінің құрастырылуы көрсетілген. 
2.54–2.56 суреттерде КТМ көзбен шолып қарау жүйесін орналастыру 
қарастырылған. 2.57, 2.58 суреттерде КТМ токамыгын сынақтау кезін-
де оның вакуумды камерасындағы көзбен шолып қарау жүйесі арқылы 
алынған бейнекадрлар көрсетілген.

Құрылғы әзірленді және жиілігі сек. 400 кадрға дейінгі көрінетін ди-
апазонда диверторлық аймағын көзбен шолып қарау жүйесінің бейне-
камерасын жалғастыруға арналған КТМ токамагының келте құбырлары 
таңдап алынды. КТМ токамагының магниттік өрісінен бейнекамераны 
қалқалау әзірленді және жасалды. КТМ жүйелерін орналастыруға таңдап 
алынған орындар диверторлық аймақтағы үдерістерді және плазма-қабы-
рғаның өзара әрекеттестігіне зерттеу жүргізуге мүмкіндік береді; әзірлен-
ген вакуумды қарау терезесі мен бекітпе материалдары жүйені қажетті 
күйде орнатуға және КТМ токамагындағы зерттеулердің диверторлық ай-
мағына бақылау жүргізуге мүмкіндік береді. 2.59–2.61 суреттерде КТМ 
токамагының келте құбырларында диверторлық аймақты көзбен шолып 
қарау жүйесін орналастыру тәсімі және бейнекамераға арналған электро-
магнитті экраны бар көзбен шолып қарау жүйесінің түрі көрсетілген.
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1 – кіріс объективі; 2 – оптоталшықты жарық жолы; 3 – проекциялаушы объектив Infinistix 
(1:1); 4 – оптикалық тармақтағыш; 5 – ілдіріктегі сүзгіні ұстағыш; 6 – ЭОП; 7 – айналды
ратын объектив (1:1); 8 – жылдам бейнекамера; 9 – баяу бейнекамера; 10 – сүзгілерге ар
налған ілдірік; 11 – оптикалық жалғастырғыш келте құбыр

2.53 сурет. Плазмалық бауды көзбен шолып қарау жүйесінің оптикалық 
элементтерін құрастыру

2.54 сурет. КТМ токамагының 
ВК көзбен шолып қарау жүйесін 
орналастыру

2.55 сурет. Көзбен шолып қарау 
жүйесінің оптоталшықты жарық 
жолын және объективін орнала
стыруға арналған қарайтын ва
куумды келте құбыр
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2.56 сурет. КТМ токамагының ва
куумды камерасындағы жөнделген 
көзбен шолып қарау жүйесі

2.57 сурет. КТМ плазмасыз вакуум
ды камерасының ішіндегі көзбен шо
лып қарау жүйесінің бейнекадры

                     Баяу камера – 30 к/с           Жылдам камера – 250 к/с

2.58 сурет. КТМ токамагының ВК жұмыс газын әуелгі ионизациялау кезін
де алынған бейнекадрлар

КТМ токамагының вакуумды камерасының ішкі жағынан инфрақы-
зыл диапазонда көзбен шолып қарау бейнежүйесін әзірлеу басталды, ол 
диверторда температураның бөлінуі бойынша және КТМ токамагын-
дағы плазмалық және материалтану эксперименттері кезінде дивертор-
дағы плазмадан бөлінген жылу ағымы бойынша деректерді алуға мүм-
кіндік береді.

Штаттық диагностикаларға сынақтау жүргізілуде, бірінші кезекте 
КТМ токамагының физикалық іске қосуына дайындық шеңберінде.
3. КТМ токамагының магниттік жүйесінің сипаттамасын оқып зерттеу 

және іске қосу режімін жетілдіру бойынша эксперименттерді жүргізу
Вакуумды камерада полоидальді орам тогы динамикасының диф-

ференциалды теңдеуінің параметрлерін және құйынды ток динамика-
сының дифференциалды теңдеуінің жалпыланған параметрлерін және 
олардың полоидальді өрісінің орамдарымен магниттік байланыстарын 
эксперименттік бағалау әдістемесі әзірленді. Әдістеме берілген сұлба 
мен режімдер бойынша полоидальді орамдарда тогынан ажыратылатын 
штаттан тыс жоғары вольтті конденсаторлық қоректендіру көздерін пай-
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2.59 сурет. dy 320 келте құбырында диверторлық аймақта көзбен шолып 
қарау жүйесін орналастыру

2.61 сурет. dy80 түзу келте құ
бырда диверторлық аймақтың 
көзбен шолып қарау жүйесін 
орналастыру

2.60 сурет. dy80 көлбеу келте құ
бырда диверторлық аймақтың 
көзбен шолып қарау жүйесін 
орна ла тыру

далануға, полоидальді орамдардағы токтарды және вакуумды камера-
дағы бағытталған құйынды токтарды тіркеуге, сондай-ақ эксперимент-
тік деректерді өңдеу кезінде ең кішкентай квадрат әдісін және қазіргі 
заманғы іздеу жүйесін – параметрлердің көп өлшемді кеңістігінде функ-
ционалдың минимумын эволюциялық іздеуді пайдалануға негізделген. 
Әдістеме үшін КТМ токамагының магнитті жүйесінің ток динамикасы-
ның математикалық моделінің жалпыландырылған параметрлерде тең-
деуі алынды (шығарылды) [50].

Орамның орталық соленоидін балластық резисторға ауыстырып қо-
сатын құрылғыдағы токтың динамикасын модельдеу (физикалық және 
математикалық) ондағы үдерістерді оқып зерттеу үшін және КТМ тока-
магының физикалық және жұмыс іске қосуларына арналған есептеулерді 
жүргізу үшін жүргізілді. Алынған нәтижелердің негізінде балласты рези-
сторларға және физикалық және жұмыс іске қосуларына арналған токты 
ауыстырып қосқыш тәсіміның элементтеріне қойылатын техникалық 
талаптар анықталды, оларды дайындауға арналған өтінімдерді ресімдеу 
басталды. CS орамында және балластты резисторда осындай ауыстырып 
қосқышты қолданусыз тесіп өтудің – физикалық іске қосуының және жұ-
мыс іске қосуының алғашқы фазасын іске асыру үшін вакуумды каме-
радағы электр өрісінің деңгейі бойынша қажетті жағдайларды алу мүм-
кін емес. 2.62 суретте қуатты тиристорлар мен диодтардың негізінде CS 
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a) сол жақта – жоғарывольтті конденса
тор лық батарея, ортасында – балласт ты  
кедергі

б) монтажды шкафтағы күштік элемент
тер жиынтығы

в) токтың тура тармағы
ның қуатты тириторла
рының жиынтығы

г) токты ауыстырып қос
қыштың қуатты диодта
рының жиынтығы

д) токты ауыстырып қос
қыш кілтінің қуатты тири
сторларының жиын тығы)

2.62 сурет. КТМ токамагының CS орам тогын жоғары вольтті ауы
стырып қосқышының физикалық моделі тәсімдері элементтерінің фо
тосуреттері

орамдағы жоғары вольтті токты ауыстырып қосқыштың физикалық мо-
делінің элементтерінің фотографиясы көрсетілген. 2.63, 2.64 суреттерде 
токтың ауыстырып қосқышының физикалық моделімен жүргізілген экс-
периментте өлшенген және әзірленген математикалық модель бойынша 
есептелген CS орамдағы токтар мен индуктивті кернеу диаграммасы-
ның сәйкестігі көрсетілген. 2.65 суретте балласттық кедергінің, индук-
тивтілігінің және токты ауыстырып қосқыш кілтінің сыйымдылығының 
зарядты кернеуі әзірленген математикалық модель бойынша есеп-
телінген, физикалық модельдегі эксперименттік деректердің негізінде 
алынған 10–28 кА дейінгі (физикалық іске қосудан бастап жұмыс іске қо-
суға дейін) токтардың диапазоны үшін CS орамындағы токтың максимал 
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мәнінан тәуелді екені көрсетілген. Бұл нәтижелер КТМ токамагының фи-
зикалық іске қосуларына және жұмыс іске қосуларына дайындық кезінде 
пайдаланылатын болады.

CS орамда магниттік ағынды оң және теріс өзгертуі бар – екі сұлба-
ны пайдаланумен тесіп өтудің плазмалық разрядының бастапқы фаза-
сын оқып зерттеу бойынша жұмыстар жүргізілді. Бұл жұмыстарда жоға-
ры вольтті конденсаторлық қоректендіру көздері (4 батареяға дейін), 
2,45 ГГц жиіліктегі АЖЖ-сәулеленуімен қуаты 2кВт предыонизацияла-
удың штаттан тыс жүйесі, бірінші кезектің электромагнитті және физи-
калық диагностикасы, параметрлерді тіркеудің штаттан тыс жәәне одан 
кейін штаттық жүйелері, В.Д. Ефремов ат. БРТФҒЗИ әзірленген ММF ва-

2.63 сурет. Физикалық модельдің 
контурларының тарауларындағы 
өлшенген токтар және Rbal = 0,6 Ом  
кезіндегі CS орамдағы өлшенген ин
дуктивті кернеу

2.64 сурет. Rbal = 0,6 Ом кезіндегі 
физикалық модельдердің параме
трлерінде CS орамдағы есептелін
ген токтар мен индуктивті кернеу

2.65 сурет. Балласттық кедергінің, индуктивтілігінің және токты ауы
стырып қосқыш кілтінің сыйымдылығының зарядты кернеуі 10–28 кА дей
інгі (физикалық іске қосудан бастап жұмыс іске қосуға дейін) токтардың 
диапазоны үшін CS орамындағы токтың максимал мәніна тәуелділігі
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2.66 сурет. CS орамында магниттік ағынның оң өзгеруі кезіндегі плазма
ның бейне кадрлары

куумды камерасының полоидальді қимасындағы магнитті өрістердің 
карталарын қалпына келтірудің есептеу коды, ВК штаттық вакуумдау 
жүйесі және штаттан тыс газды іске қосу жүйесі, бірінші кезекті КТМ 
токамагын автоматтандыру жүйесін синхрондау жүйесі, КТМ жалпы 
басқару пульті пайдаланылды. Алынған нәтижелер токамакты іске қосу 
бойынша жұмыс тәжірибелерін алуға мүмкіндік берді, ол КТМ токама-
гында физикалық іске қосуды дайындау және жүргізу кезінде пайдала-
нылатын болады. Эксперименттердің нәтижелері плазманың бейнека-
дрлары ретінде 2.66, 2.67 суреттерде көрсетілген.
4. КТМ токамагының физикалық іске қосу үшін магнетрон негізінде 

предыонизациялаудың резонанстық жүйесін әзірлеу.
Электронды-циклотронды резонансы бар физикалық іске қосуда тесіп 

өту фазасын іске асыру үшін қажетті сәуле шығару жиілігі 9,6 ГГц магне-
трон негізінде предыонизациялау жүйесіне әзірлеу және эксперименттік 
реттеу жүргізіледі. Магнетронды қоректендіру көзін тәсімі әзірленді, 
1 мкс – 1,4 мкс дейінгі АЖЖ-сәуле шығару дің импульсінің ұзақтығын 
арттыру бойынша болжамды эксперименттік деректер алынды.
5. Бағытталған құйынды токтарды және КТМ токамагы өрісінің нөл кон-

фигурациясында оның тексерілуін ескеріп токамактың вакуумды ка-
мерасындағы магниттік өріс динамикасының сандық моделін әзірлеу.
Жұмыс КТМ токамагының физикалық және кейіндегі іске қосуларын 

дайындаумен байланысты. Бұл ретте, тесіп өту үшін магниттік өрістердің 
қажетті конфигурацияларын толық дәл есептеу үшін, КТМ токамагының 
вакуумды камерасындағы магниттік өрістердің бейнесін дұрыс сипат-
тайтын есептеу коды болуы қажет. Жұмыста минималды магниттік өріс – 
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 а) 37 мс б) 45 мс

2.67 сурет. CS орамында магниттік ағынның теріс өзгеруі кезіндегі плаз
маның бейне кадрлары

нөлдік өріс аймағында орнатылған Холл сездіргіштерінің матрицасымен 
магниттік өрістерді тура өлшеумен есептеу кодын әзірлеу және анықтау 
болжамдалынады. Қазіргі уақытта жұмыстың бірінші бөлігі орындалды, 
нәтижесінде вакуумды камераның өткізгіш элементтеріндегі құйынды 
токтарды ескеріп полоидальді магниттік өрістің катушкаларындағы ток-
тар бойынша токамактың вакуумды камерасының полоидальді қимасы-
ның магниттік өрісін есептеу үшін С++ бағдарламалау тіліндегі сандық 
код әзірленді және оған сынақтау жүргізілді, КТМ токамагының вакуум-
ды камерасындағы магниттік өрістерді тура өлшеу үшін Холл 6х6 екі өл-
шемді сездіргіштерінің матрицасы әзірленді және жиналды, Гельмгольц 
катушкасын және КТМ токамагының полоидальді өрісінің катушкала-
рының тұрақты магниттік өрістерін пайдаланумен оларға мөлшерлеу 
және сынақтау жүргізілді, КТМ токамагының полоидальді өрісінің ка-
тушкаларының контурындағы динамикалық токтардың режімі алынды, 
осының негізінде КТМ токамыгының вакуумды камерасының полои-
дальді қимасының орталығында нөл өріс алынды. Жұмыстың мынандай 
кезеңінде КТМ токамагында эксперименттер жүргізілетін болады және 
де алынған магниттік өрістерді өлшеу нәтижелер код бойынша есептеу-
лер нәтижесімен салыстырылатын болады, экспериментпен сәйкестікті 
алу үшін кодты нақтылау жүргізіледі.

Мына суреттерде жұмыстардың орындалған бөлігінің негізгі фраг-
менттері көрсетілген. 2.68 суретте КТМ токамагының вакуумды ка-
мерадағы магнитті өрістердің әзірленген есептік кодының бас терезесі 
көрсетілген. 2.69, 2.70 суреттерде полоидальді орамдардағы токтардың 
режімі және осы режімдерде алынған нөлдік өрісті магниттік өрістердің 
конфигурациясы көрсетілген. 2.71 суретте КТМ токамагының вакуум-
ды камерасында Холл сездіргіштерінің матрицасын орналастыру тәсімі 
және осы матрица мен оның элементінің – Холл үшөлшемді сездіргішінің 
фотосуреті көрсетілген. 2.72 суретте Гельмгольц катушкасын пайдала-
нумен Холл сездіргіштерін мөлшерлеу көрсетілген.
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2.68 сурет. Әзірленген кодтың негізгі терезесі

2.69 сурет. Нөлдік өріс режімінде КТМ то
камагының полоидальді өрісінің катушкала
рындағы токтардың диаграммасы

2.70 сурет. КТМ тока
магының нөлдік өрісі бар 
вакуумды камерасын
дағы магниттік өріс мо
дулінің кескіні
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2.71 сурет. КТМ ВК ішіне Холл сездіргіштерінің матрицаларын орналастыру

а) КТМ ВК ішіне Холл сездіргіштерінің (ХБ)  
матрицаларын орналастыру тәсімі

б) КТМ ВК ішіне Холл сездіргіштері матри
цаларының фотосуреттері

в) тақшада жинақталған ХҮ фотосуреті

2.72 сурет. Гельмгольц шарғысында ХБ мөлшерлеу

а) ХБ көлденең құрамдастарын калибрлеу б) ХБ тік құрамдастарын  
калибрлеу
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2.9 Плазманың тығыздығын өлшеуге арналған 
газдинамикалық әдісті пайдалану мүмкіндігін 
зерделеу

КТМ токамагында плазманы разрядтау кезінде зарядталған бөлшек-
тердің диверторлық аймаққа және вакуумды камераның қаптамалау 
ына ағып кетуі болады. Осыған байланысты КТМ токамагының тұрақты 
жұмыс режіміне қол жеткізу үшін разрядтау кезінде плазма бөлшек-
терінің жалпы санын тұрақты ұстау қажет, яғни, плазмаға толықтыру 
(жоғалтқанының орнын толтыру) жасау.

КТМ қондырғысында плазманы толықтыру және өшіру үшін молеку-
лярлық газды шоқтың газдинамикалық көзін (ГДК) пайдалану ұсыныла-
ды. Қазіргі уақытта молекулярлық шоқтардың газдинамикалық көздері 
плазмаға отынды беру немесе өшіру жүйелері ретінде кейбір зерттеу 
қондырғыларында қолданылады [51–53].

Плазманың тығыздығын өзгертудің газдинамикалық әдісі токамак-
тың «жанған» плазмалы вакуумды камерасына газдың дыбыстан жыл-
дам молекулярлық ағынының үлестеп берілуіне негізделген. Дыбыстан 
жылдам ағын жоғары энергияға ие және плазмалық ағын ішіне тиімді 
ене алады. Берілетін газдың түріне (плазма түзетін газ немесе қоспалы 
газ) байланысты, плазмаға түскен молекулярлық шоқ не плазманың 
жанғанын қолдайды, не оны сөндіруге апарып соғады. Газдинамикалық 
әдісті пайдалануға негізделген, плазманың тығыздығын өзгерту жүй-
есінің негізгі элементі болып дыбыстан жылдам молекулярлық шоқтың 
газдинамикалық көзі болып саналады.

Плазманы толықтыру және өшіру әдісін іске асыру үшін дыбыстан 
жылдам молекулярлық шоқ көзі негізіндегі құрылғы және молекулярлық 
шоқ көзінің жұмыс режімдерін жетілдіру үшін арналған КТМ токамагы-
ның вакуумды камерасының моделі әзірленді.

Вакуумды стендтің сынақтау камерасы
Газдинамикалық ағындардың параметрлерін өлшеу әдістемесін са-

ралау және жұмыста дағдылану үшін вакуумды стендтің сынақтау ка-
мерасы құрылды. Сынақтау камерасының құрылғысы 2.73 суретте көр-
сетілген. Құрылғы газды ағындағы қысымды өлшеу үшін тікелей газды 
ағында қысымды өлшеуге мүмкіндік беретін PCB «Piezotronics» серии 
106В51 фирмасының сездіргісі таңдап алынды.

Сынақтау камерасының сыртқы түрі 2.74 суретте көрсетілген.
Тығыз графиттен жасалған дыбыстан жоғары шүмектің сыртқы түрі 

2.55 суретте көрсетілген. Сынақтау камерасындағы қысым сездіргіші 
бар қабылдау түтігінің сыртқы түрі 2.76 суретте көрсетілген.

Вакуумды стендтің сынақтау камерасында газдың дыбыстан 
жоғары ағынының параметрлерін анықтау әдістемесін жетілдіру

Дыбыстан жоғары ағын шүмегі мен қысым сездіргішінің арасындағы 
газ ағынының осі бойынша арақашықтығы дыбыстан жылдам шүмектің 
орнын ауыстыру жолымен берілді. Шүмектің осьтік орын ауыстыру диа-
пазоны 4-тен 44 мм-ге дейінгі аралықты құрайды. Газды ағын осі бойын-
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б) сынақтау камерасының жобадағы түрі

1 – сынақтау камерасы; 2 – қысым сездіргішінің орнын ауыстыратын құрылғы; 
3 – гермоенгізу; 4, 15 – шүмегі бар электромагнитті клапан; 5, 16 – үштармақ; 
6, 17 – шүмектің орнын ауыстыруды басқаратын тұтқа; 7 – газ жеткізгішті 
жалғастырғыш; 8 – қысым сездіргішінің орнын ауыстыруды басқару тұтқасы;  
9 – құрылғының сырты; 10 – басқару тұтқасының осі; 11 – шток; 12 – төлке;  
13 – қысым сездіргіші; 14 – қысым сездіргішінің импульсті түтігі.

2.73 сурет. Сынақтау камерасының құрылғысы

а) сынақтау камерасының бүйір жағынан берілген түрі
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1 – турбомолекулярлық сорғы; 2 – вакуумды бекітпе; 3 – қысым сездіргішінің орнын ауыстыру 
құрылғысы; 4 – газды баллон; 5 – шүмектің орнын ауыстыру құрылғысының тұтқасы; 6 – үштар
мақ; 7 – қысымды сездіргіш; 8 – сынақтау камерасының келтеқұбыры; 9 – сынақтау камерасы.

2.74 сурет. Сынақтау камерасының жалпы түрі

2.76 сурет. Сынақтау камерасының 
ішкі қуысы

1 – сынақтау камерасының фланеці; 2 – қысымды  
сездіргіштің қабылдау түтігі; 3 – гермо жал
ғағыш; 4 – сынақтау камерасы корпусының ішкі  
беті

2.75 сурет. Дыбыстан жоғары 
ағын шүмегі
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ша қысымның импульсті сездіргішінің радиальді орнын ауыстыру диа-
пазоны –3–3 мм дейінді құрайды.

Эксперименттерді жүргізу реттілігі мынандай. Эксперимент басталар 
алдында шүмек қысымды сездіргіштің қабылдау түтігінен 4 мм тең ми-
нималды арақашықтықта орналастырылды. Радиалды бағытта қысым-
ды сездіргіштің орнын ауыстыру құрылғысының көмегімен қабылдау 
түтігі шеткі күйдің бірінде орналастырылды – газ ағынының осінен 3 мм 
арақашықтықта.

Сынақтау камерасында форвакуумды және турбомолекулярлық со-
рғылардың көмегімен қысым 10–5 торр деңгейінде ұсталды. Эксперимент 
үдерісінде вакуумды сорғылар үнемі жұмыс істеп тұрды. Жұмыс газының 
ағыны берілетін клапан алдында редуктордың көмегімен газдың жұмыс 
қысымы белгіленді 0,6 МПа.

Әрі қарай 30 мс бастап 100 мс дейінгі уақытта импульсті клапан 
ашылды. 3 с ішінде 106 Гц жиілікпен қысым сездіргішінде кернеудің өзге-
руі тіркелді. Одан кейін қабылдау түтігі 1 мм қадаммен радиусы бойын-
ша (ағын осінің бағыты бойынша) жылжыды және осылай эксперимент 
қайталанды.

Бүкіл диапазонды өткеннен кейін шүмек радиусы бойынша қы-
сым сездіргішінің қабылдау түтігінің орнының өзгеруі, шүмектің ор-
нын ауыстыру құрылғысының көмегімен импульсті түтіктен 5–10 мм 
арақашықтыққа ығыстырылды және эксперимент осылай қайталанды.

Шүмек алдындағы газдың қысымы эксперименттерді жүргізген кезде 
0,2 МПа бастап 2,1 МПа дейінгі диапазонда құбылып тұрды. 2.77 сурет-

2.77 сурет. Импульстің ұзақтығы 50 мс кезінде, сутегі ағынында қысым
ның ұзындығы және радиусы бойынша таралуы
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2.10 кесте. Шүмек мен қысым сездіргіштің қабылдау түтігінің арасын
дағы арақашықтыққа байланысты газ ағыны осіндегі сутегі параметр
лерінің мәні

Параметр 
атауы

Импульс 
ұзақтығы, 

мс

Параметрдің мәні

Шүмек пен түтік арасындағы арақашықтық, мм

4 9 14 19 24 34 44

Ағындағы 
газдың қы-
сымы, Па

30 4386 1498,6 894,7 552,9 294,2 162,1 156,1

50 4409,5 1504 898,1 563 323,7 211,1 141,4

100 4504 1529,4 919,5 569,7 351,2 221,1 120,6

Орташа 4433,2 1510,7 904,1 561,9 323 198,1 139,4

Газ ағыны-
ның тығы-
здығы
×1023, 1/м 3

30 11,12 3,79 2,26 1,4 0,74 0,41 0,39

50 11,15 3,8 2,27 1,42 0,82 0,53 0,36

100 11,39 3,87 2,32 1,44 0,88 0,56 0,3

Орташа 11,22 3,82 2,28 1,42 0,81 0,5 0,35

Газ ағыны-
ның жыл-
дамдығы, 
м/с

30 2454 2562 2602 2634 2669 2697 2698

50 2453 2562 2602 2633 2665 2685 2703

100 2450 2561 2600 2632 2660 2683 2709

Орташа 2452,3 2561,7 2601,3 2633 2664,7 2688,3 2703,3

2.78 сурет. Шүмек мен қысым сездіргіштің импульсті түтігінің арасын
дағы арақашықтыққа байланысты сутегі қысымының өзгеруі
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те импульстің 50 мс ұзақтығы кезінде қысымды өлшеу нүктесінің орны-
на байланысты сутегі ағынында қысымның өзгеруі көрсетілген. Тәжіри-
белік жолмен шүмек артындағы сутегінің ағу түрі іс жүзінде сутегін беру 
импульсінің ұзақтығына байланысты емес.

2.78 суретте сутегін беру импульсінің ұзақтығы әртүрлі кезде шүмек 
мен қысым сездіргіштің қабылдау түтігінің арасындағы арақашықтыққа 
байланысты газ ағынының осіндегі қысымның максимал эксперимент-
тік мәнінің өзгеруі көрсетілген.

2.10 кесте сутегінің берілу 
ұзақтығы 30 мс бастап 100 мс 
дейін болған кездегі газ ағыны-
ның және 0,6 МПа шүмек ал-
дындағы сутегі қысымының па-
раметрлерін есептеу нәтижелері 
келтірілген.

КТМ токамагының ва-
куумды камерасының мо-
делін сипаттау

Газдың дыбыстан жоғары 
ағыныны параметрлерін зерт-
теу үшін КТМ токамагының ва-
куумды камерасында осы каме-
раның моделі дайындалды, ол 
КТМ токамагының тороидальді 
вакуумды камерасының штат-
тық секциясын (1/20 бөлімі) 
білдіреді. Вакуумды камераның 
моделі вакуумды стендте экс-
перименттерді жүргізу жағдай-
ын КТМ токамагындағы зат-
тық сынақтарға максималды 
жақындату мақсатында әзірлен-
ді. КТМ токамагының вакуумды 
камерасының жалпы түрі 2.79 
суретте келтірілген.

Вакуумды камераның моделінде ГДК орнатуға арналған орын болып 
үстіңгі тректі келте құбыр анықталды, онда токамак қабырғасының ішкі 
бетінен плазманың шекарасына дейінгі минималды арақашықтық 50–
60 мм құрайды. Молекулярлық шоқтың газдинамикалық көзінің бұлай 
орналасуы плазманы толықтыру және сөндіру режімдерін іске асыру 
жағынан едәуір қолайлы болып табылады.

Газдинамикалық ағын параметрлерін анықтау үшін ағын осінің бой-
ымен шүмектің орнын ауыстыру механизмінен (2.80 сурет) және газды 
ағынның әртүрлі нүктелерінде қысымды іріктеу үшін импульсті түтікпен 
қысымды сездіргіштің орнын ауыстыру механизмінен тұратын арнайы 
құрылғы дайындалды [54]. Ағын осінің бойымен шүмектің орнын ауы-
стыру механизмінің әзірленген құрылғысы молекулярлық шоқтың газди-
намикалық көзінің шүмексын 100 мм дейінгі арақашықтықта ағынның 

1 – молекулярлық шоқтың газдинамикалық 
көзі; 2 – қысымның импульсті сездіргішінінің ор
нын ауыстыру механизмі

2.79 сурет. КТМ токамагының вакуум
ды камерасының моделінің жалпы түрі
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бойымен орнын ауыстыруға мүмкіндік береді, Сөйтіп, қысымды өлшеу 
нүктесінен шүмекға дейінгі арақашықты береді. Радиалды бағытта ағын 
параметрлерін өлшеу үшін, ағын радиусы бойынша қысым сездіргішінің 
орнын ауыстыруды қамтамасыз ететін арнайы тетік әзірленді.

2.81 суретте ГДК қондырғысының және КТМ токамагының вакуум-
ды камерасының моделіне арналған арнайы қысым сездіргішінің тәсімі 
келтірілген.

2.81 суретте көрсетілгендей, газ ағынындағы қысымды өлшеу үшін 
қысымды сездіргіштің орнын ауыстыру механизміне арнайы қарнақ (4) 
орнатылған, ол дірілден бағыттаушы құрылғыны сақтайды (3). Қысымды 
сездіргіштің орнын ауыстыру механизмі вакуумды камераның арнайы 
тікбұрышты фланеціне бекітіледі. Қысым сездіргішінен шығатын элек-
трлік сигналдарды дабыл белгісін түрлендіргішке дейін шығару вакуум-
ды камера моделінің қабырғасына орнатылған гермоөткізгіш арқылы 
жүзеге асырылады.

Газдың дыбыстан жоғары ағыны параметрлерін анықтау 
әдістемесі

КТМ токамагының вакуумды камерасының моделіндегі вакуумдағы 
газдың дыбыстан жылдам ағынының параметрлерін анықтау мақсатын-
да газды берудің 30 мс және 50 мс ұзақтығымен 1,1 МПа бастап 4,1 МПа 
дейінгі ГДК шүмегі кірісіндегі газдың қысымымен эксперименттер жүр-
гізілді. Жұмыс газы ретінде гелий пайдаланылды. Газ ағынының параме-
трлерін өлшеу осьтік және радиалдық бағыттарда жүргізілді. Шүмектен 
қысымды сездіргіштің қабылдау түтігіне дейінгі арақашықтық Шүмектің 
15 мм бастап 65 мм дейінгі диапазонда орнын ауыстыру жолымен беріл-

1 – газ жеткізуді келте қосқыш; 2 – газ жеткізетін құбыржолы; 3 – демпферлі көлем;  
4 – шүмектің орнын ауыстыруды басқару тұтқасы; 5 – тістегеріш білігі; 6 – тіліктегі ті
стегеріш – доңғалағы; 7 – құбыржолды шток

2.80 сурет. ГДК дыбыстан жоғары ағын шүмегінің орнын ауыстыратын 
құрылғының тәсімі мен жалпы түрі
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ді. Ағын осінен радиалды бағытта өлшеу импульсті түтігі бар қысым 
сездіргішінің орнын ауыстыру жолымен ±9 мм дейінгі арақашықтықта 
жүзеге асырылды.

Эксперименттер мынандай тәртіппен жүргізілді. Вакуумды камера 
моделінде екі форвакуумды және бір турбомолекулярлы сорғылардың 
көмегімен қысым 10–5 Торр шамасында ұсталды. Эксперимент үдерісін-
де вакуумды сорғылар үнемі жұмыс істеп тұрды. Эксперимент басталар 
алдында қысым сездіргішінің қабылдау түтігі шүмектен 15 мм тең мини-
малды арақашықтықта орналастырылды. Радиалды бағытта қабылдау 
түтігі қысым сездіргішінің орнын ауыстыру құрылғысының көмегімен 
газ ағынының осінен 9 мм дейінгі арақашықтықта шеткі күйлердің 
бірінде орналастырылды.

Жұмыс газын беретін электромагнитті клапанның алдына редуктор-
дың көмегімен газдың жұмыс қысымы белгіленді. Әрі қарай 30 мс және 
50 мс уақытқа импульсті клапан ашылды. Қысым сездіргішінің қабыл-

2.81 сурет. ГДК қондырғысының және КТМ токамагының вакуумды каме
расының моделіне арналған арнайы қысым сездіргішінің тәсімі

1 – ГДК шүмектің орнын 
ауыстыру құрылғысы; 
2 – қысым сездіргіші; 
3 – бағыттаушы құрылғы; 
4 – қарнақ; 
5 – қысым сездіргішінің  
орнын ауыстыру құрылғысы
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2.11 кесте. Шүмек алдындағы гелий қысымына байланысты беру импуль
сінің ұзақтығы 50 мс кезіндегі ағын осіндегі гелий параметрлері

Параметрлер атауы
Параметрдің мәні

Шүмек пен қысым сездіргіш түтігі арасындағы  
арақашықтық, мм

Газ беру  
қысымы, МПа 15 25 35 45 55 65

А
ғы

нд
ағ

ы
 г

аз
 

қы
сы

м
ы

, П
а

1,1 1804,3 805,2 466,7 318,2 212,4 108,5
1,6 10746,4 5389,4 2289,4 943,4 732,4 490,1
2,1 38335,8 16416,9 8101,2 4715,1 3303,6 2305,6
3,1 57940,3 27077,7 13861,9 9047,6 5340,5 3842,5
3,6 68467,2 51923,6 29528,2 19172,3 9922,3 5967,8
4,1 81912,2 65093,8 43801,6 26569,7 14246,7 8648,8
Газ беру  
қысымы, МПа 15 25 35 45 55 65

Га
зд

ы
ң 

м
ол

ек
у-

ля
рл

ы
қ 

ағ
ы

ны
ны

ң 
ты

ғы
зд

ы
ғы

 ×
10

23
,1

/
м

3

1,1 4,6 2 1,2 0,8 0,5 0,3
1,6 27,2 13,6 5,8 2,4 1,9 1,2
2,1 97 41,5 20,5 11,9 8,4 5,8
3,1 146,6 68,5 35,1 22,9 13,5 9,7
3,6 173,3 131,4 74,7 48,5 25,1 15,1

4,1 207,3 164,7 110,8 67,2 36,1 21,9

Га
з 

ағ
ы

ны
ны

ң 
ж

ы
лд

ам
ды

ғы
, м

/с 1,1 1606,6 1624,9 1634,3 1639,8 1644,7 1651,2
1,6 1555 1584 1610,1 1628,9 1633,1 1639
2,1 1494 1547,4 1579 1597,6 1607,7 1616,5
3,1 1492,2 1541,5 1573,2 1589,1 1605,2 1613,7
3,6 1491 1510,9 1544,9 1565,7 1591 1606,3
4,1 1487,1 1504,2 1530 1556,7 1582,9 1599,5

дау түтігі орналастырылған нүктеде қысым сездіргішінде 3 с ішінде 106 
Гц жиілікпен кернеудің өзгеруі тіркелді. Одан кейін қысым сездіргішінің 
қабылдау түтігінің 1 мм қадаммен ағын радиусы бойынша орны ауысты-
рылды және эксперимент қайталанды.

Барлық диапазонды өткеннен кейін радиусы бойынша қысым сездір-
гіштің қабылдау түтігінің күйінің өзгеруі, шүмектің орнын ауыстыру 
құрылғысының көмегімен шүмек 10 мм арақашықтыққа орнын ауысты-
рды және радиусы бойынша өлшеулер қайта жүргізілді.

Сынақтар нәтижелері
2.11 кестесінде шүмек алдындағы қысымның әртүрлі мәнінде моле-

кулярлық ағынның ұзындығы мен радиусы бойынша гелий қысымының 
эксперименттік мәні келтірілген. Сондай-ақ, газдың молекулярлық ағы-
нының тығыздығы мен жылдамдығының есептік мәні келтірілген [55].
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Бұрын қысымның газдинамикалық ағым ағынында таралуы гелийді 
беру импульсінің ұзақтығына байланысты емес екендігі эксперименттік 
жолмен анықталған. Сондықтан 2.11 кестеде гелийді беру импульсінің 
бір ұзақтығына 50 мс арналған газдинамикалық ағынның параметрлері 
келтірілген.

Дереккөздер мәліметтеріне сәйкес [56] КТМ токамагындағы шека-
ралас плазманың қысымы плазманың тығыздығы ne = 0,5×1020 1/м 3 

кезінде Р = 6900 Па құрайды. 2.11 кестеде КТМ шекаралас плазмасының 
параметрлеріне өзінің мәндері бойынша жақын ГДК шүмегінен 55 мм 
арақашықтықта алынған (КТМ вакуумды камерасындағы қабырғадан 
шалғай плазмаға дейінгі минимал арақашықтығы) гелий ағынының 
осіндегі қысымның мәні көрсетілген.

2.82 және 2.83 суреттерде газ беру қысымы сәйкесінше 3,6 МПа және 
4,1 МПа болған кезде радиалды және осьті бағыттағы гелий ағынындағы 
қысымның өзгеруі көрсетілген.

2.84 суретте шүмек алдындағы қысымнан газдың молекулярлық 
ағынының тығыздығының тәуелділігі келтірілген. Көрсетілген тәуел-
ділік шүмектен қысым сездіргіштің импульсті түтігіне дейінгі 55 мм 
арақашықтық үшін келтірілген. Қызыл нүктелермен, жуықтатылған сы-
зықтармен эксперименттік деректер көрсетілген.

2.85 суретте ағындағы газ қысымының шүмектен қысым сездір-
гіштің түтігіне дейінгі 55 мм арақашықтықтағы шүмек алдындағы газ 
қысымынан тәуелділігі келтірілген.

2.82 сурет. Газды беру қысымы 3,6 МПа кезінде радиальді және осьтік 
бағыттарда гелий ағынындағы қысымның өзгеруі
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2.83 сурет. Газды беру қысымы 4,1 МПа кезінде радиальді және осьтік 
бағыттарда гелий ағынындағы қысымның өзгеруі

2.84 сурет. Шүмектен 55 мм арақашықтықтағы шүмек алдындағы қы
сымнан газ ағынының тығыздығын өзгерту

Токамак плазмасын толықтыру үшін газдинамикалық көздің молеку-
лярлық шоғының қысымы мен тығыздығының мәні КТМ токамагының 
шекаралас плазмасының сәйкес келетін параметрлерінен жоғары болуы 
керек. 2.84 және 2.85 суреттерде келтірілген кестелерден ГДК шүмегі-
нен 55 мм арақашықтықтағы гелий ағыны осіндегі 6900 Па тең қысым 
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2.85 сурет. Ағындағы газ қысымының шүмектен қысым сездіргіштің түті
гіне дейінгі 55 мм арақашықтықтағы шүмек алдындағы газ қысымынан 
тәуелділігі

ГДК шүмегі алдындағы газ қысымының мәні 3,18 МПа кезінде (плазма-
лық шоқтың тығыздығы 17,5×1023 1/м 3) іске асырылатын болады. Осы-
лардың негізінде КТМ токамагында плазманы толықтыру және өшіру 
режімдерін жүзеге асыру үшін шүмек алдындағы газ қысымы кемінде 
3,18 МПа болуы қажет.

Қорытынды
Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде газ ағынындағы қысымның мәні-

не қол жеткізілді және олардың бөліктерінің тығыздығы КТМ токамагы-
ның шалғайлық плазмасындағы ұқсас параметрлерден жоғары екендігі 
анықталды. Жүргізілген эксперименттер ГДК өндірілген газ ағындары-
ның плазмаға енуі үшін ГДК шүмектің алдындағы газ қысымының мәнін 
кемінде 3,2 МПа қамтамасыз ету қажет екенін көрсетті. КТМ вакуумды 
камерасының моделінде эксперименттерді жүргізу барысында алынған, 
гелийдің молекулярлық ағынның қысымы мен тығыздығының макси-
малды мәні 14246,7 Па және 36,1×1023 1/м 3 құрады.

Алынған деректер КТМ токамагында плазманы толықтыру және 
өшіру үшін молекулярлық газды ағынның газдинамикалық көздерін 
қолданудың принциптік мүмкіндіктерін көрсетеді. Дайындалған эле-
менттер мен құрылғылар КТМ плазманың тығыздығын өзгерту жүйесін 
құру және тікелей КТМ токамагында плазманы толықтыру және өшіру 
үшін газдың молекулярлық ағыны газдинамикалық көзінің тиімділігіне 
әрі қарай қарай зерттеу жүргізу үшін пайдаланылатын болады.
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3 ТАРАУ. ҚР ҰЯО АЭИ РЕАКТОРЛЫҚ 
КЕШЕНДЕРІН ӘРІ ҚАРАЙ ДАМЫТУДЫ 
НЕГІЗДЕЙ ЗЕРТТЕУЛЕР

3.1 Ядролық энергияның оптикалық сәулелену 
энергиясына тура түрленуін зерттеу

Соңғы бірнеше ондаған жылдарда ядролық энергияның оптикалық 
сәулеленуге тура түрлену физикасын зерделеуге қызығушылық айтар-
лықтай өсті [1].

Ядролық реакциялар энергиясын тура түрлендіру жарық энергиясы 
саласында, оның ішінде оның неғұрлым жаңғыртылған түрі – когерент-
ті жарық мөлшерін көптеп алуда перспективалы бағыт болып табылады. 
Ядролық энергия көздерінің жоғары үлестік қуат, жинақылық, тиімді 
қоздыру және жоғары қысым кезінде белсенді газдар ортасының үлкен 
көлемдерін иондандыру қабілеті сияқты айрықша ерекшеліктері бел-
сенді орталарды қоздырудың басқа дәстүрлі әдістері алдында белгілі бір 
әлеуетті артықшылықтар береді және көп ретте ядролық энергияны ко-
герентті жарық сәулеге түрлендіруді зерттеуге деген қызығушылықты 
анықтайды [2]. Сәуле энергиясы мен ақпаратты ұзақ қашықтықтарға 
беру, зымыранның лазерлік қозғалтқыштары, изотоптарды лазерлік 
бөлу және фотохимия, лазерлік термоядролық синтез, стратосферадағы 
озон қабатын қалпына келтіру және ғарыш қоқыстарын жою сияқты са-
лаларда ядролық тартылымы бар газды лазерлерді қолданудың кең мүм-
кіндіктері бұл бағыттағы зерттеулерді екі есе қызықты етеді [3]. Одан 
басқа, ядролық реакциялар өнімдерінен түзілген ядролық-қоздырылған 
плазманың оптикалық (лазерлік және спонтандық) сәулеленуін зерттеу 
ядролық реактордан энергияны жарық энергиясына тура түрлендіру 
жолымен шығару тәсілін әзірлеу үшін қызығушылық тудырады. Бұл ла-
зер және реактордың ядролық-белсенді аймағының белсенді саласымен 
кеңістікте бірлескен жаңа біртекті қондырғыларды (құрылғыларды) 
қарастыру қажеттілігіне әкеледі. Мұндай қондырғыларды құру үшін 
мынандай міндеттерді принципті түрде шешу маңызды:
– перспективалы белсенді ортаның төмен шегімен генерациялау және 

лазерлік сәулеленудің жоғары ПӘК шығу қуатын іздеу;
– нейтрондардың сәулеленуші қарқынды ағымдары бар жұмыс ор-

тасында неғұрлым тиімді лазерді толтыру жүретін жағдайларды 
анықтау және оңтайландыру;

–  ядролық-лазерлік түрлендіргіштер құрылғыларының параметрлерін 
және кеңінен таралғаны белгілі басқа біртекті қуатты лазерлермен са-
лыстырғанда реакторлық-лазерлік құрылғылардың артықшылықта-
рын анықтау.
Ядролық энергияның когеренттік жарық сәулелену энергиясына 

түрлендуінің мүмкін болатын екі жолы бар: тура және аралас ядролық 
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толтыру. Тура ядролық толтыру дегеніміз – ядролық реакция энергиясы 
иондардырға және буфер газының атомдары мен молекуларын қозды-
руға тура келетін кезде, кейін тығыздық инверсиясына және когерент-
тік сәулеленуге плазмохимиялық үрдістер тізбегіне ауысатын ядролық 
энергияны түрлендіру тәсіл. Аралас ядролық толтыру кезнде ядролық 
реакциялар энергиясы белсенді лазерлік ортаны иондандыруға шығын-
далады, ал қоздыру электр зарядымен жүзеге асырылады. Бұған қоса 
электр энергиясы осы ядролық реакторда өндірілуі мүмкін.

Қазіргі кезге дейін ядролық реакция энергиясының жарық энерги-
ясына тура түрленуі тек газ лазерлерінде ғана жүзеге асырылды. Газ 
лазері – газ, бу және олардың қоспалары түріндегі белсенді ортасы бар 
лазер [4–6].

Қазіргі экзотермиялық нейтрондық ядролық реакциялар өнімдерін 
қоздыру кезінде жұмысқа қабілетті қырықтан астам газды лазерлер бел-
гілі: 3Не(n, p)3T, 6Li(n, α)3T, 10B(n, α)7Li, 235U(n, f). Осындай лазерлерді 391 
ден 5600 нм дейінгі спектралды диапазонында мысалмен алғанда Xe, Ar, 
Kr, Ne, C, N, Cl, O, I, Hg атомдардың, Cd+, Zn+, Hg+ иондардың, СО моле-
кулардың және N2

+ молекулярлық иондардың 50 ауысуына сәулеленеді. 
Неғұрлым толығырақ зерттелгені – импульстік қуаты 1,3 МВт және им-
пульстегі энергиясы 520 Дж мағыналы ядрлық толтыруы бар лазерлерге 
арналған рекордты түрде алынған ксенон атомына өтуіндегі ядролық 
толтырулары бар лазерлер [7]. Генерациялаудың төменгі шегі, жұмыс 
газ қоспасының тозуы мен химиялық белсенділігінің болмауы – инертті 
газдар атомдарының инфрақызыл d-p-өткелдердегі лазерлердің маңыз-
ды артықшылығы болып табылады. Мұндай лазерлердің кемшіліктеріне 
ядролық реактордың жұмыс температурасы (дейін 350–550 K) жағдайла-
ры үшін төмен салыстырмалы төмен ПӘК-і (шамамен 3–5%- ға дейін) ин-
фрақызыл саласындағы сәулелену жатады [8–10]. Лазерлер металл була-
рында белсенді ортаның жоғары температурасы кезінде жұмыс істейді, 
бұл ядролық реактордың белсенді аймағындағы жұмыстар үшін көбірек 
қолайлы. Әзірге кадмий, мырыш, сынап буларындағы ядролық толтыруы 
бар ионды лазерлер одан белгілі. He-Cd қоспалы иондық лазер үшін 700 
K температура оңтайлы болып табылады, лазердің ПӘК0,4% жетеді [8]. 
Бұл параметрлер максималды және шектіліктен алыс болып табылмай-
ды. Ядролық толтырулары бар газ лазерлерінің жұмыс сипаттамаларын 
әрі қарайжақсарту, ядролық бөлшектердің энергиясын жарық сәулесіне 
жоғары тиімділігі түрлендіру игерген жаңа неғұрлым тиімді газ ортасын 
іздеумен және пайдаланумен байланысты.

Соған қарамастан, иондандыру сәулелерімен қоздырылған газ орта-
сын (инертті газдар және олардың қоспалары негізіндегі) оптикалық си-
паттамаларын зерттеу 50 жыл бұрын басталды, бұл бағыттағы зерттеу-
лерді аяқталған деп санауға болмайды

Жоғарыда айтылғандай, 2015 жылы «Қазақстан Республикасының 
Ұлттық ядролық орталығы» РМК «Атом энергиясы институты» филиа-
лында ядролық реакциялар өнімдерінен құрылған ядролық-қоздырылған 
плазманы оптикалық (лазерлік және спонтанды) сәулеленуді зерттеу 
бойынша жұмыстар басталды. Зерттеулерді ССП аумағында орналасқан 
реактор кешендерде жүргізу жоспарланып отыр: жылу нейтрондардың 
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ағынының тығыздығы 3×1014 н/см2с дейін ИВГ.1М стационарлық ядро-
лық реакторда және жылу нейтрондарының ағымы 7×1016 н/см2с дейінгі 
ИРГ импульстік ядролық реакторда. ИВГ.1М стационарлық реакторда газ 
қоспаларының люминесценция спектрлерін зерттеу бойынша реактор-
лық эксперименттер, қоспалардың құрамын кеңінен түрлендіру арқа-
сында радиолюминесценциялаудың жоғары тиімді қоспаларды анықта-
уға, деңгейлердің орналасу механизмы және инверстік орналасудың 
пайда болуы туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді.

Неғұрлым күрделі және қауіпті болып табылатыны ИГР ядролық 
реакторында ядролық толтырулары бар лазерлердің зерттеу және іске 
қосу эксперименттері. Кез-келген жағдайда, алынған ғылыми нәтиже-
лердің ядролық энергиясын лазер-оптикалық сәулелену қуатына өтуі-
не байланысты білім берудің сәйкес салаларында дамыту үшін үлкен 
маңызы болады.

Бұл бөлімде ССП реактор кешендерінде жүргізілген ядрлық энерги-
яны оптикалық сәулелену қуатына тура өткізуді зерттеудің бірінші ке-
зеңінің басталу нәтижелері ұсынылған.

3.1.1 Газ қоспалары люминесценциясы спектрлерін зерттеу 
жөніндегі реакторлық эксперименттер

Ядролық реакциялар өнімдерінен түзілген ядролық-қоздырылған 
плазманың оптикалық сәулеленуін спектрлік зерттеулер, ядролық ре-
акциялардың энергиясын лазерлік немесе спонтанды сәуле шығару қу-
атына өткізудің жоғары тиімділігі бар бар жұмыс газ ортасын іздеумен 
байланысты міндеттерді шешу үшін қызығушылық танытады.

Ядролық реакциялар өнімдері бар газ қоспаларын қоздыру көз-
дері мен тәсілдері

Ядролық реакторларда жүргізілген ядролық-қоздырылған плазманың 
оптикалық сәулеленуін зерттеу бойынша эксперименттерде белсенді газ 
ортларын тура қоздыру, әдетте, нейтрондық сәулелену арқылы емес, 10B, 
6Li, 235U, 239Pu, 3Не ядролармен жылу нейтрондардың өзара әсері кезінде 
өтетін экзотермиялық ядролық реакциялардың өнімдерін пайдалану 
кезінде жүзеге асырылады [11, 12].

Жылу нейтрондарға арналған бұл реакциялар қималары мынаны 
құрайды: 4010 барн (10B), 945 барн (6Li), 582.9 барн, (235U), 742 барн (239Pu), 
5400 барн (3He) [3].

Газ ортасын тиімді қоздыру үшін нейтрондармен өзара әрекеттесетін 
изотоптар газ ортасымен тікелей байланыста болуы керек. Плазманы 
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а) беткіқабаттық көздер б) көлемді көздер

3.1. сурет. Ядролық реакция өнімдерімен газ орталарын қоздыру әдісі

иондандыру және қоздыру үшін ядролық реакциялар энергиясы пайда-
ланудың екі ықтимал әдісі бар: жер үсті көздерінің зарядталған бөлшек-
терін пайдалану (лазерлік камералардың ішкі беті изотоптың 10B, 6Li, 235U 
жұқа қабатымен немесе оның қосылыстары 235UO2, 235U3O8 жабылады) 
және зарядталған бөлшектердің көлемді көздері (газ түріндегі изотоп 
немесе оның қосылысы: 3He, 235UF6, 10BF3 жұмыс газ қоспасы құрамына 
кіреді) пайдаланылады, 3.1-суретті қараңыз.

Реакторішілік эксперименттердің сипатты ерекшеліктері
Ядролық реакциялар өнімдерімен қоздырылған газ ортасын оптика-

лық сәулелендіруді спектралды зерттеудің белгілі бір ерекшеліктері бар 
(басқа да көптеген реакторларда материалдарды сәулелендіру бойынша 
жұмыстардан айырмашылығы): өлшеулер реактордың қуатқа жұмыс 
істеу жағдайында жүргізілуі керек.

Реакторішілік эксперименттердің мынандай қатарын бөліп алуға бо-
лады [3, 12]:
– қуатты нейтрондық және γ-сәулелену радиациялық зақымдануды ту-

дырады, радиациялық қыздыру және реакторға орналастырылған 
құрылғылардың бөлшектерін іске қосады. Сондықтан құрылғылық 
және оқшаулау материалдарын іріктеуге ерекше қажет тар ұсынады. 
Айта кету керек, әдеттегі жағдайда көп таралған ауа, резеңке, пласт-
масса сияқты оқшаулағыш заттар, тіпті өте әлсіз радиациялық өрістер-
де және шағын интегралдық радиация ағындарында да өз оқшаулағыш 
қасиеттерін жоғалтады, әдетте NaCl секілді оптикалық терезелер ретін-
де пайдаланылатын көптеген материалдар 1015 н/см2 ден 1016 н/см2 дей-
інгі нейтрондардың флюенсінде мөлдірлігін жоғалтады. Бөлшектерді 
радиациялық қыздыру термотөзімділік материалдарын қолдануды 
және тиімді жылушығаруды ұйымдастыруды қолдануды қажет етеді;

– эксперименттік қондырғының процес тегі қол жетімсіздігі және 
құрылғылық материалдардағы жоғары жүктелген радиобелсенділік 
салдарынан жүргізілген эксперименттерден кейінгі, сондай-ақ экспе-
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римент процес інде өзгертулер мен түзетулер енгізу мүмкін еместігі, 
барлық құрылғының тораптар мен сызбаларының сенімділігіне ерек-
ше қажет тар қояды;

– белсенді аймағында эксперименттік қуыстары мөлшерінің шектеулі-
гі, реактордың реактивтілігі қажетті қор мен сындылын қамтамасыз 
ету қажеттілігі үшін габариттік өлшемдерге және эксперименттік 
құрылғыларды жинақтау өте қатаң қажет тарды ұсынады;

– қашықтықтан өлшеу өткізу қажеттілігі, реактордың шегінен үлкен 
қашықтыққа электрлік сигналдарды мен оптикалық сәулеленуді 
шығару қажеттілігі дабылдарының шығынын азайту, ілеспе фон, 
электр басқару, детектірлеу құрылғыларды және т.б. сезімталдығын 
арттыру міндеттерін қояды.
Реакторлық эксперименттердің жоғарыда көрсетілген өзіндік ерек-

шеліктерін ескере отырып, ядролық реакциялар өнімдермен түзіл-
ген ядролық-қоздырылған плазманы зерттеудің эксперименттік әдісі 
таңдалған болатын, эксперименттік жабдықтар іріктеліп және ИВГ.1М. 
стационарлық ядролық реактордағы реакторішілік эксперименттер жүр-
гізу тәсімі әзірленді.

Ядролық-қоздырылған плазманың сипаттамаларын зерттеудің неғұр-
лым перспективалы әдісі спектрлі диагностика әдісі болып табылады. 
Бұл әдіс басқа әдістермен (зондты, электрод және т.б.) салыстырғанда 
ядролық-қоздырылған газ ортасының жағдайы туралы алынған ақпарат 
тұрғысынан ең ақпаратты болып табылады және өлшенетін сипаттама-
ларға ұйытқу енгізеді. Атап айтқанда, қоздырылған газ ортасының спек-
трлік диагностикасы газды ортада зарядталған бөлшектердің концен-
трациясын және температураны, сондай-ақ, энергетикалық кеңістікте 
концентрациясы мен бөлшектердің ағынын анықтауға мүмкіндік береді 
(қозғалған жағдайы және олардың кинетикасын бойынша атомдар мен 
молекулалар анықтау) [3, 12]

Реакторлық эксперименттерді жүргізудің өзіндік ерекшеліктерін 
ескере отырып, ядролық реакциялар өнімдерімен қоздырылған газ орта-
сының сипаттамаларын спектральды-люминесцентті зерттеу бойынша 
эксперимент тәсімі әзірленді.

Газ қоспаларының люминесценцисын зерттеу бойынша реактор-
лық эксперименттер тәсімі

3.2-суретте ядролық реакциялар өнімдерімен пайда болған ядро-
лық-қоздырылған плазманың оптикалық сәулеленуін зерттеу бойынша 
эксперименттің сызбасы ұсынылған.

Ядролық реакциялар өнімдерімен зерттелетін газ қоспасының қо-
зуы нәтижесінде пайда болатын жарық сәуле (4), ампулалардан кварцты 
терезе арқылы (6), және айналмалы айнасында шағылыса отырып (7) 
шығарылады, фокустаушы линзаға түседі (8). Әрі қарай оптоталшықты 
кәбіл (9) арқылы жарық оптикалық спектрометр кірер саңылауына (13) 
және фотондар есебі режіміндн жұмыс істейтін ҚЭБдан (11) монохрома-
тордың кіру саңылауына (10) түседі.

Оптикалық спектрометр көмегімен алынған люминесценция спектрі 
компьютерге (14) жазылады.
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3.2 сурет. Зерттелетін газдық иондандыру және қоздыруға арналған 
беткі зарядталған бөлшектерді пайдаланған реакторлық экспери
менттер тәсімі

Люминесценциялар спектрлеріне реакторішілік зерттеулерді 
жүргізуге арналған эксперименталдық стенд

Иондаушы сәуле шығару жағдайында ядролық реакциялардың өнім-
дерімен 6Li(n, α)T қоздырылған газ ортасының спектральды-люминес-
центті сипаттамаларын зерттеу бойынша эксперименттер ИВГ.1М. ста-
ционарлық ядролық реакторының реакторлық жайында орналасқан 
ЛИАНА эксперименттік стендінде жүргізіледі. ЛИАНА эксперименттік 
стенді бастапқыда ИВГ.1М реакторда сәулелену жағдайында ядролық 
және термоядролық қондырғылардың құрылғылық материалдарда су-
тегі изотоптарының салмақ ауыстыру ұрдісін зерттеулерін жүргізу үшін 
арналған болатын [13–17]. Эксперименттік стендтің толық сипаты осы 
кітаптың 5.4 тарауында берілген. Газ қоспаларының люминесценция 
спектрлерін зерттеу бойынша эксперименттер жүргізу үшін ЭЕМ жа-
дында жинақталатын және экпериментатрмен бақыланатын, реттеуші 
құрылғылардың есебіне ядролық-қоздырушы плазманың жарық сәу-
лесінің өлшенетін оптикалық сипаттарын тұрлендіретін аппаратуралар 
мен аспаптармен ақпараттық-өлшеу кешенін (АӨК) жинақтауға дейін 
және іске қосу жүйесін жетілдіруден тұратын эксперименттік стендті 
жаңғырту жүргізілген болатын.
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1 – эксперименталды АҚ; 2 – КЭБ монохроматор; 3 – оптикалық спектрометр; 4 – циф
рлі осциллограф; 5 – IBM PC компьютері; 6 – массспектрометр; 8, 17, 20 – қол вакуум
дық шұралар; 9 – жинақтағыш сыйымдылық; 10 – газ қоспаларын тазарту жүйесі; 11 – газ 
қоспаларын дайындау жүйесі; 12 – сорғы форларына арналған азотты тұзақ; 13 – форва
куумдық сорғы; 14 – жоғары вакуумдық сорғылар; 15 – қысым бергіші; 16 – газды (натека
тель) шығынын реттегіш; 18 – вакуумметр ВДГ1; 19 – механикалық вакуумдық шұра

3.3 сурет. Газ қоспалар мен металдардың буларының спектральдылюми
несцентті сипаттамаларын зерделеу жөніндегі тәжірибелер тәсімдері

3.3 суретте жаңғыртылған ЛИАНА эксперименттік стенд принципи-
алды тәсімі келтірілген. ЛИАНА стендісіне монтаждалған қосымша жүй-
есі әзірленген, сызбада сұр нүктелі сызықтармен көрсетілді.

ЛИАНА эксперименттік стенді функционалды тұрады ампулдық 
құрылғылар (АУ) мен жұмыс блоктан тұрады (3.3 суретте ол қызыл нүк-
телі жолымен бөлінген).

Эксперименттік стендтің жұмыс блогі, өз кезегінде, функционал-
дық тұрғыда вакуумдық жүйелерден, ампулдық құрылғылар көлеміне 
және ақпараттық-өлшеу кешеніне зерттелетін газдарды жіберетін жүй-
еден тұрады.

Ампулдық құрылғы зерттеудің міндеттерін және осы міндеттермен 
байланысты техникалық қызмет көрсету сипаттарын негізге ала отырып 
дайындалады.

Эксперименталды ампулдық қондырғылар
Инертті газдар қоспаны және металл буларының қоспаларының спек-

тральды-люминесцентті сипаттамаларын зерттеу бойынша экспери-
менттер жүргізу үшін эксперименттік ампулдық құрылғылардың (АҚ) 
екі конструктивтік тәсімі әзірленген болатын:
– 1-нұсқа: инертті газдар қоспаларымен зерттеулер жүргізуге арналған 

металл эксперименттік ұясы бар АҚ, 3.4, а  сурет (зарядталған бөл-
шектердің беткіқабаттық көздері пайдаланылады);

– 2-нұсқа: металл буымен қоспаларға зерттеулер жүргізу үшін газ 
қоспасымен толтырылған металл кесегі бар кварц капсуласы ішіне ор-
натылатын эксперименталды ұясы бар АҚ, 3.4, б сурет (зарядталған 
бөлшектер көлемді көзі пайдаланылады).
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1 – оптоталшықты өткізгіш; 
2 – коллиматор;
3 – бұрылыс айнасы;
4 – кварцты терезе;
5 – кері сору қуысы және газ қоспаларын бергіш;
6 – ампулдық құрылғы корпусы;
7 – эксперименттік ұяшық корпусы;
8 – салқындатқыш қабы;
9 – қыздырғыш;
10 – бөлінгіш материалдың жұқа қабыты;
11 – салқындату қуысы

1 – оптоталшықты өткізгіш; 
2 – коллиматор; 
3 – бұрылыс айнасы; 
4 – цериев шынысы; 
5 – АҚ көлемін кері сору қуысы; 
6 – АҚ корпусы;
7 – эксперименттік ұяшық корпусы; 
8 – салқындатқыш қабы; 
9 – металл кесегі; 
10 – капсуланы қорғағыш қап;
11 – газдар қоспасы бар кварцты капсула;
12 – қыздырғыш; 
13 – салқындату қуысы

а) Инерттік газдар қоспасы бар эксперимент
терге арналған АҚ

б) Металл булары бар эксперименттерге 
арналған АҚ

3.4 сурет. Инертті газдар мен металл буларының газ қоспаларының лю
минесценция спектрлеріне зерттеулер жүргізуге арналған эксперимент
тік ампуланың тәсімдік түрі

Ампулдық құрылғы мыналарды қамтамасыз етеді: орналастыру экс-
перименттік ұяшықтар зерттелетін газ қоспасымен деңгейінде реак-
тордың белсенді аймағының ИВГ.1М корпусының ішінде физикалық 
эксперименттік арна (ФКЭ); шығару көлемін эксперименттік ұяшықтар; 
берілуін зерттелетін газ қоспасының көлемі эксперименттік ұяшықтар; 
реттеу және қолдау зерттелетін температуралық режімін қабырғалары-
ның эксперименттік ұяшықты және кварцты капсула газ қоспасымен.
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Газ қоспаларының спектральды-люминесцентті сипаттамаларын 
зерттеу бойынша реакторлық эксперименттер жүргізу әдістемесі

ИВГ.1М зерттеу реакторы және ЛИАНА эксперименттік стендінің тех-
нологиялық ерекшеліктеріне назар аудара отырып, ядролық бөлшек-
тердің жарық сәуле энергиясын түрлендірудң жоғары тиімділігі игер-
ген газ ортасын іздеу және зерделеуге бағытталған зерттеулер жүргізу 
үшін, газ қоспаларын люминесценция спектрлерін зерттеу бойынша ре-
акторлық эксперименттерді жүргізу әдістемесі әзірленді, ол мыналар-
дан тұрады:
– АҚ ИВГ.1М реакторының эксперименттік арнасына жүктеледі, сөйтіп, 

АҚ эксперименттік ұяшық реактордың белсенді аймағын деңгейінде 
орналасады;

– әрі қарай бағалау жүргізіледі енгізген ампулой реактивтіліктің реак-
тор, содан кейін ампула қосылады вакуумдық жүйесі эксперименттік 
стенд ЛИАНА, және барлық қажетті технологиялық дайындау бойын-
ша процедуралар тиелген ампулдық құрылғылар мен стенд ЛИАНА 
жүргізуге реакторлық эксперименттер;

– содан, реактордан қуаттың берілген деңгейіне шығар алдында, алдын 
ала құрастырылған зерттелетін қоспа газдар, жинақтаушы сыйым-
дылық жиналған (9) (3.3 сурет) түсіру жүйесінің көмегімен ампулдық 
құрылғылары көлеміне берілген қысымға дейін түседі (металл булары 
жоқ газдар қоспаларымен эксперименттерде);

– содан кейін реактор берілген қуат деңгейіне шығарылады, және жа-
рық ағынын өлшеу жүргізіледі;

– әрі қарай, реактор берілген стационарлық қуат деңгейде люминес-
ценция спектрлерін жазудан кейін, ИВГ.1М реакторы екінші берілген 
стационарлық қуат деңгейіне шығарылады және мынандай жарық 
ағынын өлшеу жүргізіледі. Металдар буымен эксперименттерде лю-
минесценция спектрлерін тіркеу, реактордың әрбір берілген қуатына 
капсула қабырғаларының әртүрлі температураларда жүргізіледі;

– газ қоспаларын люминесценция спектрлерін өлшеуден кейін барлық 
зерттелетін реактордың стационарлық қуаттардың деңгейлерде реак-
торды жоспарлы тоқтату жүргізіледі.
Зерттеулер шараларынан басқа, ИВГ.1М реакторда жүргізілетін 

эксперименттерге қойылатын техникалық қажет тар анықталды, 
олар мыналар:
– газ қоспасын дайындау жүйесі АҚ (кварцтық капсула) газ қоспа-

сын жіберу кезде 10–4 торр артық емесгаздардың қалдықты қысымы 
қамтамасыз етілуі керек;

– АҚ эксперименттік ұяшықты температуралық қабырғасын бақылау 
және басқару жүйесі өлшеу кезінде ұяшық қабырғаларының мынан-
дай температураларында қамтамасыз етуге тиіс: металл буларының 
жоқ бір газдар қоспасы үшін – 500-ге дейін, металл буылары бар бір 
газдар қоспалары үшін – 570 К, 620 К, 670 К, 720 К, 770 К, 820 К, 870 К;

– рұқсат етілген температура градиенті эксперименттік ұяшық қабы-
рғасы және капсула қабырғасы бойынша металл буымен экспери-
менттерде зерттелетін температурадан 10 К айырмашылығы бол-
мауы керек;
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– жарық диапазонында сәулелендіру спектрлерін тіркеу жүйесі ұзын-
дығы бойына 1,5 нм кем емес рұқсаттаманы қамтамасыз ету керек;

– сәулелену спектрлерін өлшеулерді бақылау және басқару қашықтан 
жүзеге асырылуға тиіс.
ИВГ.1М стационарлық реакторда жүргізілетін газ қоспаларының спек-

тральды-люминесцентті сипаттамаларын зерттеудің бірінші кезеңде, газ 
ортасын иондандыру және қоздыру үшін іс жүзінде бұрын пайдаланған 
6Li(n, α) T реакциясы таңдалып алынды. Бұл ретте газды ортаны қоздыру 
үшін зарядталған бөлшектердің үстіртін пайдалану тәсілі таңдалған. ре-
акторлық эксперименттерді Жүргізу үшін 3.4, а. суретте ұсынылған АҚ 
ертеректе әзірленген нұсқасына сәйкес сәулеленуші ампулдық құрылғы 
дайындалған болатын.

Зарядталған бөлшектердің көзі ретінде, жоғарыда атап өтілгендей, 
ампулдық құрылғылар эксперименттік ұяшықты ішкі бетіне жұқа қабат-
пен жағылған табиғи литий пайдаланылады (литий изотоптарының та-
биғи құрамы: (6Li(7.5%)+7Li(92.5%)).

Литийдің жұқа қабатын жағу үшін АҚ ұяшықтарының ішкі бетіне ли-
тийді бүрку бойынша әдісі әзірленді және эксперименттік сыналды.

АҚ эксперименттік ұяшық қабырғасына литийді бүрку әдісі
Ампулдық құрылғының эксперименттік ұяшығының ішкі бетіне ли-

тий қабатын жағу шарасы бірнеше кезеңде жүргізілді (3.5 сурет).
I кезеңі. Эксперименттік ұяшықтың ішкі бетін литиймен тозаңда-

туға дайындау.
АҚ эксперименттік ұяшық қабырғаларының ішкі бетін жақсы сулан-

дыруын қамтамасыз ету үшін (адгезиясын арттыру) мынандай шаралар 
жүргізілді:
– металдың беттерінен және үстіңгі беттерінен әртүрлі технолого-

иялық қоспаларды және органикалық қабыршықтарды жою үшін 
үздіксіз керу сору жағдайында екі сағат бойына 1023 К температура 
кезінде эксперименттік ұяшықтарды жоғары температурада күйдіру 
жүргізілді;

– содан кейін, металл бетінен тотық қабыршықтарын жою мақсатында 
(тотықтық-қалпына келтіру реакциясы нәтижесінде), эксперименттік 
ұяшық көлеміне спектрлі таза сутегі 1023 К температурада 200 Торр 
қысымда жіберілді. Екі сағаттық ұстаудан кейін ұяшық қабырғалары 
300 К температураға дейн салқындатылды;

– әрі қарай, металл емес қоспалардың (фосфор, күкірт, көміртегі және 
т.б.) құрғақтау үшін, эксперименттік ұяшық корпусы үздіксіз кері 
сору жағдайында 1023 К температураға дейін қыздырылды және бес 
минуттық ұстаудан кейін бөлме температурасында (300 К) дейін 
салқындатылды.
II кезең. Ампулдық құрылғының эксперименттік ұяшығына тазар-

тылған литийді жүктеу (геттерирлеу және вакуумдық дистилляция 
әдісімен).

ІІІ кезең. Ампулды құрылғының эксперименттік ұяшығы қабырғала-
рын литиймен тозаңдату.

АУ эксперименттік ұяшықтың ішкі бетін литимен тозаңдату мынан-
дай тәртіппен жүргізілді:
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3.5 сурет. Ампулдық құрылғының эксперименттік ұяшығының қабырғасы
на литий жағу тәсімі

1 – шектегіш экран; 
2 – эксперименттік ұяшық корпус;
3 – жағылған литий қабаты; 
4 – жылуоқшаулағыш қап; 
5 – литий үлгісі;
6 – эксперименттік ұяшық тұбі;
7 – қыздырғыш;
8 – термобу

– литий үлгісі бар ұяшықтың көлемінің 10–5 Торр қысымға дейін сору;
– ұяшық 1000 К температураға дейін қыздыру және бір сағат бойы 

ұстап тұру;
– ұяшықты 300 К температураға дейін салқындату;
– ампулдық құрылғылардың шектеу экранын жою кезінде литий мен 

атмосфералық ауаның өзара әсерін минимизациялау үшін ұяшық 
көлеміне аргонды жіберу;

– ампулдық құрылғыны 10–5 Торр қысымға дейін көлемін кері сору.
Жағылған литий қабатының орташа қалыңдығы жанама әдіспен 

анықталды. Эксперименттік ұяшықтың ішкі бетінің ауданын және 
жағылған қабаттың қажетті қалыңдығын біле тұра, эксперименттік 
ұяшыққа жүктелетін литидің қажетті мөлшері анықталды.
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3.6 сурет. Газ қоспаларының люминесценциясын зерттеу бойынша реак
торлық эксперименттерді жүргізуге арналған эксперименттік ампул
дық құрылғысы

а) АҚ жалпы түрі

б) айна мен коллиматорды юстирлеу механизмі бар 
үстіңгі фланец

в) Қыздырғышы және салқындату қабы бар АҚ 
төменгі бөлігі

Осы әдісті негіздеу үшін осындай ұяшықтармен эксперименттер жүр-
гізілді, содан кейін ұяшықтар кесілді және жағылған литийдің қабаты-
ның қалдыңдығын өлшеу жүргзілді.

3.6 суретте дайындалған ампулдық құрылғылардың жалпы түрі ұсы-
нылған, оның жоғарғы фланеці айналарды түзету тетігімен және кол-
лиматор (ампулдық құрылғылардан шығатын жарық ағымын фокустау 
үшін) және ампулдық құрылғыға орнатар алдындағы салқындату қабы 
бар АҚ төменгі бөлігі.
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а) монохроматор МДР 204 
және оптикалық спектрометр 
USB2000+ қорғаныс алдында 

б) монохроматор оптикалық 
спетрометр кадмий және 
қорғасыннан жасалған қорға
ныс қорабында

в) парафинмен жа
былған қорғаныс қора
бындағы аппаратура

3.7 сурет. Кадмий фольгасынан, қорғасыннан және парафиннен жасалған 
қораптардың өлшеу аппаратурасын қорғау

Литийлі ампулдық құрылғысы бар люминесценция спектрлерін 
зерттеу бойынша бірінші реакторный эксперимент әдістемесі

Эксперименттің мақсаты ампулдық құрылғылардың салқындату 
режімін ИВГ.1М реакторының әртүрлі қуаттары кезінде пысықтау және 
реакторлық сәулелену жағдайында тіркеуші аппаратурасының жұмыс 
қабілеттілігін тексеру (оптикалық спектрометр USB2000+, монохрома-
тора МБ 204 және фотодетектор DET 100A) болып табылады.

Эксперимент инертті газдардың газ қоспасымен өткізілді: гелий (–452 
Торр), неон (Ne – 300 Торр).

Газ қоспасы дайындалды жеке коллекторда және өткізгіш көлемі ам-
пулді құрылғыны тазалау жүйесі арқылы білдіретін екі прогреваемые 
металл бағаналар, толтырылған газдыабсорбілеуш элементтері. Тазалау 
газ қоспасын қоспалардан есебінен жүзеге асырылады өткізу қоспалар 
арқылы сорғыш элементтер (титан және мыс оксиді) температурада 870.

Қорғау үшін өлшеу аппаратурасының, тіркеуші жарық сәуле, ықтимал 
әсер ету реакторлық сәулелену монохроматор МБ 204 және оптикалық 
спектрометр USB2000+ орналастырылуы болды, қорғағыш қорабы бірі 
кадмилі фольга, қорғасын және парафин (сурет 3.7), ұқсас болды және 
фотодетектор DET 100A қорғалған.

Жоғарыда әдістемелік эксперимент бойынша He-Ne газ қоспасын си-
паттамаларын спектральды-люминесцентті зерттеу бойынша жүргізіл-
ген әдістеме сипатталған.

3.8 суретте ИВГ.1М. реакторы эксперименттік арна ампулдық 
құрылғыны жүктеу кезеңдері көрсетілген.

Тәжірибе жүргізу шарттары мынандай:
– ИВГ.1М. реакторының жылу қуаты – 300 кВт-тан, 500 кВт-тан, 1 МВт-ты;
– толқындар ұзындығының зерттелетін интервалы – 300-ден 1100 нм;
– газ қоспасының зерттелетін температуралық интервалы – 300-ден 

500-ге дейін К;
– ампулдық құрылғының газ қоспасының қысымы – 650 Торр.

3.9-суретте ұсынылған диаграмма әдістемелік реакторлық экспе-
рименттер газ қоспасымен He-Ne емес. Диаграммада ұсынылған дерек-
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а) арнаға жүктеу 
алдындағы ампула

б) ампуланы арнаға  
жүктеу

в) реактор каналына жүктелген ампула 
және ЛИАГА стендінде мониторлау

3.8 сурет. Зерттеу үлгілері бар ампулдық құралғаны ИВГ.1М реакторы
ның орталық эксперименттік арнасына жүктеу

3.9 сурет. HeNe газды қоспасы бар реакторлық эксперименттің диаграммасы

тер өзгерген қуат реактор (қара сызық), қысым көлемінде ампулдық 
құрылғылар (жасыл сызық), температурасы корпусының эксперимент-
тік ұяшықты ампулдық құрылғылар (қызыл сызық) және осы өзгерістер 
қарқындылығы люминесценция желілерде 585 нм (көк сызық) және 703 
нм (сары сызық), осы газ қоспасын He-Ne тән.
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3.10 сурет. ИВГ.1М реакторының әртүрлі жұмыс тәртібіндегі USB 2000+ 
спектрометрмен тіркелген, HeNe газды қоспасының люминесценцияла
ры спектрлері

Ампулдық құрылғылардың эксперименттік ұяшық қабырғасының 
температурасы ампулдық құрылғының түбіннен 100 мм қашықтықта 
ұяшықтардың сыртқы жағында орнатылған екі термобудың көмегімен 
тіркелген (реактордың белсенді аймағының ортасы деңгейінде).

585 нм және 703 нм желілеріндегі люминесценция қарқындылығы 
мәндері оптикалық спектрометрмен USB2000+ тіркелген. Нүкте тәуел-
ділік өзгерістер қарқындылығы люминесценция сәйкес келеді уақыт, 
онда өлшеу жүргізілді. Нүктеге біріктірілген сызықтармен үшін көрнекі, 
эксперименттің түрлі кезеңдерінде жарқырауы қарқындылығы өзгереді.

3.10 суретте мысал үшін ұсынылған нысаны бағдарламалық қамта-
масыз ету спектрометр USB2000+ тіркелген спектрами люминесценция 
түрлі режімдерде жұмыс реакторы ИВГ.1М.

Алынған деректерді алдын ала талдау мыналарды анықтауға мүмкін-
дік берді (3.9 суретке қараңыз):
– қыздыру кезінде қабырғасының эксперименттік ұяшықты температу-

раға дейін 500 өсті қысым көлемінде ампулдық құрылғының темпе-
ратурасының көтерілуіне газ қоспасының көлемі ампулдық құрылғы-
лар. Бұл, өз кезегінде, бойынша-шамасы, төмендеуіне алып келді 
қарқындылығы свечения. Бұл жорамал растайды салқындату кезінде 
газ қоспасын қарқындылығы өсті. Алайда, мәні қарқындылығы све-
чения толмаса алынған мәндердің дейін қыздыру қабырғаларының 
эксперименттік ұяшық. Бұл түсіндіруге болады ластануына газ қоспа-
сын қоспалармен, выделяющимися бірі қабырғаларының ампулдық 
құрылғылары бірінші радиационном күйдірген корпусының ампул-
дық құрылғылар;

– азаюы қысымды газ қоспасының көлемі ампулдық құрылғылар (сору 
газ қоспасы арқылы натекатель) әсер етпейді қарқындылығы свече-
ния зерттелетін газ қоспасының;
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– кейін жоспарлы күтім берілген сөрелер қуат реактор (реактордың 
жоспарлы ТОҚТАТУ) жану газ қоспасын тоқтады.
Сөйтіп, газ қоспасы Не-Ne әдістемелік реакторлық эксперименттер 

нәтижелері өткізу мүмкіндігін әрі қарайэксперименттер зерттеу спек-
тральды-люминесцентті сипаттамаларын газ қоспаларын әзірленген 
литийлі эксперименттік ұясы ампулдық құрылғысы көрсетті. Өткізу 
процес інде эксперимент пысықталды салқындату режімдерін ампул-
дық құрылғылар мен деректер алынды әсері туралы реакторлық сәуле-
лену жұмысын тіркейтін аппаратураның оптикалық сәуле, газ қоспасын 
(He-Ne) өнімдерімен ядролық 6Li(n, α)T. қозу нәтижесінде ампулдық 
құрылғылары эксперименттік ұяшықты көлемі туындайды.

Қорытынды
Бұл бөлімде ядролық энергияның оптикалық сәулелену энергиясына 

тікелей түрленуі және инерттік газдар мен металл буларының қоспала-
рының туралы ядролық қоспалары бар когеренттік және когеренттік 
емес сәуеленудің ядролық-қоздыру көздерін жасау саласындағы ҚР ҰЯО 
АЭИ реакторлық кешендеріндегі жоспарланған зерттеулердің бастапқы 
кезеңі сипатталған. Одан кейінгі жұмыстарда ИВГ.1М стационарлық 
ядролық реакторда металл булары бар газдар қоспасының люминесцен-
циясын зерттеу, кадмий атомының өткелдерінде 63S1–53Р лазердің іске 
қосу мүмкіндіктері мен шарттарын анықтау жоспарлануда. Жылу ней-
трондарының рекордтық тығыздық ағымы (7×1016 н/см 2с дейін) бар ИГР 
реакторындағы эксперименттерде ядролық энергияның оптикалық сәу-
лелену энергиясына тікелей түрленуі есебінен ядролық реакторлардың 
белсенді аймағынан энергияны шығару мүмкіндігі зерттелетін болады.

3.2 Ядролық техника материалдарының элементтік 
құрамын нейтрондық-активациялық талдау 
арқылы зерттеу

Нейтрондық-активациялық талдау (НАТ) бірнеше ондаған жылдар 
бойы әлемнің көптеген елдеріндегі ғылыми зерттеулерде, сондай-ақ 
өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы өндірісін аналитикалық қамтама-
сыз ету үшін де сәтті қолданылып келеді. Бұл ядролық-физикалық талдау 
әдісі заттарды нейтрондар ағымымен сәулелендіру және Мынандай тал-
данатын үлгілерде элементтердің ядролары бар нейтрондардың әртүрлі 
реакциялар өнімдері болып табылатын радионуклидтердің гамма-сәу-
лелену спектрлерін өлшеуде негізделген. Гамма-сәулеленудің актив-
тендірілген үлгілеріндегі спектріндегі сәйкес шыңдар бойынша үлгідегі 
бар элементті сәйкестендіреді, осы шыңдардың көлемдері бойынша қы-
зығушылық білдірген элементтердің мазмұны анықталады. НАТ нақты 
әдістемесінің негізі қалай алатын нейтрондық ядролық реакциялардың 
үлкен әртүрлігінің арқасында, мүмкін талданатын элементтердің жи-
нағы жеткілікті кең, ал талдаудың ұзақтылығы бірнеше ондаған секунд-
тардан бірнеше минуттарға дейін жалғасады.

Нейтрондар мен гамма-кванттардың жоғары өткізбелі қабілеттілігі 
нейтрондық-активациялық талдаудың бұзбайтын сипатын негіздейді. 
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Бұл әдіс еңбекті қажет ететін сынақтарды дайындауды қажет етпейді 
және де нәтижелердің нақтылығын арттыру мүмкіндігін қамтамасыз 
ететін заттың қатты немесе сұйық фазада сол бір үлгі бірнеше рет қайта 
талдауға мүмкіндік береді, ал циклдік режімді пайдалану кезінде – тал-
дау сезімталдығын арттыру.

Одан басқа, нейтронды-активациялық әдісі массалары бірнеше он-
даған граммға жететін үлгілерді талдауға мүмкіндік береді, бұл басқаәді-
стердегі аспалардың көлемін елеулі арттырады, Одан басқа талдаудың 
жоғары ұсынылуын қамтамасыз етеді.

Аспаптық НАТ, онда қызықтыратын радионуклидтердің белсенділі-
гін селективті өлшеу үшін олардың радиохимиялық емес бөлінуі ғана 
емес, ал аппараттық құралдар мен тіркелген гамма-спектрлерді өңдеудің 
арнайы бағдарламасын пайдаланылады, бұл талдау процес ін толықтай 
автоматтандыруға мүмкіндік береді. Нейтрондары бар үлгілерді сәуле-
лендіру және сәйкестендірілген гамма-сәулеленуді өлшеу режімдері, 
тіркелген аппараттық спектрлерді өңдеу және элементтердің құрамын 
есептеу әдістері талдаудың барлық барысын басқарушы комппьютердің 
көмегімен программамен берілу мүмкін. Бұл әдістің технологиялық 
процес терді және өнімдердің сапасын қадағалау мақсатында массалық 
ағымдық талдауларды орындау кезінде аса маңызды жоғары өнімділігін 
қамтамасыз етеді [18, 19].

Реакторлық қондырғылардың түріне байланысты, олардың нейтрон-
дық-физикалық және техникалық сипаттамаларында сынамаларды сәу-
лелендіруде және талдау жүргізуде әртүрлі мүмкіндіктер туындайды. 
Осы мүмкіндіктерді жүзеге асыру үшін, эксперименттік базасы мен тал-
дау міндеттері мазмұнына неғұрлым толық жауап беретін арнайы әді-
стер мен технологияларды әзірлеу қажет етіледі.

2012 жылдан бастап АЭИ филиалында ИВГ.1М және ИГР реакторла-
рында НАТ құралдық беймдеу бойынша, k0-ИНАА (k0-Аспаптық Ней-
тронды-Активациялық Талдау) сияқты кәзіргі зманғы модификациялау 
сияқты зерттеулер жүргізілуде [20, 21].

Дәстүрлі түрде қолданылатын салыстырмалы нейтрондық-активаци-
ялық талдау әдісі салыстырғанда k0-ИНАА әдісі, немесе k0-стандарттау 
әдісі бірқатар артықшылықтары бар. Әсіресе бұл әдіс осы сериядағы тал-
даудардың белсендірілетін сәулеленудің (нейтрондардың ағыны) бел-
сендігі бір сәуле басқаға өзгеруде анағұрлым артығырақ. k0-стандарттау 
әдісі әртүрлі дайындық операцияларын және белсендігін өлшеуге үлкен 
еңбек шығындары мен уақыт қажет ететін әрбір талдауда эталондарды 
пайдалану кезінде бір сынақта элементтердің үлкен санын сериялық 
анықтау кезінде ерекше назар аударуды қажет етеді. k0-стандарттау 
әдісін пайдалану кезінде үлгілердің элементтік құрамын анықтау үшін 
көп элементті стандарттарда қажеттілік болмайды, бұл салыстырмалы 
әдісте қажет етіледі. Одан басқа, бұл әдіс жаңадан талдау нәтижелерінің 
өндірілуін және сол деңгейде дәлдігін, және салыстырмалы әдісі қамта-
масыз етеді [22, 23].

Реакторқұрылысы жанармай (уран, плутоний т.б.), жылутасымал-
дағыш (сұйық металдар, су, кейбір органикалық қосылыстар және т.б.), 
тежегіш (су, графит, бериллий және т.б.), сондай-ақ әртүрлі құрылғылы 
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және эксперименттік құрылғыларды (цирконий, алюминий, бериллий 
және т.б.) құруға арналған материалдар ретінде пайдаланылатын таза 
материалдарға жоғары қажет тар қояды. Бұл материалдарда жылу ней-
трондарды сіңірудің жоғары қимасы бар элементтері болмауы керек, ал 
Бірқатар жағдайларда сәулеленген кезде қатты гамма-сәулелі ұзақ өмір 
сүретін радиоактивті изотоптардың беретін элементтердің болмауын 
қажет етеді. Ядролық техника материалдарында қоспалардың элемент-
тік құрамын талдау кез-келген аналитикалық әдістер үшін қтардағы 
міндет қана болып табылмайды, себебі қызықтыратын қоспалардың 
саны өте аз келеді және әдістің мүмкіндік шегінде жұмыс істеу керек. 
Нейтрондық-активациялық талдаудан басқа талдау танымалдылығы 
мен өнімділігін, қолайлы сезімталдығын қамтамасыз ететін атом адсо-
рбциялық спектрометрия (ААС), рентген флуоресцентті талдау (РФТ), 
атом эмиссиялық индуктивтік спектрометриямен байланысқан плазма-
мен (ICP-AES – ИСП-АЭС), индуктивтік масс-спектрометриямен байла-
нысқан плазмамен (ICP-MS – ИСП-МС) қамтамасыз ететін ядролық-фи-
зикалық әдістерде пайдаланады.

2015 жылы физикалық зерттеулер жүргізіліп, соның нәтижесін-
де ИВГ.1М реакторы арнасында сәулеленген ядролық техниканың 
құрылғылық материалдары үлгілерінде элементтерді белсендіру бойын-
ша эксперименттік деректер алынды, үлгілерді өлшеу және ұстау шарт-
тары анықталды. k0-ИНАА көмегімен ядролық техниканың құрылғылық 
материалдардағы химиялық элементтердің жеке мазмұнын анықтау 
бойынша әдістемелік ұсыныстар әзірленді.

Эксперименталды зерттеулер
k0-ИНАА әдісі элементтер-аналиттер изотоптарындағы реакциялар-

дың тиімді қимасын (n, γ) анықтау үшін нейтрондардың өрісінің кейбір 
сипаттарын алдын ала білу қажет етеді. Осындай параметрлер ретінде 
Ферми идеалды спектрінен және f параметр – жылу қатынасы мен арна-
дағы нейтрондардағы жылу үстіндегі ағымдардан жылу үстіндегі ней-
трондардың спектрлерінің формасының айырмашылықтар дәрежесін 
айқындайтын α коэффициенті болып табылады.

Нейтрондар өрісі сипаттамалары үлгілерін сәулелену орнында ИВГ.1М 
реакторының эксперименттік арнасында активациялық индикаторлар-
ды (АИ) қолданумен активациялық әдісімен анықталды. Эксперимент-
тер АИ орналастырылған сәулелендіру құрылғыны пайдаланумен жүр-
гізілді. АИ ретінде келес материалдар пайдаланылды: индий, алтын, 
марганец, мыс, тантал, цезий, цирконий, лютеций, рутений. АИ осындай 
жинағы нейтрондардың энергетикалық диапазонының жабынын 1,6 эВ 
(индий) дейін 6200 эВ (цирконий) қамтамасыз етті. АИ сәулелендіру 
ИВГ.1М реакторындағы екі іске қосуда жүргізілді. Сәулелендіру 10 кВт 
қуатта шамамен 1000 с. бойында жүргізілді.

3.11 суретте сәулелендіргіш құрылғының ИВГ.1М реакторының экс-
перименттік арнасына жүктеу көрсетілген.

α параметрлерін анықтау үшін мультирезонанстық детекторлар әдісі 
қолданылған, ал f параметрі үшін – кадмий қарым-қатынас әдісі. Кадмий 
сүзгіні және бірнеше резонанстық индикаторларды қолдану f пен α пара-
метрлерін бір мезгілде анықтауды орындауға мүмкіндік берді.
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3.11 сурет. ИВГ.1М реакторының эксперименттік арнасына сәулелендір 
құрылғысын жүктеу

Екі реакторлық эксперименттерді нәтижелері бойынша α параме-
трінің орташа мәні 0,0038 құрады, ал f орташа мәні – шамамен 41.

Ядролық техниканың құрылғылық материалдарының үлгілері бар 
физикалық зерттеулер ИВГ.1М. реакторының іске қосуларында жүргізіл-
ді. Әрбір іске қосуда реактордың орташа қуаты 0,3 МВт құрады, сәулеле-
нудің орташа уақыты – шамамен 4000 с құрады.

Физикалық зерттеулердің мақсаты ретінде үлглерді өлшеу және ұстау 
шарттарын зерттеу, ИВГ.1М реакторының эксперименттік арнасында 
сәулеленген ядролық техниканың материалдарының үлгісінде элемент-
тер-аналиттері бойынша эксперименттік деректерді алу болып табылды.

Графит (маркасы С-3, МГ-3 және R-4340) және бериллий (маркасы  
ТГП-56) үлглер кесу әдісімен дайындалды. Дайындау кейін үлгілердің гео-
метриялық көлемдері мен массасы өлшенді. Цирконий үлгілері диаметрі 
1 мм және ұзындығы 10 мм сым. Ядролық техникалардың құрылғылық 
материалдар үлгілернің сыртқы түрі 3.12. суретте берілген.
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3.12 сурет. Ядролық техниканың конструкторлық материаларының  
үлгілері

3.1 кесте. Графиттегі Cа элементтераналиттерінің есебінің нәти
жесі, мкг/г

Элемент
МГ-3 графиті C-3 графиті R-4340 графиті

Cа ∆Са Cа ∆Са Cа ∆Са

As 0,15 0,013 0,206 0,017 0,025 0,003
Ba 4,3 1,2 5,8 0,92 3,5 0,85
Ce < ПО - < ПО - 0,28 0,03
Cl 12 1,1 8,8 1,3 12 1,9
Co 0,22 0,024 0,22 0,032 0,50 0,045
Cr 0,49 0,072 1,2 0,12 0,76 0,091
Dy 0,011 0,003 0,031 0,006 0,058 0,005
Eu < ПО - 0,017 0,001 < ПО -
Fe < ПО - 33 5,2 47 9,7
Hf 0,009 0,001 0,020 0,003 0,006 0,001
In < ПО - 0,0067 0,00093 0,00614 0,00086
K 8,3 0,95 13,5 1,6 15,5 1,9
La 0,26 0,025 0,19 0,021 0,125 0,016
Lu < ПО - 0,005 0,001 0,005 0,001
Mn 0,081 0,009 0,077 0,005 0,064 0,005

Реакторда сәулелендіруден кейін гамма-сәулелену үлгілерінің спектр-
лерін өлшеу аса таза германийдан жасалған жартылай өткізгіш детектор-
лармен көпарналы спектрометрде жүргізілді. Үлгілерді өлшеу сәулелену-
ден кейін 20 минуттан бастап 30 тәулікке дейін жүргізілді. Экспозиция 
уақыты 600-ден 85000 с. құрады

Алынған нәтижелер
Әртүрлі маркалы графит үлгілерінде Cа элементтер-аналиттерінің 

концентрациясын анықтау нәтижелері 3.1 кестеде келтірілген. 3.2 ке-
стеде бериллий және цирконий үлгілерінде элементтер-аналиттер кон-
центрацияларының есебі келтірілген. Кестелерде, сондай-ақ ∆Са концен-
трациясын анықтаудың абсолюттік қателігінің мәні келтірілген.
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Элемент
МГ-3 графиті C-3 графиті R-4340 графиті

Cа ∆Са Cа ∆Са Cа ∆Са

Na 12 1,1 16 0,78 0,84 0,064
Sb 0,018 0,004 0,076 0,007 0,005 0,002
Sc 0,03 0,003 0,1 0,006 0,11 0,009
Sm 0,001 0,00006 0,041 0,002 11 0,8
Ta 0,022 0,004 < ПО - < ПО -
Th 0,022 0,004 0,05 0,004 0,022 0,004
U 0,007 0,001 0,022 0,005 0,001 0,0001
W 0,32 0,019 0,1 0,009 0,13 0,011
Yb 0,002 0,001 0,03 0,003 0,038 0,005
Zn < ПО - < ПО - 0,21 0,13

<ПО – анықтау шегінен кем 

3.2. кесте. Бериллий және цирконийдағы элементтераналиттер концен
трациясын есептеу нәтижесі, мкг/г

Элементтер
Бериллий Цирконий

Cа ∆Са Cа ∆Са

As 0,73 0,10 < ПО -
Ba 20 5,4 " -
Ce 2,0 0,16 " -
Cl < ПО - " -
Co 1,8 0,15 " -
Cr 110 8 " -
Dy < ПО - " -
Eu 0,001 0,0001 " -
Fe 1610 134 "
Hf 0,105 0,015 32 6,1
In < ПО - < ПО -
K 140 10 " -
La 0,487 0,053 " -
Lu 0,013 0,002 " -
Mn 35,7 2,8 0,5 0,1
Na 13,3 1,4 5,7 0,74
Sb 0,237 0,028 < ПО -
Sc 3,45 0,25 " -
Sm 0,041 0,005 " -
Ta < ПО - " -
Th 0,152 0,016 " -
U 0,023 0,003 " -
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Алынған нәтижелерді талдау
Ядролық техника материалдарының сапасын бағалау критерий-

лерінің бірі – қоспалар құрамы болып табылады. Материалдардың та-
залығына қойылатын жоғары қажет тар оны қолдану саласымен не-
гізделген. Атом өнеркәсібінде пайдаланудың әртүрлі шарттарымен 
графитті бұйымдарды қолдану шығарылатын графит маркасының ерек-
шелгін анықтайды. Іс жүзінде пайдаланудың әрбір саласы үшін, пайда-
лану шартынан алатын болсақ осы материалдық өз маркасы құрылды. 
Олар өз араларында физикалық-химиялық көрсеткштер арқылы ерекше-
ленеді: тығыздығы, тазалығы, төзімділігі, дәндерінің көлемі және т.б.

Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде МГ-3, С-3 және R4340 графит 
маркасының үлгілеріндегі қоспалар құрамының мәні алынды. k0-ИНАА 
әдісімен көптеген нормаланған элементтер анықталды. Графиттің мар-
касына байланысты негізгі қоспалардың құрамы осы элементтер үшін 
құрайды: Fe < 0,47×10–6 %; Zn – < 0,21×10–4 %; Mn – 10–5 % – дан 5×10–4 %; 
Cl – < 12×10–4 %.

Бериллий үлгісінде элементтердің концентрациясы анықталды. Ядро-
лық техниканың материалы ретінде берилийдң негізгі ерекшлігі ретінде 
ондағы қоспа түріндегі к\уранның салыстырмалы төмен құрамы болып 
табылады. Бұл ядролық техникада берилийді пайдалану кезінде нейтрон 
ағымдарының ісерімен негізделген. ИВГ.1М реакторында пайдаланумен 
k0-ИНАА әдісімен бериллий үлгілерін талдау берилий үлгілерінде 0,006 
мкг/г дейінгі уранның құрамын анықтауға мүмкіндік береді. Зертте-
летін үлгілердің құрамындағы уранның талдауының нәтижесі бойынша 
уран концентрациясы 0,023 мкг/г құрайды, ТГП-56ПС (≤ 0,003%) сұрып-
ты берилийге қойылатын қажет тарға сәйкес келеді. Уранмен қатар бе-
рилий құрамында көптеген дәрежеде Nb, Co және Ag сияқты элементтері 
бақыланады.

Реакторларды қалыпты пайдалану жағдайларында цирконий қорыт-
паларының жоғары коррозиялық тұрақтылығы қажетті қажет болып 
табылады. Соған байланысты цирконий қорытпаларын коррозиялық 
төзімділікпен және олардың химиялық құрамымен арасында байла-
ныс орнату өте маңызды болып табылады, өйткені, әртүрлі өндірістегі 
қорытпалар қасиеттері құрамындағы әртүрлі қоспалар ерекшеленеді. 
Цирконийдің тазалығын бақылау кезіндегі негзгі элемент болып гафний 
(0,01 %) болып табылады. Цирконийдің зерттелетін үлгісінде гафний 
және танталдың құрамы анықталды [24–27].

Қорытынды
Орындалған зерттеулер ИВГ.1М реакторда сәулелену ерекшелігін 

ескере отырып, ядролық техникасының құрылғылық материалдары-

Элементтер
Бериллий Цирконий

Cа ∆Са Cа ∆Са

W 48,9 3,9 " -
Yb 0,017 0,009 " -
Zn 2,05 0,03 "
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ның құрамындағы химиялық элементтер қатарына тән қосылыстар кон-
станттарын (k0-факторлар) анықтауға алғаш рет мүмкіндік берді.

ИВГ.1М реакторында k0-ИНАА әдісін енгізу қолайлы дәлдікпен гра-
фитте, бериллий және цирконийдегі элементтердің қоспасының үлкен 
бөлігін бір уақытта анықтауға мүмкіндік берді. Зерттеулер көрсеткен-
дей, k0-ИНАА әдісі қойылған міндетке әбден барабар, оған сенімді тех-
нологиясына талдау болып табылады, соның арқасында үлгілердің бө-
где заттармен ластануын болдырмайды. Орта және ауыр элементтерді 
анықтау кезінде әдістің сезімталдығы өте жоғары, және ол талдаудың 
басқа әдістермен табысты бәсекелесе алады. k0-ИНАА әдісінің көмегімен 
шағын мөлшерде талданатын сынамадағы элементтердің саны отызға 
жетеді. Осындай репрентативтілік реакторлық техника материалдарын 
талдау үшін жеткілікті болып табылады.

Графит, цирконий және бериллий сияқты ядролық техниканың 
құрылымдылық материалдарын қоспа құрамына k0-ИНАА орындау үшін 
ИВГ.1М зерттеу реакторын пайдалану оны қолдану саласын кеңейтуге 
мүмкіндік берді.

3.3 Жылу нейтрондарын термоядролыққа 
айналдыру конвертері

Әлемдік энергетиканы әрі қарайдамытудағы неғұрлым қызықты 
және перспективалы бағыттары термоядролық синтез энергиясын және 
бөліністердің ядролық энергиясын пайдалану идеяларымен байланысты.

Үлкен қуатты токамак үлгісіндегі қондырғыларды құруға негізделген 
дәстүрлі қызықты және үлкен үміт күтілетін «таза синтез» идеясы бар. 
Көптеген термоядролық қондырғылардағы қарқынды зерттеулер осы са-
ладағы үлкен прогрессті анықтады және өнеркәсіптік қолдануға арналған 
осындай токамак тұжырымдамаларын іске асыру кезінде тұрған негізгі 
проблемалары көрінді. Негізгі проблемалар жатқызуға тұратындар:
– ішкі қыздырғыштары плазманы жасау және қолдау технологиясын;
– қабырға жанындағы және диверторлық аудандардағы плазма параме-

трлерін басқару мәселелері;
– плазма-сутекті ортасы бар әсерге, газ пайдал болуға төзімді атомға 

200-ге дейін ығысуы бар радиациялық зақымдану және 5 МВт/м 2 дей-
ін тиімд нейтрондық жүктемені ұстап тұруға қабілетті брінші қабы-
рғаға арналған материалдарды құру технологиясы.
«Таза синтезден» басқа, сонғы уақыттарда гибридті термоядролық 

реакторды құру идея-концепциясы өте белсенді талқылануда [28]. Атап 
айтқанда, 2012 жылдың наурыз айында академик Е. Велихов ресейлік 
гибридті реакторды құру жөніндегі әзірлемелердің басталғаны туралы 
өтініш айтты [29]. Гибридтік реактор сындарлы алды бланкете немесе 
бөліну аймағында бөлінудің ядролық реакцияларын болдыратын термо-
ядролық нейтрондар көзі ретінде қолданылатын термоядролық реакто-
ры бар қондырғы болып табылады.

Осы тұжырымдаманы пысықтау үшін ондай реакторлардың қаси-
еті мен материалдарының және отындарының параметрлерін оларды 
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термоядролық нейтрондармен сәулелендіру (En ≥ 14 MэВ) жағдайында 
анықтау туралы мәселені шешумен байланысты кең ауқымды зерттеу-
лер жүргізу қажет.

Осындай мақсаттар үшін оларды осы сәтте ғана қондырғыларда-ге-
нераторлар термоядролық нейтрондар (мысалы, әзірленетін қондырғы 
FMIF [30], 4,5×1013 н/ (см 2×с) дейінгі жылдам нейтрондар ағынын алуға), 
тритиймен дейтерий реакцияларында және ядролық реакцияларда жұ-
мыс істейтін токамактарда, термоядролық жылулық нейтрондар спек-
трінің конверция идеяларын пайдалану кезінде алынған термоядролық 
нейтрондар спектрінің көздері болуы керек [31].

Мұндай конверсия мүмкіндігі бұрын ИВВ-2М реакторында (ФЯЦ ВНИ-
ИТФ, Снежинск) [32], сондай-ақ GTRR (Атланта, АҚШ), [33] CARR (Пекин, 
Қытай) реакторларда [34, 35] зерттелген. Сондай-ақ, мұндай зерттеулер 
ТРИГА (Словения) [36] реакторда жоспарланған және«Investigations of 
Materials under High Repetition and Intense Fusion Pulses (F1.30.13)» [37] 
жобасында АТЭХАГ қолдау тапты.

Әртүрлі перспективалы термоядролық реакторлардың тұжырымда-
маларын дамыту бойынша әлемдік қоғамдастықтың жұмысына Қа-
зақстанның қатысуы термоядролық энергия нейтрондар пайдаланылуы 
тиіс бірқатар зерттеулерді жүргізуді көздейді.

Қазіргі кезде әлемде жоғары қарқындылығы термоядролық нейтрон-
дар көздері мүлде жоқ екендігін айта кету керек. Сәйкесінше, ССП ор-
наласқан реакторлық кешендердің бірегейлігіне байланысты және де 
оларды ҚР ҰЯО АЭИ әрі дамытды негіздеу үшін ИВГ.1М. зерттеу реакторы 
базасында термоядролық нейтрондарда жылу нейтрондар конвертердің 
құру бойынша арналған зерттеулер басталды.

Зерттеулердің ғылыми маңыздылығы осы кезде тритий жылдам ион-
дарын термализациялау нәтижесінде литий дейтеридінде жүріп жатқан 
процес ттерді сипаттайтын эксперименттік мәліметтермен расталған 
дұрыс механизмдердің жоқтығына байланысты. Бұл процес ттерді си-
паттауға көмектесетін үлгісін құру үшін литий дейтеридтің түрлі ком-
позицияларына үшін – литий дейтеридте D/Li әртүрлі арақатынаста-
рына арналған, және сәулеленудің әртүрлі геометрияларына арналған 
термоядролық нейтрондар спектрлері мен ағымдарын бағала бойынша 
эксперименттер жүргізілді. Осы жұмыстарды іске асыру барысында, осы 
міндеттер жан-жақты зерттелетін болады, литий дейтеридімен тритий 
жылдам иондарың өзара іс-қимыл механизмі сапалы анықталды; экспе-
рименталдық құрылғы – ИВГ.1М реакторының ФКЭ базасында термоя-
дролық жылу нейтрондарының конвертері оңтайлы құрылды.

3.3.1 ИВГ.1М реакторы ФКЭ базасында термоядролық 
нейтрондарға жылу нейтрондар конвертерінің 
параметрлерін және техникалық сипаттамаларын анықтау

Бірінші буынды термоядролық реакторлар дейтерий-тритилі отында 
жұмыс істейтін болады. Осы екі компонеттерінің синтезі нәтижесінде  
T(D, n)4 реакциясы бойынша термоядролық реактор камерасында ша-
мамен 14 МэВ энергиясын бар нейтрондар құрылмайды. Термоядролық 
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3.13 сурет. Конверсиялау ұстанымының тәсімдік суреті

қондырғылардыңоларды нейтрондармен, сәулеленген кезде өздерін қа-
лай ұстайтындығын болжау үшін, термоядролық нейтрондардың көздері 
қажет, мысалы, арнайы құрылғы – конвертерлер.

ИВГ.1М реакторының ФКЭ базасында конвертері құру бойынша 
міндеттерді шешу үшін басқа реакторлық қондырғыларда жасалған 
және сыналған конвертерлік құрылғылардың шолу жүргізілді. Шолу-
дың мақсаты конвентерлердің құрылғысын және нейтрондық сәлелену 
жағдайындағы олардың жұмысының әдістемелік ерекшелігін талдау бо-
лып табылады.

Жылу нейтондарын 14 МэВ энергиясы бар жылдам нейтрондарға 
ковенторлау бойынша реакторлық қондырғыларға шолу

20-ғасырдың 50-ші жылдарынан бастап (14 ± 2) МэВ энергиясы бар 
нейтрондарды генерациялау үшін конверсиялауға арналған литийдің 
әртүрлі қосылыстары пайдаланылған құрылғылар құрылған: LiD, LiNO3 
ерітіндіде D2O, паста LiOD-D2O, LiF [34, 35]. Бұл құрылғыларда бөлінудің 
жылу нейтрондары тритондарды алу үшін пайдаланылды, олар дейтери-
мен өзара іс-қимыл кезінде 14,1 МэВ энергиясын бар нейтрондар құрды. 
Олардың барлығын құрамында литидің болуы біріктіреді, өйткені, кон-
вертердің негізгі реакциясы жылу нейтронымен литий-6 өзара байланы-
сы болып табылады (3.6):

 6Li+nth=T+4He+4,79 МэВ (3.6)

конвертерлік құрылғыларда жылу нейтрондарының жылдам нейтрон-
дарға конверсиялау ұстанымы қолданылды. 3.13 суретте жылу нейтрон-
дарының жылдам нейтрондарға конверсиялау ұстанымының тәсімдік 
суреті келтірілген.
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3.14 сурет. Эксперименттік конвенторлық құрылғы тәсімі

3.3 кесте. Тіркелетін шект энергиялардағы ЭҚ жылдам нейтрондардың  
ағымы

Реакция Реакцияның 
шегі, МэВ

Жылдам нейтрондардың 
ағымы, нейтрон/ (см 2×с)

Пайда болған бөлшектің 
энергиясы, МэВ

28Si(n,p)28Al 2,86 3,5×1011 1,779 (гамма)

24Mg(n,p)24Na 4,73 2,5×1011
2,754 (гамма)

1,368 (гамма)

27Al(n,α)24Na 6,00 1,0×109
2,754 (гамма)

1,386 (гамма)

14N(n,2n)13N 10,55 5,8×108 0,511 (аннигиляция гамма)

KSU TRIGA Mark II реакторындағы конвертерлік құрылғы
1976 жылы KSU TRIGA Mark II реакторда (Канзас, АҚШ) [36] жылу 

нейтрондарын 14 МэВ. энергиясы бар жылдам нейтрондар конвертер 
әзірленген болатын. Конвентерлеу материалы ретінде LiOD-D2O ерітін-
дісі қолданылды.

Конвертер алюминий құбырлар түбінде (ұзындығы 4,88 м) болды, ол 
су бассейнінің қақпағынан белсенді аймаққа дейін реакторға орнала-
стырылды. Құбыр 6061 маркалы алюминиден жасалды, оның құрамына 
мынандай қоспалар енді: 0,25% мыс, 0,6% кремний-1% – магний. Экспе-
рименттік құрылғының (ЭҚ) тәсімі 3.14 суретте келтіріген.

Тәжірибе нәтижелері 3.3. кестеде келтірілген. Жылу нейтрондарының 
орташа ағыны KSU TRIGA Mark II реакторда 250 кВт қуатта 2,36×1012 ней-
трон/ (см 2×с) құрады. Сөйтіп, жылу нейтрондарының жылдам нейтрон-
дарға конверсия коэффициенті эксперименттерде 1,931×10–4 құрады.



3 тарау. ҚР ҰЯО АЭИ реакторлық кешендерін әрі қарай  
дамытуды негіздей зерттеулер

193

3.15 сурет. 6LiD сәулеленуге арналған эксперименттік ұяшық тәсімі

GTRR реакторындағы конвертерлік құрылғы
Georgia Tech Research Reactor (GTTR) Атланта, Джорджия, АҚШ ауыр-

сулы тежегіші бар реакторда (14 ± 2) МэВ энергиясы бар нейтрондар 
ағынын алу мүмкіндігі зерттелген [33].

Эксперименттік ұяшықты түрі 3.15-суретте келтірілген. Ампула 6Li – 
95,56% изотопы бойынша байытылған литий дейтериді арналған екі қа-
бырғалы цирконий жүкқораптан тұрады. Мұндай құрылғы (14 ± 2) МэВ 
энергиясы бар нейтрондардың пайдалы болу 4π-геометриясын қамта-
масыз етіп қоймай, сондай-ақ сәулелендіру капсуласының орталығын-
да жылу нейтрондардан экран ретінде қызмет етті. Ампулада қосымша 
салқындатуды қамтамасыз ету қажеттілігі болған жоқ, себебі ұяшық ре-
актордың сусалқындатқыш эксперименттік арнасында (H-4 арна 3.16 су-
ретте) қолданылды. Ұяшықтың ұзындығы 8 см болды, жалпы диаметрі 
2,4 см. Конверсия үшін 6LiD қолданылды, қабатының қалыңдығы 1,2 мм 
тең, сыртқы циркониевой қабырғаларының қалыңдығы – 0,7 мм, ішкі – 
1 мм. Сәулеленетін үлгі полиэтиленді немесе графитті ыдысқа орнала-
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3.16 сурет. 6LiD бар ұяшықтың орналасу суреті салынған GTTR реакторы
ның принциптік тәсімі

стырылды, Zr және Cd (нитрид боры) жасалған ішкі қабаттары литий 
дейтеридінің қызуынан астыртын жылғы бөлінуінен қорғалды. Сәулеле-
нуге арналған үлгілер орналастырылатын көлем 1,36 см 3 құрады. Поли-
пропиленді қақпақтың бетіндегі үш тесік суға ұяшық ішіндегі цирконий 
беттерін салқындатуға мүміндік берді.

Эксперименттік ұяшық реактордың сумен салқындатылатын арна-
сында реактордың 1 МВт қуатында 15 минуттан 60 минутқа дейін кезең-
дермен сәулеленді.

Ұяшықтағы ағынды өлшеу жылуоқшаулағыш полиэтиленді капсула-
ларға түсірілген материалдардан – активациялық индикаторлардан (3.4 
кесте) жасалған фольга мен ұнтақты пайдалана отырып жүргізілді.

Эксперименттер барысында капсуланың сәулеленетін көлемі ішін-
де кадмий үстіндегі нейтрондардың үлкен ағыны тіркелді. Мынандай 
жағымсыз реакциялар (n, γ) болдырмау үшін 6LiD қабатының айнала-
сында резонанстық кадмий үстіндегі нейтрондарда қосымша экрандау 
орнатылды. Сөйтіп, қолданыстағы сәулелендіру ампулалар құрылғысын-
да авторлармен 1 МВт реактор қуатына, 4,48×1010 н/ (см 2×с) тең, (14 ± 2) 
МэВ энергиясы бар нейтрондар ағыны және 4,65×1013 нейтрон/ (см 2×с) 
тең реактордық жылу нейтрондарының ағымы алынды. Бұл 9,6×10–4 

тең термоядролық жылу нейтрондарының конверсиясы коэффици-
ентіне сәйкес.
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3.5 кесте. Конвентордың түрлі материалдарына аналған нейтрондар ко
эффициентінің мәні

Мәнді анықтау 
тәсілі 

Конвертер материалы
6LiD 6LiOD-D2O 3He+D2 (қатынас 3He:D2)

Есеп

1,5×10-4 0,92×10-4 0,43×10-4 (1:1)

– – 0,54×10-4 (1:2)

– – 0,58×10-4 (1:3)

Эксперимент

2,1×10-4 1,7×10-4 0,63×10-4 (1:1)

– – 0,87×10-4 (1:2)

– – 1,00×10-4 (1:3)

MURR реакторындағы конвертерлік құрылғы
Жұмыста [38] University of Missouri Research Reactor (MURR) зерт-

теу реакторында Миссури, АҚШ. құрастырылған жылу нейтрондары-
ның 14,1 МэВ энергиясы бар нейтрондарға конвертердің сипаттамасы 
келтірілген.

Термоядролық нейтрондарды алу бойынша эксперименттердің тәсімі 
3.17 суретте келтірілген. Сәулеленудің осы тәсімді пайдалану кезінде 
бөлінудің жоғары энергетикалық нейтрондарының детекторға түсуін іс 
жүзінде толығымен болдырмады. Конвентерлік материал ретінде қолда-
нылды: 6LiD, 6LiOD-D2O және 3He: D2 әртүрлі қатынастағы 3He+D2.

3.17 сурет. MURR реакторында 14,1 МэВ энергиялы нейтрондарды алу 
бойынша жүргізілген эксперименттің тәсімі

3.5 кестеде жұмыс авторларымен алынған нейтрондар конверсия-
ның коэффициентінің бағалаудың теориялық қорытындылары мен экс-
перименттік өлшеудің салыстырмалы нәтижелері келтірілген. Көрініп 
тұрғандай, осы мәліметтер жақсы үйлеседі, барлық конвертерлерге ар-
налған конверсиялау коэффициенті үшін эксперименттік нәтижелері те-
ориялық бағалаудан артық болып тұрса да.
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3.6 кесте. Конвентерлердің кейбір есептелген параметрлері

Конвертер 
материалы Құрамы 

Тритондар-
дың жүру 

ұзындығы, мм

Конвертер қаба-
тының оңтайлы 
қалыңдығы, см

Конверсия 
коэффици-
енті (есеп)

3He+D2
1 бөлігі 3He 3 бөліктер-
ге D 1,71 МПа кезінде 0,180 11,0 0,6×10-4

6LiD – 0,055 0,1 1,5×10-4

6LiOD-D2O
D2O салмағы бойынша 
13,6% 6LiOD 0,040 0,8 0,9×10-4

3.6 кестеде конвертерленетін материалдың құрамы әртүрлі конвен-
терлер параметрлері келтірілген. Тритонның бос жүру ұзындығы барлық 
конвертерах 0,2 мм кем. Конвертердің «Оңтайлы» қалыңдығы үлгідегі 
барлық жылу нейтрондардың іс жүзінде қамту үшін қажетті қалыңдық 
ретінде анықталған.

Алынған нәтижелерді негізге ала отырып, жұмыста қаралатын бар-
лық конвертерлердің шамамен бірдей тиімділігі бар екендігін атап өтуге 
болады. 3He+D2 жүйесінің өзіне тән кемшілігі бар – тритондардың төмен 
бастапқы энергия, алайда, иондану салдарынан тритондарды жоғалту 
өте елеусіз. 6LiOD-D2O жүйесінде дейтеридің құрамының ауытқып тұруы 
мүмкін болуына қарамастан, оттегінің бар болуынан ионизациялық 
шығыны елеулі екен. 6LiD негізіндегі конвентердің басқалармен салы-
стырғанда кейбір артықшылығы бар. Тритондардың жоғары энергиясы 
және салыстырмалы шағын ионизациялау 6LiD жүйесіне неғұрлым жақ-
сы тиімділік береді.

ИВВ-2 реакторындағы конвертерлік құрылғы
Жұмыста [32] ИВВ-2М реактордың сумен салқындатылатын пери-

ферилі арнада (диаметрі 6 см, ұзындығы-50 см) орналастырылған кон-
вертер нейтрондар сипаттамасы келтіріледі. Энергиясы E = 14 МэВ ней-
трондар ағынын өлшеу үшін 12 МэВ ≤ Ethr ≤ 14 МэВ тең реакциялардың 
шекті энергиясы барбелсендіргіш индикаторлар таңдалған, бұл инди-
каторларды белсенділігін жылдам реакторлық нейтрондардың есебінен 
минимизациялауға мүмкіндік берді. Индикаторлары ретінде табиғи 
изотопты құрамы бар цирконий және никель таңдалды.

Конвертердің 6LiD тиімділігін анықтау үшін құрылымы бір-бірінен 
сәл ерекшеленетін екі эксперименттік құрылғылармен (ЭҚ) екі реак-
торлық тәжірибесі жүргізілді. Эксперименттік құрылғылардың жалпы 
тәсімі 3.18-суретте келтірілген.

Эксперименттік құрылғылардың принципті компоненттері болып та-
былатындар:

а) ИК-1 өлшеу арнасы, ол (12Cr18Ni10Ti болат) болат қаптама немесе 
никель қаптамасы қалыңдығы 0,2 мм, арасында белсендлік индикато-
ры қабаттары бар жылу нейтрондары үшін оптикалық жұқа екі қабаты 
6LiD жабылған;

b) ИК-2 өлшеу арнасы, ТК-1 ұқсас, бірақ 6LiD орнына 6LiH қаба-
ты жағылған;

c) КК бақылау арнасы, құрамында белсенділік идикаторы бар, Бірақ 
конвентерленетін заттарының қабаты жоқ;
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3.18 сурет. Эксперименттік құрылғының жалты түрі

3.7 кесте. Эксперименталдық құрылғылардағы өлшегіш (ИК1 және ИК2) 
және бақылау арналарының (КК) құрамы

А
рн

а

Қ
аб

ат Қабаттың қалыңдығы, 
мм Қабаттар саны Жалпы массасы, г

ЭҚ-1 ЭҚ-2 ЭҚ-1 ЭҚ-2 ЭҚ-1 ЭҚ-2
ИК-1 6LiD Ø20 × 1,7 Ø20 × 1,70 2 2 0,412 + 0,425 0,417+ 0,417

Zr Ø20 × 2,0 Ø20 × 0,03 1 3 4,275 0,164
Ni Ø20 × 2,0 Ø20 × 0,20 1 1 5,750 0,609

ИК-2 6LiH Ø20 × 1,7 Ø20 × 1,70 2 2 0,358 + 0,369 0,351 + 0,355
Zr Ø20 × 2,0 Ø20 × 0,03 1 3 4,310 0,164
Ni Ø20 × 2 Ø20 × 0,20 1 1 5,730 0,595

КК Zr - Ø20 × 0,03 – 6 – 0,329
Ni - Ø20 × 0,20 – 2 – 0,612 + 0,528

d) қимада 30 × 2 мм (ЭҚ-1) алюминий пластина, немесе қимада 30 × 
10 × 1,5 мм (ЭҚ-2) САВ алюминий қорытпасынан жасалған бұрыштық 
бекітпе, эксперименттік ампулада өлшеу және бақылау арналарын бекіту 
үшін арналған;

e) қалыңдығы 1 мм (ЭҚ-1) 12Cr18Ni10Ti тот баспайтын болаттан не-
месе қалыңдығы 2 мм (ЭҚ-2) САВ қорытпасынан жасалған жасалған қап.

Эксперименттік құрылғылары құрамына литий дейтерий жоқ ИК-2 
өлшеу арнасын қосу D(T, n)4He и 6Li(T, n)8Be реакцияларына сәйкес ке-
летін КD, KLi конверсия коэффициенттерін анықтау үшін жасалған бола-
тын, бұл ертеректе жасалмаған.

Конверттелетін қабаттың және ТК-1, ТК-2 және КК арналарының бел-
сендік индикаторының қабаттары 3.7 кестеде келтірілген. Өткізілген 
эксперименттерде эксперименттік құрылғы ИК-1 (с 6LiD) орталығы ре-
актордың белсенді аймағының төменгі шекарасынан 15 см орналасқан, 
ИК-2 арнасы осы шекарадан 35 см орналасқан болып орнатылуы керек. 
Сәулелену процес інде ампулдық құрылғы реактор сумен салқындатыл-
ды, оның температурасы шамамен 313 К, жылдамдығы 10 м 3/сағ болды.

Кейбір реакциялардың өнімдерінің белсенділігін өлшеу көлемі 50 см 3 

германий-литийлі жартылай өткізгіш детектордың көмегімен жүргізіл-
ді. Гамма-спектрометриялық өлшеулерға арналған аспап белсенділік 



3 тарау. ҚР ҰЯО АЭИ реакторлық кешендерін әрі қарай  
дамытуды негіздей зерттеулер

199

3.19 сурет. MARIA реакторында құрастырылған энергиясы 14 МэВ ней
трондарға жылу нейтрондарын конвертері

индикаторы және фондық шарттарға байланысты таңдалды. Индикатор-
дың белсенділігінің әрбір өлшеуі үшін гамма-спектрометр 152Eu изотоп 
негізіндегі көзінің көмегімен мөлшерленді. Сондай-ақ, көлемі 100 см 3 
таза германия негізіндегі Canberra спектрометр пайдаланылды.

Екі экспериментте де сәулелену 15 МВт реактор қуатында 20 минут 
бойы жүргізілді. Өлшеуіш арнасында 6LiD қабатын енгізусіз нейтрон-
дардың ағыны ИК-1 арнасында 3,01×1018 нм-2×с-1 және ИК-2 арнасында 
2,63×1018 нм-2×с-1 құрады.

Эксперименттерде алынған конверсия коэффициентінің мәні, 
3,47×10–4 тәң, ол ертеректе алынған – К = 2,1×10–4 мәнінен 1,7 есе артық, 
және К ≈ 2,9×10–4 максималды есептік мәніне жақын.

MARIA реакторындағы конвертерлік құрылғы
2014 жылы MARIA зерттеу реакторында (Сверк, Польша) энергиясы 

14 МэВ [39] жылдам нейтрондардағы жылу нейтрондарының конвертері 
жасалды, құрылғының ішкі түрі 3.19 суретте келтірілген.

Конвертерді сынауды жүргізу барысында 135 сағат үздіксіз жұмыс 
бойына шамамен 109 н/ (см 2×с) көлемі 60 см 3 жылдам нейтрондар ағыны 
алынды. MARIA реакторының белсенді аймағындағы нейтрондар ағыны 
4×1014 н/ (см 2×с) [40] тең екендігін назарға ала отырып, энергиясы 14 
МэВ бар нейтрондарда ғы жылу нейтрондарының конверсиясы коэффи-
циенті шамамен 10–5 тең.

ИВГ.1М реакторына арналған конвентердің материалдық құра-
мын анықтау және жүргізілген шолу бойынша қысқаша қорытынды

Келтірілген шолу нәтижесінде 3.8 кестесі құрастырылды, онда кон-
вентерлерді құру бойынша жүргізілген зерттеулердің қысқаша нәтижесі 
келтірілген.



3 тарау. ҚР ҰЯО АЭИ реакторлық кешендерін әрі қарай  
дамытуды негіздей зерттеулер

200

3.
8 

ке
ст

е.
 Т

үр
лі

 к
он

ве
нт

ер
лі

к 
құ

ры
лғ

ыл
ар

да
 а

лы
нғ

ан
 ж

ыл
у 

не
йт

ро
нд

ар
ын

 эн
ер

ги
яс

ы 
14

 М
эВ

 н
ей

т
ро

нд
ар

ға
 к

он
ве

р
си

ял
ау

 к
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
т

ер
і

Ф
ун

кц
ио

-
на

лд
ы

 
м

ат
ер

иа
л

Бе
лс

ен
ді

 ұ
яш

ы
қт

ы
ң 

ко
нс

тр
ук

ци
ял

ы
қ 

м
ат

ер
иа

лы
Қ

ұр
ы

лғ
ы

ны
 с

ал
қы

нд
ат

у 
тү

рі
 

ж
ән

е 
ж

үй
ес

і
Н

ей
тр

он
да

рд
ы

 т
ір

ке
у 

әд
іс

і, 
А

И
 т

үр
ле

рі
Ко

нв
ер

-
си

я 
ко

эф
-

ф
иц

ие
нт

і
Кө

з-
де

р

6 L
iD

–
–

Ко
нв

ер
те

рд
ің

 А
И

 н
ей

тр
он

да
ры

 –
 р

еа
кц

ия
сы

 
51

V
 (n

, α
) 48

Sc
≤ 

0,
9×

10
-4

[4
1,

 4
2]

6 L
iD

–
–

Ко
нв

ер
те

рд
ің

 А
И

 н
ей

тр
он

да
ры

 –
 р

еа
кц

ия
сы

 
50

C
r (

n,
2n

) 49
C

r ж
ән

е 
46

Ti
 (n

,2
n)

 45
Ti

. Р
еа

кт
ор

да
н 

не
йт

ро
нд

ар
ды

ң 
А

И
 а

ғы
ны

 –
 59

C
o 

(n
, γ

) 60
C

o
1×

10
-4

[4
3]

6 L
iO

D
-D

2O
–

–
–

0,
21

×1
0-4

[4
4]

6 L
iD

–
–

Ко
нв

ер
те

рд
ің

 А
И

 н
ей

тр
он

да
ры

 –
 р

еа
кц

ия
сы

 
19

F 
(n

,2
n)

 18
F 

ж
ән

е 
27

A
l (

n,
 α

) 24
N

a 
Ре

ак
то

рд
ан

 
не

йт
ро

нд
ар

ды
ң 

А
И

 а
ғы

ны
 –

 23
N

a 
(n

, γ
) 24

N
a 

и 
19

7 A
u 

(n
, γ

) 19
8 A

u 
(с

 к
ад

м
ий

 с
үз

гі
сі

н 
қо

лд
ан

у 
ж

ән
е 

сү
зг

сі
з)

 

2,
1×

10
-4

[4
5]

Li
O

D
+D

2O

Н
ик

ел
ь 

ка
ба

ты
м

ен
 

ж
ән

е 
ка

дм
ий

 қ
аб

а-
ты

м
ен

 ж
аб

ы
лғ

ан
 

бо
ла

т 
ко

нт
ей

не
р

С
ы

лб
ы

р 
са

лқ
ы

нд
ат

у 
(а

м
пу

ла
 

ре
ак

тр
ды

ң 
су

м
ен

 с
ал

қы
нд

а-
ты

ла
ты

н 
ар

на
сы

на
 о

рн
ал

а-
ст

ы
ры

лғ
ан

) 

Н
ей

тр
он

да
рд

ы
ң 

А
И

 а
ғы

ны
ны

ң 
ко

нв
ер

те
рі

 –
 

14
N

 (n
,2

n)
 13

N
1,

9×
10

-4
[3

6]

6 L
iD

 (6 L
i 

бо
йы

нш
а 

95
,5

6%
 

ба
йы

ту
) 

Іш
ін

де
 к

ад
м

ий
 

пл
ас

ти
на

ла
ры

 б
ар

 
ци

рк
он

ий
 к

он
те

йн
ер

і 

С
ы

лб
ы

р 
са

лқ
ы

нд
ат

у 
(а

м
пу

ла
 

ре
ак

тр
ды

ң 
су

м
ен

 с
ал

қы
нд

а-
ты

ла
ты

н 
ар

на
сы

на
 о

рн
ал

а-
ст

ы
ры

лғ
ан

) 

Н
ей

тр
он

да
рд

ы
ң 

А
И

 а
ғы

ны
ны

ң 
ко

нв
ер

те
рі

 –
 

19
7 A

u 
(n

,3
n)

 19
5 A

u,
 46

Ti
 (n

,2
n)

 45
Ti

, 23
N

a 
(n

,2
n)

 22
N

a,
 

54
Fe

 (n
,2

n)
 53

Fe
, 63

C
u 

(n
,2

n)
 62

C
u,

 90
Zr

 (n
,2

n)
 89

Zr

9,
6×

10
-4

[3
3]

6 L
iD

3 H
e+

D
2

6 L
iO

D
+D

2O

А
лю

м
ин

ий
 к

он
те

й-
не

р

Үл
гі

 г
ор

из
он

та
лд

ы
 а

рн
ағ

а 
ор

-
на

ла
ст

ы
ры

лд
ы

, о
ға

н 
ре

ак
то

р-
да

н 
не

йт
ро

нд
ар

 ш
оқ

 ж
іб

ер
іл

ді

Ж
ы

лд
ам

 н
ей

тр
он

да
р 

ағ
ы

ны
 с

пе
кт

ро
м

ет
ри

-
ял

ы
қ 

ж
үй

ем
ен

 т
ір

ке
лд

і

1,
5×

10
-4

0,
6×

10
-4

0,
9×

10
-4

[3
8]

6 L
iD

18
Х1

8Н
10

Т 
то

тт
ан

-
ба

йт
ы

н 
бо

ла
тт

ан
 

не
м

ес
е 

ни
ке

ль
де

н 
ж

ас
ал

ға
н 

ко
нт

ей
не

р 

С
ы

лб
ы

р 
са

лқ
ы

нд
ат

у 
(а

м
пу

ла
 

ре
ак

тр
ды

ң 
су

м
ен

 с
ал

қы
нд

а-
ты

ла
ты

н 
ар

на
сы

на
 о

рн
ал

а-
ст

ы
ры

лғ
ан

) 

Н
ей

тр
он

да
рд

ы
ң 

А
И

 а
ғы

нд
ар

ы
ны

ң 
ко

нв
ер

-
те

рл
ер

і –
 Z

r, 
N

i

3,
47

×1
0-4

[3
2]

6 L
iD

–
–

–
10

-5
[3

9]



3 тарау. ҚР ҰЯО АЭИ реакторлық кешендерін әрі қарай  
дамытуды негіздей зерттеулер

201

Келтірілген кестеден көрініп тұрғандай, жылу нейтрондарын термо-
ядролыққа конверсиялау коэффициентінің ең жоғарғы мәні (шамамен 
9,6×10–4) LiD литий дейтерида қосылыстары үшін алынды. LiD құрылған 
тритондар 3He+D2 жүйесінде құрылған тритондарға қарағанда жоғары 
энергиясы бар екендігін атап кетге болады. Сондай-ақ, конвертирлеу ма-
териалдары ретінде қолданылғанқұрамында оттегі бар материалдарда 
тритон оттегінің болуымен негізделген үлкен иондандыру шығындары 
нәтижесінде өзінің энергиясын жоғалтады.

Термоядролық нейтрондарды алуға арналған эксперименттік 
құрылғылар құрылғысы әрбір реактор үшін бірегей болды және ол ор-
наласырылған реактор арнасының құрылғысына байланысты болды. 
Әртүрлі жағдайларда эксперименттік ұяшықтар материал ретінде тот 
баспайтын болат, цирконий, алюминий қорытпалары, кейбір жағдай-
ларда кадмий пайдаланылған. Жылдам нейтрондар ағынын тіркеу үшін 
реакторлық эксперименттерді жүргізу кезінде көп жағдайда белсенділік 
әдісі қолданылды.

Сөйтіп, жүргізілген шолу нәтижелері бойынша ИВГ.1М реакторының 
ФЭК базасында жылу нейтрондарын термоядролық нейтрондарға кон-
вертердің оңтайлы параметрлері және техникалық сипаттамасы ұсыныл-
ды және конвертердің материалдық құрамы анықталды. Анағұрлым ба-
сым болып табылатындары мынандай материалдар: белсенді ұяшықтың 
құрылғылық материалды ретінде 12Х18Н10Т тоттанбайтын болатты 
немесе САВ1 алюминидің реакторлық қорытпасы, ал конверсиясы үшін 
функционалдық материал ретінде – литий дейтериді қарастырған жөн.

Конвертер әзірлеудің маңызды кезеңі болып, таңдап алынған мате-
риалдық құрамының құрылғысында пайдалануға негізделген түрлі ұсы-
нылған схемаларға арналған нейтронды-физикалық есептерді жүргізу 
болып табылады.

3.3.2 Литий дейтеридін сәулелендірудің түрлі тәсімдерінің 
нейтрондық-физикалық есептері

Алға қойылған міндеттерді шешу шеңберінде әртүрлі құрылғылық 
материалдар және конвертер геометриясы үшін әртүрлі байытылған 
литий дейтериді үлгілерінде трития иондарын генерациялау жылдам-
дығын бағалаубойынша нейтронды-физикалық есептер жүргізілді. Есеп-
теулер цилиндр түріндегі литий дейтериді бар белсенді ұяшық (әрі қа-
рай – ұяшық) тәсімі үшін жүргізілді (3.20 сурет).

Есептерге арналған міндетер мен бастапқы мәліметтерді қою
ИВГ.1М реакторында сәулелену шартында 6Li (7,42 және 96%) изотопы 

бойынша түрлі байытумен литий дейтериді үлгісі бар белсенді ұяшықтың 
әртүрлі ықтимал цилиндрлі геометриясы үшін, жылулық нейтронда-
рында литийде болып жатқан реакция жылдамдығын есептеу қажетті. 
Есептеудің барлық нұсқалар үшін үлгі орталығы реактордың белсенді 
аймағынның орталығымен сәйкес келеді. Есептеулер ИВГ.1М реакторы 1 
МВт стационарлық қуатта жұмыс істеу шарттарынан жүргізу қажет.
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Нейтрондар қатысуымен болған литий изотоптарында тритий пайда 
болатын реакция төменде келтірілген. Литийде болатын барлық реакци-
ялардың 96% 6Li изотопына келеді.

1 – салқындату қабы; 2 – литий дейтериді; 3 – белсенді ұяшық 

3.20 сурет. Есептер кезінде пайдаланған белсенді ұяшықтың жалпы түрі

3.9 кесте. Есептеу параметрлері

Параметрлер Диапазон

Литий қабытының қалыңдығы, мм 3, 4, 5

Литий қабатының биіктігі, мм 50, 100, 400

Ұяшық материалдарының құрамы Алюминий (САВ1)
Болат (12Х18Н)

Үлгінің ішкі диаметрі
Ø36 мм (литий қабытының қалыңдығы 3 мм)
Ø34 мм (литий қабытының қалыңдығы 4 мм)
Ø32 мм (литий қабытының қалыңдығы 5 мм) 

Үлгінің сыртқа диаметрі Ø42 мм (өзгерген жоқ) 

  (3.7)

  (3.8)

Негізгі түрленетін көлемдері бар ұяшық геометриясының жалпы түрі 
3.20 суретте келтірілген. Белсенді аймақтың және литий дейтеридінің 
температурасы 300 К сай қабылданған.

Есептеуге арналған бастапқы параметрлер 3.9 кестеде көрсетілген.
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Есептеу нәтижелері бойынша ұяшықтар көлемі бойынша 6Li и 7Li изо-
топтары бар жылу нейтрондар реакция жылдамдығын анықтау қажет. 
Әрбір жағдайда радиалды тордың қадамы

 (3.9)

шартын қанағаттандыруы тиіс, бұл жерде R(Li) – реакция жылдам-
дығы (3.7) және (3.8).

Есептеу әдісі және құралдары
Реактордың АЗ моделін графикалық ұсыну 3.21 суретте келтірілген. 

Есептеу кезінде пайдаланылған реактордың АЗ элементтерінің мате-
риалдары 3.10 кестеде көрсетілген. Есептік модель, ENDF/B-5,6 [47] 
тұрақтылар библиотекалары бар еркін үшөлшемді геометрияда сәулеле-
нуді ауыстыру есебін шешу үшін арналған әмбебап бағдарламалар қата-
рына жататын MCNP5 [46] бағдарламасының көмегімен жасалды.

Есептеу моделін дайындау кезінде сумен салқындатушы техноло-
гиялық каналдың жылубөлгіш құрастырғышының құрылғысының 
(ССТК), АЗ және реттеу органдарының, реактор құрылғысы элемент-
терің температуралық режімдерінің сипаттық ерекшеліктері ескерілді, 
нейтрондардың заттармен өзара әсері үрдсін ең жақсы түрде моделде-
уші бағдарламалық опциялар енгізілген. Есептік үлгісін негізгі ерек-
шеліктері төменде келтірілген:
– ССТК жылубөлгіш құрастырғышы, шағылдырғылар, ығыстырып 

шығарғыш, реттейтін барабандар (РБ) және физикалық эксперимент-
тік канал (ФЭК) гетерогенді құрылыммен берілген;

– жылубөлгіш құрастырғыштың радиусы бойынша екі зоналық қалы-
пқа келтіру;

– реактордың отындық температурасы және құрылымдылық элемент-
тері 293 К сай қабылданды;

– Реактивтікті және бұрыштық жағдайыдан 0° ден 180° дейін РБ өзгер-
туді өтемдеуші (БЗ басқа жағына қарай бағытталған сіңіргіш эле-
менттері) жұйенің өзектерінің жағдайын өзгерту мүмкіндігі қара-
стырылған. РБ айналуы реакторға жоғарыдан қараған кезде сағат тілі 
бағыты бойынша жүзеге асырылады;

– пайдаланылатын ENDF/B-VI.6 библиотека сызықтық интерполяци-
яда 1% кем қатемен рұқсат етіледі (қажетті энергия кезінде қима-
ны алу үшін бағдарламада сызықты-сызықтық интерполяция пай-
даланылады);

– осындай элементтер үшін, кристалдық құрылымдардағы молекула-
ларда жылу нейтрондарын бүрку процес сін ең жақсы түрде сипат-
тайтын сутегі және бериллий ретінде s (α, β) жылу библиотека пай-
даланылады.
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1 – ішкі корпус; 2 – бүйірлі экрандар; 3 – шағылдырғы; 4 – реттегіш барабандар (РБ); 5 – ФЭК;  
6 – орталық құрастырғыш; 7 – реактивтілікті өтемдеуші өзек (СКР); 8 – твэлдер; 9 – ССТК  
арналары

3.21 сурет. ИВГ.1М реакторының есептік моделі

3.10 кесте. Есептік аймақтардың параметрлері

Аймақтар № Аймақтар атауы Материал

1 Ішкі корпус 08Х18Н10Т болат

2 Бүйірлі экрандар 08Х18Н10Т болат және су

3 Шағылдырғы Бериллий

4 РБ Бериллий
Титан-гадолий қорыптасы + бораль

5 ФЭК Бериллий

6 Орталық құрастырғыш  Э125 қорытпасы

7 СКР Бериллий

8 Твэлдар

8.1 Твэлдің қабығы Э110

8.2 Отындық білік U-Zr (уран-цирконий) қорытпасы

9 ССТК 30 ТВС

9.1 ССТК корпусы АМг-5

9.2 Құрсама АМг-6

9.3 Бүйірлі торлары АМг-6+H2O

9.4 Твэлдерді дистанса лауға  
арналған толтырғыштар

Э110

9.5 Орталық өзек Э110 
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3.22 сурет. Реактор реактивтілігі қорының 6Li үлгісінің массасына байла
нысты өзгеруі

Реактордың реактивтілік қорының литий дейтерид үлгісінде ли-
тия-6 массасына тәуелді өзгеруі есептерінің нәтижесі

Есептер 50 миллион тарих үшін орындалған, нейтрондардың көбею 
коэффициентінің кэф тиімділігі үшін σ стандартты ауытқуы 0,0015 тен 
0,0017 дейінгі диапазонында орналасқан, реакция жылдамдығын баға-
лау үшін арналған есептік кателері (3.7) және (3.8) – 0,15 тен 0,3% дейін.

Есептердің бірінші кезеңінде ұяшықта 6Li санының реактордың ре-
активтілігіне әсерін бағалау жасалды. Литий-6 сіңірудің ұлкен қимасы-
на ие болғандықтан 6Li изотоп үшін σ реакция (n, α) микроскопиялық 
қимасы 945 барнды құрайды, 6Li саны көбею коэффициентіне әсер 
етеді және Одан басқа реактордың реактивтілігіне де. Нейтрондардың 
жүрісінің орташа ұзындығы λ = 0,2 мм. Литий тығыздығы 0,534 г/см 3 

сай қабылданды.
АЗ бір нейтрон бөлігінде есептердің нәтижелері 3.22 суретте 

көрсетілген.
Аталған кестені талдай отырып, туынды немесе ылди бұрышының 

тангенсі қисықта тұрақты емес екендігін атап өту керек, бастапқы 
учаскесінде ылди бұрышының тангенсі абсолюттік көлеиде үлкен. Үлгі 
массасына тәуелді реактивтіліктің тәуелділігі сызықты екендігі көрініп 
тұр. Реактивтілікке әсер ететін геометрия үлгісіне тәуелділігі туралы 
жеке атап өту керек, осы кезеңде ол зерттелген жоқ.

Литий-6 массасына тәуелді реактивтілік қорының өзгеруі есептерінің 
нәтижесі 3.11 кестеде көрсетілген.
3.11 кесте. Есептер нәтижесі
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Ұяшық материалы және литий дейтеридін байытуға тәуелді реак-
ция жылдамдығы есебінің нәтижесі

Әрі қарай ИВГ.1М реакторда сәулелену жағдайында литий дейтерид 
үлгісі бар (изотоп бойынша 6Li 7,42% және 96% байытылған) белсенді 
ұяшықтың әртүрлі ықтимал цилиндрлі геометриясы үшін арналған ре-
акциялар жылдамдығы (3.7) және (3.8) есептелінген. Литий дейтерид 
үлгісінің тығыздығы 0,800 г/см 3 сай қабылданған.

Реакциялардың жылдамдығы Ri микроскопиялық қимасы және ядро-
ардың концентрациясы ядролардың ағындарының интрегарлды орташа 
тығыздығыны өнімі ретінде анықталды

Ri анықталды туындысы ретінде орта интегралдық ағынының 
тығыздығы,

 (3.10)

мұндағы N0 – литий дейтеридте ядролардың концентрациясы 6Li (7Li) 
атом/ (барн×см);

σ(E) – барн, реакциялардың микроскопиялық қимасы;
f(E)  – реактордың АЗ орталығында жылу нейтрондар ағынының 

тығыздығы, н⋅см-2 ×с-1.

Ri реакциясының жылдамдығышығу мәліметтерінде реакторда бір 
нейтрон бөлігінде бір нейтрон атом×см-3×с-1 бағаланатын болады.

Литий дейтеридтің 7,42% байытылған болаттан жасалған белсенді 
ұяшығына арналған есептеу нәтижелері реактордың БЗ бір нейтрон бөлі-
гіне 3.23 суретте келтірілген.

Литий дейтеридтің 96% байытылған үлгісі үшін есептеулер нәтижесі 
3.24 суретте келтірілген.

Белсенді ұяшықтың болаттан үлгісі үшін литий дейтеридті байыту-
мен 7,42% бір нейтрон бөлу БЗ реактордың 3.23-суретте көрсетілген. 
Үшін үлгідегі дейтерида литий бастап байытумен 96% есептеу нәти-
желері ұсынылуы R(f)/V. Реакциясының салыстырмалы жылдамдығы 
келтірілген.

3.23 және 3.24 суреттерде келтірілген кестелерде көрсетілгендей, 
литий дейтерид үлгісінде литийді 6Li изотопы бойынша байытуды үл-
кейту үлгі бойынша реакциялардың жылдамдығын таралуының үлкен 
әркелкілікке әкеледі, эксперимент жүргізу үрдісінде үлгінің биіктігі 
бойынша әркелкілікті энергия бөлуге әкеледі және литий дейтериді бар 

3.11 кесте. Есептер нәтижесі
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1 – үлгінің қалыңдығы 3 мм, биіктігі 50 мм;
3 – үлгінің қалыңдығы 3 мм, биіктігі 400 мм;
5 – үлгінің қалыңдығы 4 мм, биіктігі 100 мм;
7 –үлгінің қалыңдығы 5 мм, биіктігі 50 мм;
9 – үлгінің қалыңдығы 5 мм, биіктігі 400 мм

2 – үлгінің қалыңдығы 3 мм, биіктігі 100 мм;
4 – үлгінің қалыңдығы 4 мм, биіктігі 50 мм;
6 – үлгінің қалыңдығы 4 мм, биіктігі 400 мм; 
8 – үлгінің қалыңдығы 5 мм, биіктігі 100 мм; 

3.23 сурет. Болаттан жасалған ұяшыққа 7,42% байытылған литий дей
теридінің үлгісінің биіктігі бойынша реакция жылдамдығын тарату

1 – үлгінің қалыңдығы 3 мм, биіктігі 50 мм;
3 – үлгінің қалыңдығы 3 мм, биіктігі 400 мм;
5 – үлгінің қалыңдығы 4 мм, биіктігі 100 мм;
7 –үлгінің қалыңдығы 5 мм, биіктігі 50 мм;
9 – үлгінің қалыңдығы 5 мм, биіктігі 400 мм

2 – үлгінің қалыңдығы 3 мм, биіктігі 100 мм;
4 – үлгінің қалыңдығы 4 мм, биіктігі 50 мм;
6 – үлгінің қалыңдығы 4 мм, биіктігі 400 мм; 
8 – үлгінің қалыңдығы 5 мм, биіктігі 100 мм; 

3.24 сурет. Болаттан жасалған ұяшыққа арналған 96% байытылған литий 
дейтеридінің үлгісінің биіктігі бойынша реакция жылдамдығын тарату
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1 – үлгінің қалыңдығы 3 мм, биіктігі 50 мм;
3 – үлгінің қалыңдығы 3 мм, биіктігі 400 мм;
5 – үлгінің қалыңдығы 4 мм, биіктігі 100 мм;
7 – үлгінің қалыңдығы 5 мм, биіктігі 50 мм;
9 – үлгінің қалыңдығы 5 мм, биіктігі 400 мм

2 – үлгінің қалыңдығы 3 мм, биіктігі 100 мм;
4 – үлгінің қалыңдығы 4 мм, биіктігі 50 мм;
6 – үлгінің қалыңдығы 4 мм, биіктігі 400 мм; 
8 – үлгінің қалыңдығы 5 мм, биіктігі 100 мм; 

3.25 сурет. САВ1 жасалған ұяшықтарға арналған 7,42% байытылған ли
тий дейтерид үлгісінің биіктігі бойынша реакция жылдамдығын тарату

1 – үлгінің қалыңдығы 3 мм, биіктігі 50 мм;
3 – үлгінің қалыңдығы 3 мм, биіктігі 400 мм;
5 – үлгінің қалыңдығы 4 мм, биіктігі 100 мм;
7 – үлгінің қалыңдығы 5 мм, биіктігі 50 мм;
9 – үлгінің қалыңдығы 5 мм, биіктігі 400 мм

2 – үлгінің қалыңдығы 3 мм, биіктігі 100 мм;
4 – үлгінің қалыңдығы 4 мм, биіктігі 50 мм;
6 – үлгінің қалыңдығы 4 мм, биіктігі 400 мм; 
8 – үлгінің қалыңдығы 5 мм, биіктігі 100 мм; 

3.26 сурет. САВ1 жасалған ұяшықтарға арналған 96% байытылған литий 
дейтерид үлгісінің биіктігі бойынша реакция жылдамдығын тарату
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белсенді ұяшықтардың беріктік сипаттамаларына жағымсыз түрде әсер 
етуі мүмкін.

САВ1 алюминий қорытпасынан және реактордың БЗ бөлігіндегі бір 
нейтронға 7,42% байытылған литий дейтерид үлгісінен жасалған белсен-
ді ұяшыққа арналған есептеу нәтижелері 3.25 суретте көрсетілген. 96% 
байытылған литий дейтеридінің үлгісі үшін есептер нәтижесі 3.26 сурет-
те көрсетілген. R(f)/V реакцияның үлестік жылдамдығы келтірілген.

САВ1 қорытпасынан жасалған ұяшықтар үшін 6Li изотопы бойынша 
табиғи 96% байыту кезінде реакциялардың жылдамдығының таратудың 
үлкен әркелкілігі тән. Алайда, ұяшық жасау кезінде САВ1қорытпаны пай-
даланған жағдайда LiD қабатының ұзындығы бірлігіне реакция жылдам-
дығын салыстырмалы өзгеруі, болатты пайдалануға қарағанда кем.

Болаттан жасалған белсенді ұяшықтар материалдарын САВ1 алюми-
ний қорытпаны ауыстыру реакция жылдамдығын сәл арттырады. Бұл 
мән LiD қабатының және 6Li байытудың түрлі көлемдері үшін орташа 
есеппен 11 ден 30% дейін құбылады.

Литий дейтеридін 7,42 бастап 96% дейін байытуды көтеру кезінде ша-
мамен 13 есе реакциялардың жылдамдығы орташа есеппен 2,2 ден 4,5 
есеге дейін артады.

Жалпы, LiD қабатының қалыңдығын 3 мм ден 5 мм дейін ұлғайту 
кезінде, конвертердің барлық нұсқалар үшін реакцияның нормаланған 
жылдамды орта есеппен 3 тен 5% азаюы жүретіндігін атап кетуге болады.

Литий дейтерид үлгісінің биіктігінің 50 ден 400 мм дейін ұлғаюы ре-
акциялардың нормаланған жылдамдығының азаюына әкеледі, бұл жер-
де, 50 мм үшін таратудың әркелкілігі коэффициенті 1,5 құрайды; 100 м 
үшін – 1,9 және 400 мм үшін – 2,2.

3.3.3 Конвертер болғанда және ол болмаған кездегі БЗ 
реакторы орталығындағы нейтрондар спектрінің өзгеруін 
бағалау жөніндегі есептер нәтижелері

Екі жағдай үшін реактордың БЗ орталығында нейрондар спектрін 
бағалау бойынша есептеулер жүргізілді: БЗ конвертерсіз және литий 
дейтеридінің максималды байыту кезінде конвертердің орталығында. 
Спектрлерді есептеулер нәтижелері 3.27. суретте келтірілген. Бұл жер-
де, ұсынылған спектрінде мәні әрі қарайбағаланатын болатын термоя-
дролық нейтрондарағыны бойынша деректер келтірілмегендігін атап 
өту керек.

Нейтрондарды тарату кестесі бойынша 96% тең 6Li изотопы бойын-
ша байытуда конвертер материалымен шамамен 64% спектрдің жылу 
аумағындағы нейтрондары сіңірілетіндігі көрініп тұр. Ал, жағымсыз 
біртекті (n, γ) реакцияларды болдыратын кадмий үстіндегі нейтрондар 
ағымының мәні жоқ.

Әрі қарай белсенді ұяшықтардың түрлі материалдары және литий дей-
теридінің түрлі байытылуы кезінде конвертер орталығында нейтрондар 
спектрінің салыстырмалы талдауы жүргізілді. Бұл жерже конвертердің 
барлық басқа параметрлері өзгерген жоқ және тең болып қабылданды:
– LiD қабатының биіктігі– 50 мм;
– LiD қабатының қалыңдығы – 4 мм.
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1 – болат ұяшық, байытуы 96%; 2 – болат ұяшық, байыту 7,42%; 3 – алюминий ұяшығы, 
байытуы 96%; 4 – алюминий ұяшығы, байытуы 7,42%

3.28 сурет. Түрлі материалдардан конвертер нұсқалары үшін ИВГ.1М ре
акторында нейтондар спектрлін тарату

1 – конвертері жоқ БЗ орталығындағы нейтрондар спектрі;  2 – конвертер орталығын
дағы нейтрондар спектрі (литий дейтеридін 96% байыту)

3.27 сурет. ИВГ.1М реакторында нейтрондар спектрін тарату

Спектрлерді есептеу нәтижелері 3.28 суретте көрсетілген.
Кестені талдай отырып (3.28 сурет), материалдарды вариациялау 

және байыту кезінде жалғыз есеулі айрықшылығы ретінде байытылатын 
литийдегі анағұрлым жоғары сіңіру және тарату есебінде жылу нейтрон-
дар ағынының төмендеуі болап табылатындығын болжауға болады.



3 тарау. ҚР ҰЯО АЭИ реакторлық кешендерін әрі қарай  
дамытуды негіздей зерттеулер

211

Есептеулер нәтижесін қолданысқа енгізу
Литий дейтериді бар ұяшықтардың нейтронды-физикалық есептер 

нәтижесінде анықталды:
a) LiD қабатының қалыңдығын 3–5 мм дейін ұлғайту кезінде, конвер-

тердің барлық нұсқалары үшін нормаланған реакцияның жылдамдығы-
ның орта есеппен 3 тен 5% ға дейін азаюы жүреді;

b) литий дейтериді үлгісінің биіктігін 50 ден 400 мм ұлғайту реакци-
ялардың нормаланған жылдамдығын азаюына әкеледі және бұл жерде 
бұл жерде, 50 мм үшін таратудың әркелкілік коэффициенті 1,5 құрайды; 
100 м үшін – 1,9 және 400 мм үшін – 2,2;

c) литийді 6Li изотопы бойынша байытуды ұлғайту литий дейтериді 
үлгісі бойынша реакция жылдамдығын таратудың үлкен әркелкілігі-
не әкеледі;

d) ұяшықты дайындау үшін болатты пайдаланғанан гөрі, САВ1 қорыт-
пасын пайдаланған жағдайда LiD қабатының ұзындығының бірлігіне ре-
акция жылдамдығының салыстырмалы өзгеруі;

e) белсенді ұяшықтың материалын болаттан САВ1 алюминий қорыт-
пасына ауыстыру реакция жылдамдығын шамалы ғана көбейтеді. Бұл 
мағына орташа есеппен LiD қабатының түрлі көлемдері және 6Li изотопы 
бойынша байыту үшін 11 ден 30% дейін өзгереді.

d) литий дейтеридін 7,42 бастап 96% дейін байытуды көтеру кезінде 
шамамен (13 есе) 6Li(n, α)Т реакциялардың жылдамдығы орташа есеппен 
2,2 ден 4,5 есеге дейін артады.

Егер, литий дейтериді үшін белсенді ұяшық материал ретінде САВ1қо-
рытпасы және болат сияқты екі материалды салыстыратын болсақ, онда 
САВ1 қорытпасының болатқа қарағанда кейбір ерекшелігі бар. Алайда, 
олар соншалықты елеулі емес және реакторлық эксперименттер кезінде 
сәулеленуші ампулдық құрылғысына салқындатуды берудің жоғалуына 
байланысты штаттан тыс жағдай туындаған кездегі тот баспайтын болат 
жұмыс сипаттамалары шамамен 1300 К температураға дейін сақтап қалу 
жағдаймен орны толтыруылуы мүмкін. Болаттын тағы бір маңызды ар-
тықшылығы, болатпен жұмыс істеу оңай, реакторлық ампулаларды және 
белсенді ұяшықты жасау арнайы қымбат тұратын жабдықты қажет ет-
пейді және жұмыстарды жүргізу шығындарын айтарлықтай азайту фак-
тісі болып табылады.

Литий дейтеридін байытуға қатысты мынандайлерді атап кетуге бо-
лады. Сондай-ақ есептеулерге қарағанда, өте жоғары байыту реакция-
ның пропорционалды жоғары жылдамдығына әкелмейді, демек литийді 
табиғи байытумен шектелуге болады.

Термоядролық нейтрондар ағынын тіркеу және ИВГ.1М зерттеу 
реакторына қолай тиімдісін таңдау әдісі

Конвентерді табысты құру елеусіз шарттары ретінде ИВГ.1М зерт-
теу реакторына қолайлы термоядролық нейтрондар ағынын тіркеудің 
оңтайлы әдісін таңдау болып табылады.

Нейтрондар ағынының тығыздығын өлшеу міндеті көптеген қолдан-
балы мәселелерді шешу кезінде туындайды, оның ішінде нейтрондар 
конвертерінің нейтрондық-физикалық параметрлерін анықтау кезін-
де. Нейтрондық сәулеленудің аз белсенділігі кезінде өлшенуі мүмкін, 
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мысалы, Хансен есептегішінің көмегімен, ал нейтрон спектрлері бір 
кристалды спектрометрлердің әлде пропорционалдық есептегіштердің 
көмегімен.

Бірақ бұл аспаптар нейтрондардың қарқынды өрістерінде өлшеуге 
келмейді. Қуатты нейтрондық ағындарда өлшеу үшін активациялық 
әдісі жарайды [48, 49]. Нейтрондар өрісінің сипаттамаларын анықта-
удың активациялық әдісі радиоактивті нуклидтер мен изомерлерді 
құруға әкелетін ядролық реакцияларды пайдалануға негізделген. Реак-
ция жылдамдығы нейтрондардың спектрін және реакция қимасына тәу-
елді. Ағындардың стационарлық тығыздығы кезінде

  (3.11)

Бұл көлем активациялық интегралл деп аталады. Мөлдірленіп қалған 
Т детекторының сәулелену уақыты және сәулеленудің аяқталуы және tв 
активтілігін өлшеуді бастау арасындағы моментін ұстап тұру уақыты 
кезінде деректордың А активтілігі

  (3.12)

тең, мұнда n0 – нысана изотобының яжролар саны;
λ – тұрақты ыдырауы.
Детектор активтілігі импульстік сәулеленуге тең кедлесін жағдай

   (3.13)

Бұл жерде А көлемі ағындардың тығыздығына, нейтрондар флюенсіне 
байланысты

  (3.14)

мұнда Ф(Е) – нейтрондар флюенс спектрі.
Мағына (3.11–3.14) пайда болаған радионуклидтің нейтрондармен 

өзара байланысудың шағын кимасы бар деген ұсыныста алынды. Олай 
болмаған жағдайда, нейтрондардың алғашқы өзара байланысымен пай-
да болған ядролардың жанып кетуі жүреді.

Нейтрондардың коллимацияланған шоқтарына орналастырылған де-
текторда бірнеше мәрте шашырау әсерін ескермейік. Сонда х тереңдігі-
не ықтималдылығы ехр (-Σх) нейтрондарының бөлігі ғана жетеді. Өзара 
әсердің толық саны

          тең.  (3.15)

Нейтрондарды жұтуды ескермесек, онда детектордың активтілігі Σх 
пропорционалды болады. Осылай, детектордың қалыңдығында нейтрон 
ағындарының әлсіреуіне түзету

        тең болады,  (3.16)

мұнда q0, q – сәйкес жуан және жіңішке детектордың реакциясының 
жылдамдығы.
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Нейтрондардың изотоптық өрісі үшін жұтуға түзету сәл ғана күр-
делі көрінеді

  (3.17)

мұнда Е 3 – үшінші тәртіпті интегралды көрсеткіш функциясы

 .
  (3.18)

K функциясының мәні 3.12 кестеде келтірілген.

3.12 кесте. К жұтуына түзету

Σd Kdи Kdк Σd Kdи Kdк

0,1 1,195 1,053 1 2,562 1,582

0,2 1,350 1,105 2 4,256 2,312

0,5 1,796 1,272 5 10,018 5,040

Ағынның тығыздығын немесе нейтрондар флюенсін активациялық 
әдісімен анықтау үшін нейтрондар энергиясына тәукелді реакция қима-
сын, активациялық детектор қалыңдығын, жасанды активтілікті жоға-
ры нақтылықпен өлшеуді және алынған деректерді дұрыс мағыналауды 
білу керек.

Кейбір берілген мағыналарынан жоғары энергиясы бар жылдам ней-
трондар ағындарының тығыздығын анықтау үшін табалдырықты детек-
торлар қолданылады. Негізгі табалдырықты реакциялар ретінде протон-
дарды және α-бөлшектерін шығаратын реакциялар, бөлгіш реакциясы 
және реакциялар (n, 2n) изомерлік деңгейі пайда болатын тығыз емес 
шашыраулар (n, n') болып табылады.

Реакцияларда пайдаланылатын қимасы жақсы белгілі болуы керек, 
әсіресе белсенділікке негізгі үлес беретін нейтрондар энергиясы ин-
тервалында.

Түзілетін нуклид жартылай ыдырауды өлшеу үшін ыңғайлы кезеңі 
(бірнеше тәулік) болуға тиіс.

Нуклидтік, реакция өнімінің ыдырау тәсімі қарапайым және жақсы 
белгілі болуы керек, зерттеуі жеңіл детекторлануы керек.

Қолданылатын реакциядан пайдаланылатын нуклидтердің ак-
тивтілігі басқа реакциялармен түзілген, бәрінен бұрын жылу нейтрон-
дарымен туындағын нуклидтердің активтілігі фонында жеңіл бөліне 
тұруы қажетті.

Детектордың изотоптық құрамы жақсы белгілі болуы керек, нысана 
изотопы басым изотоп болса жақсы.

Тұрақтылық кітаханаларын салыстыру алшақтаудың активациялық 
интегралдарда 4% артпайтындығын көрсетті. Пайдаланатын реакция-
лардың қимасы энергияның барлық шкаласында бірдей нақтылықпен 
белгілі. Мағыналарды өлшеудегі қателіктер 5 тен 50% дейін және оданда 
артыққа ауытқып тұрады. Жоғары сезімталдығы ауданы бірнеше детек-
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торлармен жабылады. Бұл «қателіктерді» болдырмауға мүмкіндік береді. 
табалдырықты детекторларға сәуленің көзін тигізу кадмий немесе бор 
сүзгілерінде жүргізген жақсы.

Активациялық детекторлар формасы бойынша, әдетте, дискілі (та-
блетка) немесе ұзын цилиндрлі (сым) болады. Детекторлардың қалың-
дығы оның механикалық беріктігін қамтамасыз ету үшін жеткілікті 
болуға тиіс. Детекторды қосалқы әсері, қоспа белсенділігін болдырмау 
немесе азайту үшін жоғары таза заттардан жасау керек.

Жасанды активтілікті анықтау әдістерінің бүкіл жиынтығын екі то-
пқа бөлуге болады: электрондар ағынын өлшеу және фотондар ағынын 
өлшеу. Осы топтардың әрқайсысы өз кемшіліктері бар. Электрондарды 
санау әдісімен белсенділікті анықтау кезінде, ыдырау жылдамдығының 
ұстау уақытынанан тәуелделегін өлшеуден және оның мынандай талдау-
ларынан басқа кедергі келтіретін реакциялар үлесін ескеруге мүмкіндік 
жоқ. Сондықтан бұл әдісті қарастырмаймыз.

Фотондар спектрометриясы әдісі. Әдісі, бір жағынан, неғұрлым күр-
делі жабдықтар мен жұмыстағы дағдыларын қажет етеді, екінші жағынан 
кедергі жасаушы реакциялармен түзілген фоннан пайдалы ақпараттар-
дынеғұрлым дәл анықтауға мүмкіндік береді. Детектордың активтілігі 
толық жұту щыңындағы (ТЖШ) жартылай өткізгіш детекторымен тір-
келген импульстер саны бойынша анықталдады. Импульстер спектрі 
түйіскен анализатормен компьютерде өңделеді.

ТЖШ S импульс санын анықтағаннан кейін мынандай форма бойын-
ша детектордың активтілігін есептеуге болады

   (3.19)

мұнда Ксп – өздігінен жұтуға түзету

   (3.20)

мұнда 

Нэф – детектордың тиімді орталықы – қашықтық көзі, абсцисс қима-
сында және тура сызықпен жасалған эффект орталықтың жағдайының 
тереңдігінде   тәуелдіктің графикалық құрастырумен 
анықталған. Бұл үшін көздері датчик бетінен бірнеше қашықтыққа орта-
тылады және есебінің жылдамдығы өлшенеді. Жоғарыда айтылғандай, 
кейін h0 анықталады. Кристалдың орталығына дейінгі нағыз қашықтығы 
Hэф = h+h0; Кс – каскадты жинақтау, ол 1 ден каскадты фотондар шығара-
тын радионуклидтер үшін өте жақсы. Көздер – детектордың қашықтығын 
үлкейту жинақтау эффекті елеулі төмендетеді;

Кtи – өлшеу уақытындағы тарауына түзету
 

; 
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Кs – активациялық детектор және өлшемдеу көздерінің геометри-
ялық ерекшелігіне түзету. Ол тиімділіктің үлкен градиенттерінде ғана 
маңызды; n0 – ыдырау актіде тіркелетін энергиясы бар фотондардың 
тууы ықтималдығы; ε(Е)  – тіркеу тиімділігі. Тіркеу тиімділігінің энер-
гиядан тәуелділігі спектрометриялық гамма-көздер көмегіме экспери-
ментті анықталады. Тіркеу тиімділігін эксперименттік анықтау кезін-
де 0,3 МэВ төмен энергиялар диапазоныны назар аудару қажет, мұнда 
тәуелдік көрсеткіш функцияларына бағынбайды. Жүйелі қателіктердің 
шығарылмаған қалдықтарын ескере отырып, түзету коэффициенттерін 
енгізгеннен кейін көптеген жағдайларда белсенділігін анықтау қателігі 
5% дан аспайды.

ИВГ.1М реакторының ФКЭ эксперименттік арнасындағы реактордың 
6 МВт номиналды қуаттында ұйытқымаған ағыны шамамен 1,1×1014 

н/ (см 2×с) құрайды. Егер де К  конверсия коэффициенттің мәні шама-
мен 2×10–4 қабылданса [38], онда литий-дейтерилі конвертерді қолдану  
Li(T, n), D(T, n) реакцияларында, конвертере 2×1010 н/ (см 2×с) деңгейінде 
жылдам нейтрондар ағыны алуға мүмкіндік береді. Бұл шаманы энерги-
ясы 14 МэВ жеделдеткіш қондырғылар – нейтрондар генераторларының 
ағындарымен салыстыруға болады.

Нейтрондар сипаттамаларын дифференциалдық зерттеу әдістері тура 
және неғұрлым дәл болып табылады, бірақ олар күрделі жабдықтарды 
және нейтрондар шоғын реактордың зерттелетін көлемінен шығаруды 
қажет етеді. Күрделі жүйелерде дифференциалды өлшеу іс жүзінде мүм-
кін емес. Бұл құрылғы нейтрондардың қарқынды өрістерінде ағынын өл-
шеу үшін іс жүзінде жарамсыз.

Өлшеулер кезінде нейтронды өрістердің реакторішілік зерттеулерде 
қуатты нейтрон ағындарының орташа спектрлік сипаттамалары өлше-
улерімен негізделген активациялық индикаторлар әдістері негізгі орын 
алады. Олардың жақсы белгілі құндылықтары болып өлшеу жабдықтары-
ның қарапайымдылығы, γ-фонға сезгіштігінің жоқтығы, индикаторлар-
дың шағын мөлшері, нейтрондардың қарқындылығын кең диапазонын-
да қолданылу, зерттелетін нейтрондық өрістердің минималды ұйытқуы 
табылады. Активациялық өлшеу нәтижелерінің дәлдігі нейтрондардың 
индикатор затымен өзара әсерінің көлденен қималарының бастапқы 
мәндердің сенімділігімен анықталады.

3.13 кестеде кейбір табалдырықтық реакциялар ядролық-физика-
лық сипаттамалары келтірілген, олар энергиясы 14 МэВ конвертерлік 
нейтрондарды тіркеу үшін пайдаланылуы мүмкін. Кестеде келтірілген: 
бастапқы изотоптық нысананың таралуы (a), реакциялардың тиімді шегі 
және тиімді қимасы (Еэфф және σэфф), реакция өнімінің (Т1/2), (Eγ, (р)) жар-
тылай ыдырау кезеңі – гамма-кванттардың энергиясын тіркеу үшін және 
ыдырауға кванттық шығу үшін ұсынылған.

Осы активациялық индикаторлар реакциясының жоғары шегі (12 
МэВ астам) 1 МэВ ықтимал энергиялы жылдам реакторлық нейтрондар-
дың есебінен оларды белсендіруді азайтуға мүмкіндік береді. Аталған 
жинағы индийден жылдам нейтрондарды тіркеуге арналған дәстүрлі 
активациялық индикаторды мақсатты түрде қосу керек. Бұл индикатор 
эксперименттер топтамасын жүргізу кезінде тиімді энергиясы 1 МэВ 
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3.13 кесте. Активациялық индикаторлардың ядролықфизика
лық сипаттары

Реакциялар θ, % Т1/2, ч Eγ, кэВ, (Рγ, %) Епор, МэВ σэфф, барн
90Zr(n,2n)89Zr 51,5 78,4 909 (99) 12,2 768×10-3

58Ni(n,2n)57Ni 68,3 36,2 1890 (14) 12,6 30×10-3

3.14 кесте. Ағындар мониторының ядролықфизикалық сипаттары

Активациялау 
реакциясы θ, % Т1/2

Eγ, кэВ (Рγ, %) Еэфф, МэВ σэфф, барн

58Ni(n,2n)58Со 68,3 70,78 сут 810 (100) 2,3 335×10-3

115In(n,n’)115mIn 95,8 4,48 ч 335 (50) 1,15 286×10-3

жылдам реактор нейтрондардың монитор ретінде қолданылады. Осын-
дай тапсырманы никельден жасалған индикаторда орындай алады.

Ағынының мониторлары ретінде пайдаланылатын индикаторлардың 
сипаттамалары

3.14 кесте келтірілген.
Реакторлық тәжірибені аяқталғаннан кейін реакциялар өнімдерінің 

89Zr, 57Ni, 58Со, 115mIn белсенділігін өлшеу салыстырмалы тиімділігін 10% 
ерекше таза германийдан жасалған жартылай өткізгішті детекторы бар 
Canberra фирмасының гамма-спектрометріінң көмегімен жүргізіледі. 
Өлшеу геометриясын таңдау спектрометрлік қуысты жүктеуге байланы-
сты анықталады. Индикаторларың белсенділігінің өлшеу алдында ОСГИ 
жинағынан спектрометриялық гамма-көздерінің үлгілерінің көмегімен 
γ-спектрометрді мөлшерлеу орындалады.

Анықталатын изотоптың меншікті белсенділігі индикаторды сәуле-
лендіруді аяқталған кезде мынандай формула бойынша анықталады

   (3.21)

мұнда Sф – Еγ, м 2 энергиялы гамма-кванттардың фотошыңының ауданы;
tж – «жанды» өлшеу уақыты, с;
kсп, kg – АИ өздігінен жұтуына және АИ геометриясына түзетулер;
tn – өлшеудің ағымды уақыты, с;
t – сәулеленуден кейінгі ұстау уақыты, с;
λ – нуклидтің тұрақты ыдырауы, с-1;
ε – өлшеу геометриясында Еγ энергиясы баргамма-кванттарды тіркеу 

тиімділігі;
р – Еγ энергиясынан гамма-кванттардың ыдырауға шығуы;
m –индикатор массасы, г.
Изотоп-нысанының ядроларындағы реакция жылдамдығы мынандай 

формула бойынша есептеледі

   (3.22)
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мұнда A0i – реакцияның радиоизотоп-өнімінің меншікті белсен-
ділігі, Бк/г;

θ – табиғи қоспасында изотаптың таралуы, салыст. бірл;
M – элементтің мольдік массасы, г/моль;
NA – Авагадросаны, NA = 6,02×1023 моль-1;
tIr – индикаторды сәулелендіру уақыты, с;
λ – реакция өнімінің тұрақты ыдырауы, с-1.
Табалдырықтық энергиядан жоғары энергиясы бар жылдам нейтрон-

дардың тығыздығы мынандай формуламен есептеледі

   (3.23)

Қызығушылық танытатын индикаторда реакция жылдамдығы және 
жылдам нейтрондар тығыздығының эксперименттік мәні конверсия 
коэффициентінің есептеу үшін мәнді бастапқы функционалдары бо-
лып табылады.

Сөйтіп, жоғарыда мазмұндалған материалды жан-жақты талдап, тер-
моядролық нейтрондарды литий-дейтерийлі конвертерден ИВГ.1М реак-
торының ФКЭ орналастырылған сәулелендіру құрылғысының құрамына 
тіркеу үшін табалдырықты индикаторларды қолдана отырып қарапайым 
және қолайлы активациялық әдісті мақсатты түрде қолдану керек.

Қорытынды
Қорытындыда жүргізілген зерттеулер нәтижесінде кейіннен пайдала-

нуға болатын ИВГ.1М термоядролыққа реакторлық спектрлер нейтрон-
дарын конвертирлеу құрылғысын жасауға арналған деректер алынды 
деп айтуға негіз бар. Алынған мәліметтер әрі қарай эксперименттік ар-
налары бар реакторларда басқа конвертерлер жасау үшін пайдаланыла 
алады, (мысалы, қазақстандық ВВРК және ИГР реакторларда).

Болашақта құрылған ИВГ.1М реакторы үшін арналған конвертер, 
гибридті реакторлар және энергетикалық термоядролық қондырғы-
лар-токамакты құрумен байланысты, ядролық және термоядролық энер-
гетикадағы перспективалы бағыттарын дамыту бойынша Қазақстан 
Республикасында орындалуы мүмкін міндеттердің спектрін айтар-
лықтай кеңейтеді. Іс жүзінде Қазақстандағы термоядролық нейтрондар 
жалғыз көзі құрылады, ол термоядролық қондырғыларда және гибридті 
реакторларда сәулелендірудің моделін жасау жұмыстарында пайдалана-
тын болады.

3.4 РА реакторын пайдаланудан шығару жобасы

РА реакторын пайдаланудан шығару және шығару жобасын әзірлеу 
нұсқасын негіздеу жөніндегі деректер базасын қалыптастыру үшін ке-
шенді инженерлік-радиациялық тексеру орындалды. аспаптық радиа-
циялық тексеру нәтижелері, қажет болған жағдайларда, есептеу нәтиже-
лерімен толықтырылды.

Пайдалану кезінде РА РҚ құрылғы элементтерінің материалдарында 
пайда болған радионуклидтердің белсенділігінің және РА РҚ жекелеген 
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құрылғылық элементтерінен иондаушы сәулеленудің экспозициялық 
дозасының қуатының түрлі қашықтықтардағы үлестік мәні есептелген 
болатын. РА РҚ құрылымдылық элементтерімен персоналға арналған 
рұқсат етілген жұмыс уақытын есептеу жүргізілді. Гамма-спектроме-
трдің көмегімен РА реакторының салқындату жүйесінің құбырларының 
ішкі беттерін радиациялық ластануын анықтайтын радионуклидтердің 
изотоптық құрам алынды. осы нәтижелерге Негізінде РА реакторын пай-
даланудан шығарудың технологиясы әзірленді және РА реакторын пай-
даланудан шығару техникалық жоба дайындалған.

«Зерттеу реакторларының қауіпсіздігін қамтамасыз етудің жалпы 
ережелеріне» [50] сәйкес пайдаланушы ұйым зерттеу реакторынның 
(ЗР) мерзімі аяқталғанға дейін ЗР пайдаланудан алып тастау жобасын 
әзірлеуге тиісті.

1998 жылы ақпанда 25.12.1997 ж. №545 бұйрығы бойынша РА реак-
торының белсенді аймағынан оларды кейіннен бөлу және жөнелту Ресей 
Федерациясына жіберу үшін отыны бар ампуланы түсіру жүргізілді.

1998 жылғы мамыр айында ядролық материалдарды, соның ішінде РА 
реакторының отындарын Қазақстаннан Ресейге шығару туралы Ресей 
және Қазақстан министрліктерінің бірлечкен шешімдерін орындау бой-
ынша жұмыстар аяқталды.

2001 жылғы 15 қарашада 13.11.2001 ж. №518 бұйрығы бойынша 
РА зерттеу реакторы ұзақ уақыт тоқтап тұру режіміне ауыстырыл-
ды, РА ЗР ұзақ уақыт тоқтап тұру режіміне ауыстыру ҚР ЭМРМ АЭК 
26.11.2001 жылғы шығ. №4-10/2283 рұқсат етілді.

Іс жүзінде, РА қазіргі реактордың күйі түпкілікті тоқтату үйі болып 
саналы, себебі РА реакторы, заң жүзінде қолданыстағы зерттеу реактор-
лары тізімінен шығарылмаса да, іс жүзінде «суық» күйіне ауыстырылды, 
себебі РА реакторынан отын түсірілуі және Ресейге шығарылды. Демек, 
белгілердің жиынтығы бойынша РА реакторының ағымдағы жағдайы 
«пайдаланудан алып тастау» кезеңін орындауды бастау мүмкіндігін 
анықтайтын қажетті шарттарына сай. Ядролық отындарды шығарғаннан 
кейін РА реакторы және оның технологиялық жүйесі тек радиациялық 
және техникалық қауіп төндіреді. РА реакторын пайдаланудан шыға-
рудың техникалық жобасын әзірлеу үрдісінде реактордың көмегімен 
радиоактивтік материалдарды реактор алаңдарынан жою және олар-
дың қауіпсіздігін Мынандай оларды көмуге дейін сенімді оқшаулануын 
қамтамасыз ету бойынша шаралар негізделуі және ұсынылуы керек.

РА реакторы туралы қысқаша мәліметтер
РА реакторы ЯРД–11Б91-ИР.100М (ИРГИТ) стендтік прототипінің 

құрылығысы негізінде, энергетикалық режімде ядролық екірежімді қон-
дырғысының отынның радиациялық төзімділігі және внутриреакторном 
құрылысында материалдар үлгілерін сәулелендіру мен ірі объектілерді 
реактордан тыс сәулеленуін зерттеуді орындау үшін құрылған. 1987 
жылы пайдалануға берілген. РА реакторының зерттеу түрі – гетероген-
дік, жоғары температуралық, газбен салқындатқыш, корпустық, канал-
дық біртекті, жылулық нейтрондарында, бериллилік шағылдырғыты.

3.29-суретте РА реакторы құрылғысының және негізгі торабтарының 
орналасу тәсімі берілген.
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1 – қақпағы, 2 – сильфон, 3 – биологиялық қорғанысы, 4 – қорғаныс «колокол», 5 – реактор 
корпусы, 6 – шағылдырғы, 7 – реттеуші барабан, 8 – орталық жинақ, 9 – төменгі биологи
ялық қорғаныс

3.29 сурет. РА реакторының құрылғысы және негізгі тораптарының ор
наласу тәсімі

Реактордың құрылғысының ерекшелігі, онда ЖБЖ газды ортаның 
бақыланатын және реттелетін құрамы бар герметикалық арналарда (ам-
пулаларда) орналасқандығы болып табылады. РА реакторы 1987–1997 
жылдарында 400 кВт қуатта 4800 сағат жұмыс істеді. БЗ жылу нейтрон-
дар тығыздығы – 2×1012 н/(см 2×с). жылу нейтрондардың Жиынтық 
флюенсі РА РҚ белсенді аймағының геометриялық орталығында пайда-
ланған кезеңінде 2×1019 н/см 2 құрады.

Кешендік инженерлік-радиациялық тексеру (КИРТ)
РА реакторын пайдаланудан шығару нұсқасын негіздеу және жобасын 

әзірлеу жөніндегі деректер базасын қалыптастыру үшін КИРТ орындал-
ды. Осы мақсаттар үшін РА реакторының элементтерін ішінара бөлшек-
теу жүргізілген.

РА реакторының Инженерлік зерттеуі РА реакторының және оның 
құрамдас бөліктерінің, сондай-ақ оның технологиялық жүйелері мен қо-
салқы жабдықтарының, көліктік-технологиялық жүйелерінің жабдықта-
рын қоса алғандағы техникалық жай-күйі туралы толық ақпарат алу 
үшін жүргізілген.
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Радиациялық тексеру үрдісінде РА реакторлық қондырғысы жайын-
дағы радиациялық жағдай, жабдықтар мен жүйелердің радиоактивті зат-
тармен қалдықтық ластануы туралы ақпарат алынды. Реактр құрылғы-
сына радиациялық тексеру жүргізу кезінде РА реакторы өқұрылғысының 
элементтерінің беттерінің радиоактивті ластану деңгейін және γ-сәуле 
шығару эквивалентті дозасының қуатының нәтижелерін анықтау 3.15 
кестеде көрсетілген. Радиациялық және инженерлік зерттеулерді жүр-
гізуді аяқтағаннан кейін бөлшектелген жабдықтарды монтаждау жүр-
гізілді, реактор және оның технологиялық жүйелері бастапқы жағдайға 
келтірілді.

Жылу нейтрондары ағындарымен активациялаумен негізделген 
ұстау уақытын есепке алғандағы меншікті белсенділігі мынандай фор-
мула бойынша анықталды [51]:

мұнда q  – құрылымдылық элементтер материалдарындағы радиоак-
тивтік изотоптың меншікті белсендігі, Бк/г; 

   – құрылымдылық элементтер материалдарындағы ядро-ны-
саналардың салыстырмалы құрамы; 
fi  – құрылымдылық элементтер материалдарындағы белсендірілетін 
элементтің i – құрамы,%; fi

m – белсендірілетін элементтің i-табиғи қоспа-
сындағы ядро-нысаналардың изотоптарының таратылуы, % (3.16 кесте); 
σакт – активацияны i – реакциясына арналған жылу нейтрондарымен ми-
кроскопиялық қимасы, 10–24 см 2 (3.16 кесте); Ai – ядро-нысананың i – ре-
акциясына арналған мольдік массасы, моль-1 (3.16 кесте); NA – Авогадро 
саны, моль-1, NA = 6,022×1023; Ф – құрылымдылық элементтер материал-
дарындағы жылу нейтрондар ағындарының орташаландырылған тығы-
здығы, нейтрон/см 2×с; T  – жылу нейтрондарды сәулелендіру уақыты, 
T = 3,15×107 с; t – сәулеленуден кейінгі ұстау уақыты, t = 3,78×108 с.

ЭДҚ есептеу кезінде РА РҚ жеке құрылымдылық элементтері белсенді 
жұтқышпен толтырылған цилиндрлер болды. Бір радионуклидтен ЭДҚ 
анықтау мынандай форма бойынша жүргізілді [52]:

    (3.24)

мұнда Р  – радионуклидтерден анықтау нүктесіндегі ЭДҚ, Р/сағ; Pϒ  – 
радионуклидтің гамма –тұрақтылығы, Р×см 2/ч×мКи (3.16 кесте); 
q = C/V – радионуклидтің меншікті көлемді белсенділігі, мКи/см 3; C – 
РА РҚ құрылымдылық элементіндегі радионуклидтің белсенділігі, мКи; 
V – РА РҚ құрылымдылық элементінің көлемі, см 3; r – РА РҚ құрылым-
дылық элемент болып табылатын цилиндр радиусы, см; G(μor) – РА РҚ 
құрылымдылық элементі материалының көлемін, сәулелендіру көзінің 
өзара орналасуын және ЭДҚ анықтау нүктесі мен сәулеленудің әсерлі 
энергиясын есепке алатын функция [51]; μ0 – гамма-сәулелендіру әсеріне 
байланысты РА РҚ құрылымдылық элементі материалдарындағы гам-
ма-сәулелендіруді жұтудың сызықтық коэффициенті, см-1 [53].
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3.15 кесте. Реактор құрылғысы элементтерін радиациялық тексеру 
нәтижелері

Өлшеу орны Өлшеу бірліктері Мәні

101 ғимараты 200А жайын жабу

Реактор бір бүйірден тығыз Зв/ч 0,01

Реактор бүйірінен мЗв/ч 7,50

Қақпағын үстінен мЗв/ч 0,57

Жылутасымалдағышьты беру және қайтару құбыржол-
дарынан алынатын ластанулар

β/(мин·см2) 170

Жылутасымалдағышьты беру және қайтару құбыржол-
дарынан алынбайтын 

β/(мин·см2) 2800

101 ғимаратының 05 жайы*

Реактордың түбі (1 метрге жуық) мЗв/ч 0,85

Реактордың түбі (тығыз) мЗв/ч 8,88

*Ескерту: 101 ғимараттың 05 жайында үстіңгі беткі ластанулар анықталған жоқ

3.16 кесте. Есептерде пайдаланылатын радиациялық параметрлер мәні

Параметр Параметр мәні

Активациялау реакциясы
13

C(n,γ)
14

C
92

Zr(n, γ)
93

Zr
59

Co(n, γ)
60

Co

Ядро-нысанасының мольдік массасы А, г/моль 13 92 59

Табиғи қоспасында ядро-нысанасы изотопта-
рының таратылуы fm,% 1,11 17,10 100,00

Активацияны жылу нейтрондарымен микро-
скопиялық қимасы σ, барн 1,37×10-3 0,22 34,00

Жартылай ыдырау кезеңі Т 1/2 5730 жыл 1,53×106 жыл 5,3 жыл

Радиоактивтік ыдыраудың тұрақтылығы λ, с-1 3,84×10
-12

3,56×10
-18

4,17×10
-9

Гамма-тұрақты Р γ, Р·см 2/ (ч·мКи) 3,10 0,20 12,93

Жеке радионуклидтердің меншікті белсенділігін және РА РҚ құрылым-
дылық элементтері матреиалдарындағы радионуклидтердің қосынды 
белсенділігін анықтау нәтижесі 3.17 кестеде келтірілген.

РА РҚ жеке құрылымдылық элементерінен 0,1, 1 және 10 м 
арақашықтықта олардың нормали бойынша қашықтықтарына ЭДҚ есеп-
теу нәтижелері 3.18 кестеде келтірілген.
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3.17 кесте. РА РҚ құрылымдылық элементтері материалдарындағы ради
онуклидтердің үлесті және жиынтық белсенділігін есептеу нәтижелері

РА РҚ құрылымдылық 
элементі

Құрылымдылық 
элемент матреи-

алы

6
0
Co

 м
ен

ш
ік

-
ті

 б
ел

се
н-

ді
лі

гі
, Б

к/
г

9
3
Zr

 м
ен

ш
ік

-
ті

 б
ел

се
н-
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лі

гі
, Б

к/
г

9
3
Zr

 м
ен

ш
ік

ті
 

бе
лс

ен
ді

лі
гі

, 
Бк

/г

Қ
ос

ы
нд

ы
 

бе
лс

ен
ді

лі
гі

, 
К

и

Реактордың қақпағы Темірбетон 0,59 3,02×10
-4

Биологиялық қорғаныс Темірбетон 6,04×103 4,68
Реактордың корпусы Х16Н6 болат 2,98×105 1,55
Реакторды тежегіш Цирконий гидриді 6,5×10-3

3,22×10
-8

Реакторды шағылдырғы Графит 1,55 3,5×10
-5

Стендтің орнату механизмі САВ-1 қорытпасы 1,6×10
-2

4,5×10
-6

3.18 кесте. РА РҚ жеке құрылымдылық элементтерінен алынған ЭДҚ 
есептеу нәтижелері

РА РҚ элементтері 
құрылғысы

ЭДҚ, мР/сағ.
0,1 м 

арақашықтықта
1 м 

арақашықтықта
10 м 

арақашықтықта
Қақпақ 0,94 2,82×10-2 2,82×10-4

Биологиялық қорғанысы 8,4×102 83,7 0,84
Реактордлың корпусы 2,26×104 6,4×102 6,4
Реакторды тежегіш 1,1×10-7 1,1×10-8 1,1×10-10

Шағылдырғы 6,0×10-3 1,0×10-3 1,0×10-5

Стендтің орнату механизмі 0,01 2,5×10-3 2,5×10-5

3.19 кесте. РА РҚ жеке құрылымдылық элементтерімен жұмысының рұқ
сат етілетін уақыты есебінің нәтижелері

РА РҚ элементтерінің 
құрылғысы

0,1 м 
арақашықтықтағы 
жұмыстың рұқсат 

етілетін уақыты

1,0 м 
арақашықтықтағы 
жұмыстың рұқсат 

етілетін уақыты

10,0 м 
арақашықтықтағы 
жұмыстың рұқсат 

етілетін уақыты

Жылына Ауысымға Жылына Ауысымға Жылына Ауысымға

Қақпақ Б/О Б/О Б/О Б/О Б/О Б/О
Биологиялық қорғанысы 1,2 сағ 342 с 12 сағ 1,2 сағ 1190 сағ Б/О
Реактордлың корпусы 160 с 16 с 1,56 сағ 562 с 156сағ Б/О
Реакторды тежегіш У/Ш У/Ш У/Ш У/Ш У/Ш У/Ш
Шағылдырғы У/Ш У/Ш У/Ш У/Ш У/Ш У/Ш
Стендтің орнату механизмі У/Ш У/Ш У/Ш У/Ш У/Ш У/Ш

Ескерту У/Ш – уақыты бойынша шектеусіз
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3.30 сурет. І құбырдан біріккен сынамалардың спектрограммасы

Персоналдың РА РҚ құрылымдылық элементтерімен рұқсат 
етілетін жұмыс уақытын бағалау

Рұқсат етілетін жұмыс уақыты формула бойынша есептелді:
   tдоп = Ддоп/МЭД,   (3.25)

мұнда tдоп – жұмыстың рұқсат етілетін уақыты; Ддоп – әсерлі дозаның рұқ-
сат етілетін деңгейі.

Есептеулер кезінде әсерлі дозаның рұқсат етілетін деңгейі жылына 10 
мЗв және ауысымына 1 мЗв қабылданды.

РА РҚ жеке құрылымдылық элементтерімен 0,1, 1 және 10 м арақа-
шықтықта олардың нормали бойынша қашықтықтарына жұмысының 
рұқсат етілетін уақытының есебінің нәтижесі 3.19 кестеде келтірілген.

Беттік ластануды анықтаушы радинуклидтердің изотоптық құра-
мын эксперименттік анықтау

РА реактордың жылу бұру құбырының беткі радиациялық ласта-
нуы анықтайтынгамма-сәулелену көздерін анықтау мақсатында, гам-
ма-спектрометриялық кешенінде жұмыстар жүргізілді. Бұл үшін ауамен 
салқындату коллекторының екі құбырының ішкі бетін сынамалар алын-
ды. Сынама әрқайсы ауданы 10×10 см трафарет бойынша спиртпен су-
ландырылған мақта майлықпен іріктелген. Сынаманы өлшеу CANBERRA 
GC-3018 гамма-спектрометрде жүргізді. 3.30-суретте сынамаларда бар 
радионуклидтердің біртектік спектрі гамма-сәулеленуі ұсынылған.

Өлшеулер нәтижелері 3.20 кестеде келтірілген.
Қорытынды
Іс жүзінде барлық доза 60Co радионуклидтің сәулеленуімен байланы-

сты екендігі, соған қарамастан реактор корпусы мен бірінші биологи-
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ялық қорғаныстың неғұрлым жоғары радиациялық қауіп келтіретіндігі 
анықталды.

Штаттан тыс жағдайлар туындаған жағдайда, персонал алатын сы-
ртқы және ішкі сәулеленудің максималды дозасы реактордың корпу-
сынан 10 метрден артық қашықтықта 25 Р/сағ құрайды. ЭДҚ реактордың 
корпусынан 10 метрден артық қашықтықта СЭТОРБ-2010 және НРБ-99 
бекітілген шегінен артпайды. Радиациялық әсердің мұндай деңгейінде, 
персоналды иондаушы сәулелену көздерінен шектеу мақсатында қорғау 
іс-шараларын жүргізуді қажет етпейді. Алынған ластануы шамалы және 
КИР «Байкал-1» техникалық және санитарлық-қорғау аймақтарының 
экологиялық жағдайына айтарлықтай әсер көрсете алмайды.

3.5 БН-350 отынын кәдеге жарату жөніндегі 
техникалық-экономикалық зерттеулер

Техникалық-экономикалық зерттеулерді жүргізу қажеттілігі Қа-
зақстан 1997 жылы «Пайдаланылған ядролық отынмен (ПЯО) айналы-
су қауіпсіздігі туралы және радиоактивті қалдықтармен айналысу қа-
уіпсіздігі туралы Біріккен Конвенцияға» қол қойғаннан кейін басталды. 
Конвенцияны ратификациялау туралы №246-IV Заңына 2010 жылы 3 
ақпанда қол қойылды. Сөйтіп, АТЭХАГ мақұлдаған халықаралық стан-
дарттарға сәйкес пайдаланылған ядролық отынмен және радиоактивті 
қалдықтармен айналысу салсында өзінің Ұлттық Стратегиясына келтіру 
мақсатында бірқатар қадамдар жасауға әлемдік қоғамдастық алдында 
Қазақстан өзіне міндеттеме алды.

Қазіргі уақытта, БН-350 пайдаланылған ядролық отыны Курчатов қа-
ласындағы ҚР ҰЯО «Байкал-1» ЗРК алаңында ұзақ уақыт сақтауға орнала-
стырылған (3.31 сурет).

Біріккен Конвенция қажет тарына сәйкес сақтау ПЯО айналысудың 
соңғы «түпкі нүктесі» ретінде қарастырылмайды, сондықтан Қазақстан 

3.20 кесте. Сынамаларды өлшеу нәтижелері

Іріктеу нүктесінің № Белсенділігі/сынамаға, Бк Беткі белсенділігі, Бк/см 2

І құбырдан алынған 
сынама

K-40 = 93,11 ± 8.36
Co-60 = 10,48 ± 0,52
Cs-137 = 36,08 ± 1,83
Ra-226 = 1,39 ± 0,12
Th-232 = 2,20 ± 0,21
U-238 = 9,19 ± 1,49

K-40 = 2,33 ± 0,21
Co-60 = 0,26 ± 0,01
Cs-137 = 0,91 ± 0,05
Ra-226 = 0,03 ± 0,003
Th-232 = 0,06 ± 0,01
U-238 = 0,23 ± 0,04

ІІ құбырдан алынған 
сынама

K-40 = 66,67 ± 6,39
Co-60 = 7,80 ± 0,42
Cs-137 = 16,21 ± 0,93
Ra-226 = 16,67 ± 0,17
Th-232 = 1,33 ± 0,0,17
U-238 = 8,51 ± 1,39

K-40 = 1,67 ± 0,16
Co-60 = 0,20 ± 0,01
Cs-137 = 0,41 ± 0,02
Ra-226 = 0,42 ± 0,004
Th-232 = 0,03 ± 0,004
U-238 = 0,21 ± 0,03
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3.31 сурет. ПЯО ұзақ сақтауға арналған алаңның көрінісі

Республикасында БН-350 ПЯО айналысудың болжамды соңғы нүк-
тесі қаңдай екендігін және Соған қандай жолмен қол жеткізілетіндігін 
әлемдік қауымдастыққа айқын көрсететін Ұлттық Стратегия әзірленуге 
және қабылдануға тиісті.

Міндеттері орындауды екі кезеңде өткізу туралы шешім қабылдан-
ды: бірінші кезеңде әлемдік тәжірибеде қабылданған пайдаланылған 
ядролық отынмен айналысудың үлкен көлемі нұсқаларын қарастыру, ал 
екінші кезеңде бірінші кезеңде іріктеліп алынған нұсқаларды неғұрлым 
егжей-тегжейлі қарастыру.

Қазақстанда 2012 жылы техникалық сарапшылар тобы құрылды, 
олар әлемдік тәжірибесін және ПЯО айналысу саласындағы практиканы-
на талдау жасап алдып, содан кейін БН-350 ПЯО әрі қарайайналысудың 
15 түрлі нұсқаларын тұжырымдады және қарастырды.

Осындай жұмыстар нәтижесінде, техникалық-экономикалық зерт-
теу шеңберінде «ПЯО кәдеге жарату (РФ қайта өңдеу)» нұсқасы неғұр-
лым егжей-тегжейлі қарастыру және Қазақстан Республикасында ПЯО 
көму (шахталы біртекті және терең өңгімелерде РБҚКО) нұсқаларымен 
салыстыру ұсынылды. Сөйтіп, ТЭЗ жүргізу мақсатында БН-350 ПЯО ай-
налысудың жоғарыда аталған үш нұсқасынан Қазақстан үшін неғұрлым 
тиімдісін таңдап алу болып табылады.
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1 – Металбетонды контейнер (МБК) корпусының болат қабықшасы;
2  комингc;
3 – берік аса ауыр бетон;
4 – ішкі қақпағы;
5 – сыртқы қақпағы;
6 – герметизациялаушы табақ;
7 – тығыздағыш элементтері;
8 – ОСК көтеруге және қармауға арналған ұяшықтар;
9 – дистанциялаушы тор;
10 – БН350 ПЯО сақтауға арналған қаптар;
11 – ПЯО;
12 – қорғанысдемпфирлеуші қаптың үстіңгі қақпағы;
13 – цилиндрлік қабықша;
14 – түтікті тығызпластикалық элементтері;
15 – ЗДК түбі;
16 – КОК көтеруге және қармауға арналған ұяшықтар.

3.32 сурет. ПЯО сақтауға арналған көліктікқаптаушы жиынтық
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Жоғарыда айтылғандай, «Байкал-1» ЗРК алаңында БН-350 ПЯО көлік-
тік-қаптаушы жиынтықтарда – ТУК-123 сақталады. (3.32 сурет). ТУК-123 
құрамына кіретіндер:
– ПЯО сақтауға арналған жинаушы жинақ (УКХ-123);
– Қорғаныс-демпфирлеуші қаптама (ҚДҚ).

УКХ-123 сақтаудың жинаушы жинағы алаңдарда арнайы салынған 
қоймаларда ПЯО бар 8 қаптамаларын уақытша және ұзақ уақыт (50 жыл) 
сақтауға арналған. ҚДҚ тасымалдау кезінде авариялық жағдайларда 
ЖКС әсер ететін механикалық жүктемелерді герметикалығын және УКХ-
123 радиациялық-қорғаныс қасиеттерін сақталуын қамтамасыз ететін 
деңгейіне дейін төмендетуді қамтамасыз ету үшін арналған. Өз кезегін-
де, ЖКС құрамына кіретіндер:
– металлбетонды контейнер (МБК);
– қашықтығын ұстайтын тор.

Металлбетонды контейнер ПЯО бар қаптарын механикалық зақымда-
нудан қорғау және ЖКС айналысу кезінде радиациялық және ядролық 
қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған.

МБК корпусын тұмшалау герметизациялаудың Негізгі контурлары 
ретінде пайдаланудың минималдық температурасында морт сыну кедер-
гісін қамтамасыз ететін қалыңдығы 16 мм 12Х18Н10Т болаттан жаалған 
ішкі қабығы, қалыңдығы 25 мм 09Г2СА-АЛ болаттан жасалған аралық (күш 
қабығы) (осы екі қабықта сыртқы апатты әсерден қапталған және жоғары 
берікті бетон толтырғыштармен қалқаланған) қалыңдығы 16 мм 09Г2СА-А 
болаттан жасалған сыртқы герметикалық қабығы болып табылады.

МБК корпусын үш контурлы герметизациялау пайдалану (екі қорға-
ну-герметикалық қақпағы қымтайтын табақпен пісірілетін тиеу ойығы) 
пайдаланудың қалыпты және апатты жағдайларда қоршаған ортаны ра-
диоактивті ластанудан қорғау кедергілердің бірқатар жүйелін құрайды.

Таңдап алынған материалдар –50 ºС тан +63,5 ºС температуралық 
жағдайларда МБК пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

3.5.1 БН-350 ПЯО РФ қайта өңдеу және кәдеге жарату

Қазіргі кезде Ресей Федерациясының «Маяк» ӨБ (Челябинск обл., РФ 
РТ-1) зауыты ПЯО қабылдайды және өңдейді, онда 1991 жылға дейін БН-
350 ПЯО шығарып әкелінген және қайта өңделген. Техникалық тұрғы-
дан РФ ПЯО шығаруды дайындау жабдықтарды жұмысқа жарамды күйде 
ұстауға және қажетті техникалық іс-шараларды (тексеру, куәландыру, де-
полық жөндеу, сертификаттарды ұзарту және т.б.) уақытында жүргізуге 
әкеледі. Сондықтан, осы нұсқауды қарастыру кезінде ТЭЗ негізгі назар 
БН-350 ПЯО қайта өңдеу өнімдердімен айналысу және олардың құндық 
бағалары мәселелеріне аударылған болатын.

БН-350 ПЯО қайта өңдеу нәтижесінде алынған плутоний РФ меншік 
плутоний сақталатын арнайы салынған алаңдағы «Маяк» ӨБ алаңын-
дағы қоймада сақтауға орналастыру мүмкіндігі ТЭЗ болжалды. Одан әрі, 
БН-350 ПЯО өңдеуден алынған плутонийді пайдаланудың нұсқалары-
ның бірі БН-600 және БН-800 реакторлары үшін МОКС-отын жасау болып 
табылады. Барлық осы факторларды ескере отырып ТЭЗ өнімдерді энер-



3 тарау. ҚР ҰЯО АЭИ реакторлық кешендерін әрі қарай  
дамытуды негіздей зерттеулер

228

гетикалық потенциалы арқылы бағалау тәсілі тұжырымдалды. Мұндай 
тәсілде Ресей Федерациясы БН-350 ПЯО келешекте оның энергикалық 
әлеуетін пайдалануға (яғни ПЯО нақты қайта өңдеуге уақыты бойын-
ша бөлуге және ҚР қайта өңдеуден пайданы пайдалану) Қазақстанның 
құқығын сақтай отырып, оны қайта өңдеуге және бөлінетін материалда-
рын болашақта өзінде сақтай отырып қабылдай алады. Әлбетте, мұндай 
келісімге тек өзара тиімді шарттарда қол жеткізу мүмкін.

Қазақстанда БН-350 ПЯО энергетикалық әлеуетін пайдаланудың 
мынандай нұсқалары ұсынылға болатын:
– Энергетикалық потенциал Қазақстан Республикасында жаңа Ресей-

лік АЭС құрылысының жобасына жеңілдік ретінде ресімдеуі мүмкін.
– Энергетикалық потенциал ҚР болашақтағы жаңа АЭС үшін жаңа 

отын ретінде Қазақстанмен таңдап алуы мүмкін (шамамен белсенді 
аймағы бір жүктемелеу).

– Ресей Федерациясы Қазақстанға БН-350 ПЯО энергетикалық әлеуеті-
на сай келетін ЕРР көлемінде өз кәсіпорындарында уранды байыту 
бойынша қызметтер көрсете алады.

– РФ коперацияда БН-350 ПЯО энергетикалық потенциалы ядролық 
отынның халықаралық банкін АТЭХАГ қаржылық қатысуымен ҚР 
толтыру үшін пайдаланылуы мүмкін.
ТЭЗ-де энергетикалық потенциал түсінігін пайдалана отырып, БН-350 

ПЯО өнімдерін өңдеу құнын бағалау жүргізілді, ол екі ережеде негізделді:
– регенерациялық уран және плутоний пайдаланылу ядролық отынды 

дайындау үшін мүмкін;
– регенерацияланған уран (және плутоний) отынның энергетикалық 

әлеуетінің құны табиғи ураннан жасалған ядролық отын бағасына 
сүйене отырып, регенерированным уранмен (плутониймен) айналы-
суның қымбаттауына байланысты шығындарды шегере отырып есеп-
телуі мүмкін.
ТЭЗ-де энергетикалық потенциал The Ux Consulting Company (UxC) 

консалтингтік компаниясымен ұсынатын өнеркәсіп есептік әдісін пай-
далана отырып орындалған. Есеп айырысулардың нәтижелері бойынша 
БН-350 РҚ энергетикалық әлеуетінің құнын еептеу нәтижелері бойынша 
бағасы ~ $200 млн. деңгейінде.

БН-350 ПЯО РФ қайта өңдеу нұсқасын экономикалық тиімділік 
Бағалау үшін РФ РАҚ айналысуды ескере отырып, РТ-1 қайта өңдеу құ-
нын бағалау жасалды. Ресейде шетелдік ПЯО қайта өңдеуге қолданы-
стағы келісімшарттардың құнын талқылау жүргізілген ашық көздерін 
материалдары бойынша бағалау жасалған. Бағалау ПЯО қайта өңдеу 
дейін уақытша технологиялық сақтау шығындарын, ПЯО қайта өңдеу 
шығындарын және ЖАҚ шынылануына шығындары, қайта өңдеуден 
РАҚ әртүрлі түрлерімен айналысуға шығындары, аймақтардың радиа-
циялық-ластанған телімдерін қалпына келтіру бойынша арнайы эколо-
гиялық іс-шаралар шығындарды ескерді (оларды РФ көмуді қоса алған-
да – РФ ішкі тарифтері бойынша). Бұл ретте, 80% – дан астам шығындар 
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ПЯО қайта өңдеу және ЖАҚ шынылануына келеді. Есептеулерде РТ-1 ар-
налған ашық басылымнан алынған төменгі (~500 $/кг) және жоғарғы 
(~1340 $/кг) жеңілсулы реакторлары бар шетелдік АЭС ПЯО қайта өңдеу 
құны пайдаланылды. жоғарыда аталған жағдайларды Ескере отырып, 
ТЭЗ есептері нәтижесінде РТ-1 зауытында БН-350 ПЯО қайта өңдеу құны 
~$ 170 млн.– $ 350 млн. диапазонындағы бағасы алынды.

ТЭЗ-де ПЯО тасымалдау құнын бағалау, тасымалдау бағытына байла-
нысты көлік операциялардың салыстырмалы шағын үлесі жалпы шығын-
дары ~ $ 3–6 млн. көрсетті.

Сөйтіп, ТЭЗ-де энергиялық потенциал құны және қайта өңдеу құ-
нының диапазонға түссе де, РФ РТ-1 БН-350 ПЯО шынайы жағдайларда 
қайта өңдеу нұсқасын іске асыру, әлеуеті, РФ БН-350 ПЯО тасымалдауға 
және қайта өңдеуге болжалған шығындары энергия әлеуетінің құнын 
жаппайды. Бұл ретте қайта өңдеу құнын бағалау белгісіздігін көбейтетін 
факторлар бар. Бір жағынан, шапшаң нейтрондар реакторының ПЯО 
қайта өңдеуге бағасы, жеңілсулы реактордардың ПЯО қайта өңдеу баға-
сы жоғары болуы мүмкін, Одан басқа, әлемдік тәжірибеде кейбір елдер 
плутонийге нөлдік немесе тіпті теріс құн береді. Екінші жағынан, БАЭЖ 
аясында Қазақстанға РФ ішкі бағасы бойынша «Маяк» ӨБ БН-350 ПЯО 
қайта өңдеу бойынша келісуге жолы болатындығын болжауға болады, 
бұл қайта өңдеудің кейбір бағасын төмендетуге әкеледі. Одан басқа, 
әлемдік атом энергиясын дамытудың ағымды тенденциясын ескере оты-
рып, бөлінетін материалдардың құны болашақта пайдаланған отынды 
қайта өңдеу құнына артып кетеді. Осы белгісіздікті төмендету үшін осы 
ТЭН әзірлеу негізгі мақсаттардың бірі болып қалады.

Қарастырылып отырған нұсқа РФ қайта өңдеуде ВАҚ қалдыруды бол-
жайдытындығын есте сақтаған маңызды, бұл өз кезегінде, ҚР мен РФ 
арасындағы жаңа үкіметаралық келісімді жасауды қажет етеді. Жаңа 
келісімге мынандай себептер бойынша қол қою мүмкіндігі бар:
– БН-350 ПЯО ресей шығарылған (ал бұл қалдықтарды Ресейде қалды-

ру бойынша рұқсат алу үшін маңызды дәлелдер), Одан басқа, ПЯО өз 
көлемі, ресейлік АЭС шетелде салынып жатқан (мысалы, Беларусь, 
Вьетнам, Түркия) ПЯО мүмкін көлемімен салыстырғанда шектелген.

– Қазақстанға кез келген жағдайда ҚР ЯФИ ВВР-К зерттеу реакторының 
ПЯО қайта өңдеуден ЖАҚ қайтару мүмкіндігі мәселесін шешу қажетті.
ТЭЗ қайта өңдеу және пайдаға жарату үшін жасалған БН-350 ПЯО 

Ресей Федерациясына тасымалдау нұсқасын жүзеге асыру графигі көр-
сеткендей, пайдаланған отынды тасымалдау шешім қабылданғаннан 
бастап ~ 7 жыл ішінде жүзеге асырылуы мүмкін.

Салынған ТЭА іске асыру кестесі нұсқасын тасымалдау ПЯО БН-350 
Ресей Федерациясына үшін қайта өңдеу және кәдеге жарату көрсеткен-
дей, тасымалдау, өңделген отын жүзеге асырылуы мүмкін ішінде ~ 7 
жастан бастап қабылданған шешім. Олардың шамамен бес жылы бөлін-
ген келіссөздерге, жаңа үкіметаралық келісім және келісім-шарт жаса-
уға жіберілген, демек осы уақыт тараптарыдың өзара келісімі бойынша 
қысқартылуы мүмкін.
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3.33 сурет. ПЯО шахта үлгісіндегі көму орнының тәсімі

3.5.2 БН-350 ПЯО шахта үлгідегі РБҚКО көму

Қазіргі кезде Қазақстанның радиоактивті қалдықтарды көму орнын 
(РҚКО) жобалау және салу тәжірибесі жоқ. Сондықтан БН-350 ПЯО шах-
талық үлгідегі РҚКО көму нұсқасын қарастыру (3.33 сурет) ТЭЗ-де осы 
салада жинақталған халықаралық тәжірибелерді талдаудан басталды. 
ТЭЗ-де ПЯО және РАҚ тұз шөгінділерінде және жанартау жыныстарын-
да (АҚШ, Германия), сазды шөгінділерінде (Бельгия, Франция, Швей-
цария), сондай-ақ кристалдық жыныстарда (Швеция, Финляндия) көму 
тұжырымдамасы қаралды. ТЭЗ-де аталғандай, РАҚ және ПЯО тереңдік 
геологиялық көму бойынша бағдарламалар бүкіл әлемде өте баяу жыл-
жуда, және оларды жүзеге асырудың негізгі себептері болып табылатын-
дар мыналар:
– РҚКО қоғам үшін тиімділігі (қауіпсіздігін ұзақмерзімді келешекке 

негіздеу);
– кейбір елдерде көмуге жедел қажеттілігі жоқ немесе РҚКО салуға қа-

ражатты жоқ;
– ПЯО айналысудың ұлттық саясатқа қатынасының белгісіздігі;
– Атом энергетикасының болашағына қатысты белгісіздік.

Осы себептердің барлығы толық мәнінде Қазақстан Республика-
сына да тән.

ТЭЗ-де Қазақстан аумағында РҚКП орналастыруға бұрынғы Семей 
сынақ полигонының (ССП) аумағында орналасқан бірнеше әлеуетті 
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алаңдар қарастырылды. «Қазақстан Республикасында атом энергетика-
сын дамыту» салалық бағдарламасын іске асыру шеңберінде алынған де-
ректер пайдаланылған. Қазақстанда РҚКП орналастыру әлеуетті орын-
дары болып, бұрынғы ССП аумағындағы Ақбота-Батыс («Байкал-1» ЗРК 
алаңының ауданы) және Қосшоқы («Байкал-1» ЗРК алаңының шамамен 
40 км оңтүстік-батысқа қарай алаңы) бола алады. ТЭЗ-де бұрынғы ССП 
аумақтары мемлекеттік жер қорына жатады, және де бұл РҚКП орнала-
стыру орны телімін бөлуді тек қана ҚР Үкіметі анықтайды.

Алайда, тек дұрыс таңдалған геологиялық формация көмілген радио-
активті қалдықтарды олардың қауіпті әсер етудің барлық кезеңде толық 
оқшаулауға кепіл бола алады. Бүгінгі күні әлеуетті алаңдарына бойын-
ша қолда бар деректер 500 м және одан да көп тереңдікте жыныстар-
дың барьерлік сипаттамалары және кристалдық массивтерінің тереңдік 
құрылымы туралы көптеген қажет тарға жауап бере алмайды, өйткені, 
осы салалық бағдарламаның шеңберінде ең терең ұңғыманың тереңдігі 
тек 250 м болды (Ақбота-Батыс учаскесі). Сөйтіп, болашақта осы учаске-
лерге олардың РҚКО орналастыру үшін жарамдылығын бағалау үшін 
елеулі көлемді зерттеулер қажет болады. Геологиялық формация сиды-
ратын кешенді деректерді алу үшін халықаралық тәжірибемен қабыл-
данған жерасты зерттеу зертханаларын (ЖЗЗ) құру болып табылады 
және оның жұмыс істеуі бірнеше ондаған жыл. Халықаралық тәжірибеге 
сүйене отырып, ТЭЗ-де ҚР ЖЗЗ бұл Қазіргі кезде Финляндия және Шве-
цияда жүзеге асырылып жатқандай тек қана РҚКО орналасатын жерлер-
де ғана құру мақсатты деп қабылданды.

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Қазақстанда шахталық үл-
гідегі ПЯО жерасты көму орнын жобалаумен және салумен байланысты 
құндық бағалау жүргізу үшін референттік ретінде Швеция және Фин-
ляндияда (KBS-3 және ONKALO көму тұжырымдамасы) қабылданған 
кристалдық жыныстарда РҚКП ең заманауи жобалар қабылданған. Өй-
ткені, РҚКО қарастырылып отырған нұсқа қосарланған мақсаттағы ме-
таллбетонды контейнерлерде ПЯО орналастыруды көздемейді, ТЭЗ-де 
ЖЗЗ/РҚКО эскиздік жобалау өткізілді, сондай-ақ олардың құрылысы 
және 500 м тереңдікте пайдалану мәселелері ПЯО қапшықтандыружәне 
БН-350 ПЯО көмуге арналған жаңа мыс-болат контейнерлерді жасаушы 
зауыттың құрылысын есепке ала отырып қарастырылды.

БН-350 ПЯО РҚКО көму нұсқасын іске асыру кезіндегі маңызды мәселе 
ретінде жобаның уақыттық шеңбері болып табылады. Егер шахталық үл-
гідегі РҚКО пайдалануға беру ТУК-123 және ПЯО ҰКСО алаңдарының 50 
жылдық пайдалану мерзімінен асып кететін болса, ТЭЗ-де жаңа алаңдар 
салу, жаңа контейнерлерді жасау және жобаланған және салынған қайта 
тиеу учаскелерінің көмегімен БН-350 ОЯТ ескі контейнерлерден жаңа-
ларына қайта тиеу қажеттілігі болу кезіндегі жағдайлар қарастырылды. 
ҚР шахталық үлгідегі РҚКО ~100 жыл бойы пайдалану кезеңі бар тұжы-
рымдамасы БН-350 ПЯО болашақта шығарып алу (РҚКО жабу сәтіне дей-
ін) мүмкіндігін және оны пайдалы материалдық ресурс ретінде пайдала-
нуды көздейді. Егер ҚР үкіметімен БН-350 ПЯО РҚКО ұзақ уақыт сақтау 
кезеңінен кейін оны қайта өңдеу үшін шығарып және тасымалдауға 
шешім қабылданатын болса, БН-350 ЖЖБЖ қасиеттерінің құлдырауы 
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проблема болуы мүмкін, өйткені, бұл жағдайда қаптан қираған отынды 
алып шығумен, сондай-ақ және оны қайта өңдеумен байланысты елеулі 
қиындықтар туындауы мүмкін.

Шешім қабылдаған сәттен бастап оны жабуына дейін шахталық үлгі-
дегі РҚКО құру бойынша жобасының барлық құнын бағалау Қазақстан 
Республикасында қолданыстағы құрылысқа сметалық нормативтік құ-
жаттар жүйесі негізінде орындалды. Қазақстанда РҚКО құрылысы кезін-
де осындай жұмыстардың құны туралы деректер болмаған жағдайда 
шетелдік аналогтары пайдаланылған. Осы нұсқаны іске асыру құны, 
жобалауды, құрылысын, 100 жыл бойына пайдалануды және кешенді 
пайдаланудан шығаруды қоса алғанда ~ $ 1.9 млрд. қажет етеді. ТЭЗ-де 
атом энергиясы саласындағы осындай ірі жобаларды іске асыру туралы 
шешімдерді қабылдау үшін әсер ететін негізгі факторлардың бірі болып 
табылады. Жүргізілген қоғамдық пікір сауалнамасы Қазақстан Ресупбли-
касында ПЯО мүмкін болатын жерге көму орындарына көпшіліктің кері 
әсері үстем болып тұрғандығын көрсетті. Бүгінгі күні Қазақстандағы 
қоғамдық пікір, негізінен, оған деген қалыптасқан антиядролық көзқа-
растарға байланған. Сондықтан, халықпен өзара сәтті әрекеттестік жа-
сау үшін атом энергиясын пайдалану саласында ұзақмерзімді мемлекет-
тік ақпараттық саясат әзірлеу қажет.

3.5.3 РҚКО БН-350 ПЯО-ды терең ұңғымаларда көму

Шахталық үлгідегі РҚКО жағдайда ретінде БН-350 ПЯО РҚКО терең 
ұңғымаларда көму нұсқасын қарастыру кезінде ТЭЗ-де халықаралық 
тәжірибе қарастырылды. Терең ұңғымада көму (3.34-сурет) жартас не-
гізінде жер бетінен тереңдігі 4-тен 5 км төмен тігінен бұрғыланған ұңғы-
ма пайдалануды болжайды. ПЯО сыртқы диаметрі 0,5 м және ұзындығы 
5 м шағын диаметрлі қапшықтарда қапталады.

Қаптар ұңғымаға түсіріледі және бірінің үстіне бірі орналастырылады. 
Оларды орналастыру жер бетінен бастап жүреді 2 және 4 км аралығын-
дағы тереңдікте жүргізіледі. Ұңғыма ұзындығы бойынша 2 км тереңдік-
те саңылау диаметрі – 1 м және ПЯО қаптары орналасқан жерде 0,8 м.

ПЯО көмудің мұндай нұсқасында болашақта оны шығарып алу іс 
жүзінде мүмкін емес. ПЯО (ЖАҚ) айналысудың осындау нұсқаларын 
іске асыру мерзімдері мен шығындары бойынша елеулі артықшылық бо-
лып табылатыны орналастыратын жыныстың бет алысын көпжылдық 
алдын ала зерттеуге арналған қымбат ЖЗЗ салуға қажеттілігінің жоқ 
екендігі. Одан басқа, терең ұңғымаларда жерлеу нұсқасын пайдалануға 
жақтастары бекіткендей, осындай РҚКО орнын таңдау кезінде 3–5 км те-
реңдікте, әдетте, геология тұрғысынан қолайлы кристалды геологиялық 
формациялар барлық жерде бар, сондықтан терең ұңғымаларда РҚКО іс 
жүзінде кез келген жерде салуға болады. Соған байланысты, осындай 
РҚКО алаңды таңдау үшін шахталық үлгідегі РҚКО салыстырғанда ай-
тарлықтай жеңіл.

Ұңғымалық көму РҚКО үшін алаңдар таңдау кезінде қауіпсіздігін не-
гіздеу үшін шахталық біртекті РҚКП арналған сол факторлар ескеріледі, 
бірақ бұл ретте орналастырылатын тау жыныстарының параметрлерінің 
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3.34 сурет. ПЯО көмуге арналған ұңғыма тәсімі

жарамдылығына қойылатын қажет тар айтарлықтай төмендейді, өйт-
кені, көмудің осы тұжырымдамасы үшін ПЯО/ЖАҚ биосферадан бөліп 
тұратын қабаттың қалыңдығы едәуір ұлғаяды. Қазақстан Республика-
сында осындай РҚКО салған жағдайда ПЯО (РАҚ) түпкілікті оқшаулау 
объектісі, мысалы, Қазақтың ұсақ шоқыларының солтүстік-шығыс бөлі-
гінде бұрынғы Семей сынақ полигонының шегінде, шамамен, Дегелен 
таулы шоғырында орналасуы мүмкін. Бұл жағдайда ПЯО оның оыс күн-
дері көмілген орнынан РҚКО тасымалдау автомобиль көлігімен және 
шағын қашықтыққа жүзеге асырылуы мүмкін.

Құндық бағалау жүргізу үшін референстік аналог ретінде ТЭЗ-де ұңғы-
малық көмудің швед тұжырымдамасы қабылданды терең ұңғымалар-
да РҚКО эскиздік жобалау орындалды, сондай-ақ оның құрылысы және 
пайдалану бойынша, ПЯО қапшықтандыру БН-350 ПЯО көмуге арналған 
контейнерлерді зауыт құрылысын қоса алғандағы мәселелері қарасты-
рылды. Жобада терең ұңғымаларда ПЯО көму үшін арналған қымбат 
мыс-болат контейнерлерді жасау қарастырылмайды, ал әлдеқайда арзан 
болат контейнерлер пайдалану нұсқасы қарастырылды, өйткені, ПЯО 



3 тарау. ҚР ҰЯО АЭИ реакторлық кешендерін әрі қарай  
дамытуды негіздей зерттеулер

234

бірнеше километрге тереңдікте көму кезінде мыс-болат контейнерлерді 
пайдалану БН-350 ПЯО биосферадан ұзақ мерзімді оқшаулау қамтамасыз 
ету тұрғысынан артық болар еді. Алайда, өйткені, әрбір көму контейнері-
не БН-350 ПЯО тек бір қабын жүктеу көзделіп отыр, ұңғыманың шағын 
диаметрлі болуынан, БН-350 ПЯО бар 4 қаптан тұратын мыс-болат кон-
тейнерлер қарағанда, шахталық үлгідегі РҚКО көму нұсқасы ретінде 
мұндай контейнерлер көптеп қажет болады.

Қосымша, мосы нұсқаны іске асыру құны әлеуетті төмендететін 
маңызды фактор ретінде, яғни, терең ұңғымаларда көму ОЯТ кейіннен 
алуды көздемейтіндігі болып табылады, демек, шахталық үлгідегі РҚКО 
жағдайындағы 100-жылдық сақтау кезеңі жоқ. Одан басқа, РҚКО салу БН-
350 ПЯО негізделген сақтаудың 50 жыл ішінде жүзеге асырылуы мүмкін, 
онда отын мен контейнерлерге, ПЯО сақтауға жаңа алаңдарды салуға 
және РҚКО ұзақ уақытты сақтауға және тасымалдауға арналған жаңа 
контейнерлерді жасауға сипаттамасын жүргізуге қатеттілік болмайды.

Алайда, ТЭЗ-де айтылғандай, терең ұңғымалардағы РҚКП жаңалығы 
байланысты (мұндай РҚКП әлемде еш жерде әлі салынға жоқ) елеулі 
ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүр-
гізу, сондай-ақ 5 шақырым тереңдікте БН-350 ПЯО бар контейнерлерді 
тиеу және оқшаумен байланысты барлық технологиялық операциялар-
ды пысықтау үшін терең ұңғымаларды кең ауқымды құрылысы қажет 
болуы мүмкін. Бұл жұмыстар өз кезегінде елеулі күш пен уақытты және 
де қаржылық шығындарды қажет етеді.

Сондай-ақ, ЖЗЗ құрылысы қажет болмайтындығыына қарамастан, 
ҚР реттеуші органдарынан лицензия алуға дейін оның ұзақ жұмыс 
істейтіндігін атап өту керек, бәлкім, бәрі бір геологиялық формацияның 
(ұңғымаларды зерттеу бұрғылау, эксперименттер жүргізу, т.б.) сипаттау 
бойынша зерттеулер жүргізу қажет етіледі, сондай-ақ жүргізу кезіндегі 
құндық бағалауды ескеру керек.

ТЭЗ шеңберінде әзірленген ПЯО терең ұңғымаларда көму арналған 
нұсқасы, шешім қабылданған сәттен бастап, ~37 жыл ішінде іске асы-
рылуы мүмкін екендігін көрсетті. терең ұңғымаларда РҚКО құру бойын-
ша барлығы жобасына жүргізілген бағалау құнын шешім қабылдағанға 
сәттен бастап оны жабуға дейін, оның құны ~$ 1.3 млрд. көлемін-
де құрайды.

3.6 РАҚ және ИСК қайта өңдеу мен ұзақ сақтау 
жөнінде республикалық орталық құруды 
техникалық-экономикалық негіздеу

Қазақстан Республикасында радиоактивтік қалдықтармен айналысу 
қауіпсіздігі мәселесі, кез келген басқа еледердегі сияқты, оларды құрудан 
бастап жою шараларына дейінгі мәселелер аясын қамтиды. Одан басқа, 
радиоактивтік қалдықтарды құрғаннан кейін жою қауіпсіздігі мәселесі 
кейінде атом энергетикасын дамытуды жоспарлау кезіндегі шешуші мәні 
болмаса да, осы кезде халық шаруашылығының түрлі салаларында көп. 
АЭС жобалау үрдісінде табиғаттық экожүйені сақтау және адамдардың 
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тұрмыс сапасын жақсарту мәселесіне аса назар аударады және «ядролық 
мұра» мәселелесін шешуді қажет етеді.

Күрделігі мен маңыздығына қарағанда осындай мәселелер мемлекет-
тік деңгейде жүйелі және кезең бойынша және орындаулары осы уақыт-
ты және жақын болашақта қажетті неғұрлым басым міндеттерді есепке 
ала отырып шешілуі керек.

Әр елде РАҚ айналысудың өзінің жеке мәселелері және оларды шешу 
әдісі бар: Жапония Фукусимадағы апат зардабын шегуде, оның кезек күт-
тірмес міндеті – апаттан кейін пайда болған қалдықтарды сақтай оты-
рып, заладанған аумақты қалпына келтіру. Германияда 202 жылға таман 
дереу бөлшектеу жолымен 17 АЭС пайдаланудан шығару керек. АҚШ 
ПЯО және радиоактивтік қалдықтарға арналған сақтау орындарының 
құрылысы мәселелері өткір болып тұр.

Еуропада РАҚ айналысу тәжірибесі, сақатау орындарын басқару 
мәселесі мемлекеттік бақылау бар компанияларға қалдықтарды сақтау 
бағасын реттеу үшін беріліп тасталғандығы. Одан басқа, Еуропада РАҚ 
шынайы қабылдау нарығы жоқ.

Радиоактивтік қалдықтармен айналысудың америкалық жүйесі мем-
лекеттік реттеудің қатаң жүйесі негізінде коммерциялық мәселелерді 
шешуде үлгі бола алады. Бұл жүйе Екінші дүние жүзілік соғыс кезінде 
атом қаруын құрудың федералдық жобасын іске асыру үрдісінде қалып-
таса бастады және алғашқы жылдарда толығымен мемлекет тарабынан 
қадағаланды. Тек 1954 жылы атом эгергиясы заңы (АЕА) коммерциялық 
заңды тұлғаларға радиоактивтік материалдарды жеке меншігінде ұста-
уға және пайдалануға рұқсат берді. Осы заңға түзетуде (1959 жыл) ра-
диоактивтік материалдардың, коммерциялық жұмыстар нәтижелерінде 
өндірілген төмен активтік РАҚ қоса алғандағы көптеген түрлерін жеке 
меншігінде ұсауға, пайдалануға және көмуге мүмкіндік беретін ретте-
уші актілерді қабылдауға жеке шарттарға өкілеттік берді.

Қазіргі кезде жоғары активтік қалдықтарды түпкілікті оқшаулаушы 
құрылыстар жоқ, бірақ, мәселелені шешуге Финляндия және Швеция 
неғұрлым жақын тұрғандығын атап өту керек. Осы екі елдің де тыңнан 
жол салушылар болуға барлық мүмкіндіктері бар. Финляндия «Олки-
луото» АЭС жанынан «Онкало» сақтау орнын (Posinova фин компания-
сы құрылысқа өтінімді 2012 жылы берген), Швеция – «Форсмарк» АЭИ 
маңында «Эстхаммаре» ПЯО түпкілікті көму орнын салуды жоспарла-
уда. Сақтау орындарының жобасы ұқсас. Екі жағдайларда да 500 метр 
астамтереңдікте жасы 1,9 млрд. Жыл тұрақты гранит жыныстарында ор-
наластыратын болады, келешекте РАҚ шығарып алу қарастырылмаған. 
«Онкало» құрылысының графигі бойынша 2020 жылдары, ал «Остам-
мар» – 2025 жылы радиоактивтік қалдықтарды қабылдауға дайын бола-
ды. Жүз жылдан кейін сақтау орындары толғанда, оларды пайдаланудан 
шығарыды да оларғы мөр басып жауып тастайды. Одан басқа, финдер 
табысты коммерциялық кәсіпорындарға обалар жасауды есепке алып 
отыр: мұнда дүние жүзінен 5,5 мың тонна РАҚ пайдаға асырылады.

Бұл тиімді және жауапты шешім. Бірақ құрылыстың алдында қырық 
жылға дейінгі зерттеулер мен технологиялық дамытулар болды.



3 тарау. ҚР ҰЯО АЭИ реакторлық кешендерін әрі қарай  
дамытуды негіздей зерттеулер

236

Қазақстан Республикасы «Пайдаланған отындармен айналысу қа-
уіпсіздігі туралы және радиоактивтік қалдықтармен айналысу қа-
уіпсіздігі туралы Біріккен Конвенцияға» бекітіп және қол қойғаннан 
кейін әлемдік қоғамдастық алдында АТЭХАГ ұсыныстарына сәйкес 
пайдаланған отынлармен және радиоактивтік қалдықтармен айналысу 
саласында өзінің ұлттық стратегиясын келтіру мақсатында бірқатар қа-
дамдар қабылдауға міндеттеме алды. ҚР «Атом энергиясын пайдалану» 
Заңының 13 бабына сәйкес, Қазақстан Республикасында радтоактивтік 
қалдықтармен айналысу саясатының мәні мынада: Қазақстан Республи-
касы аумағында құрылған барлық радиоактивтік қалдықтар, әлеуетті 
қауіп төндіре алатын уақытының барлық кезеңі бойына халықтың және 
қоршаған ортаның радиациялық қорғанысын қамтамасыз ете отырып 
көмілуі керек.

Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ең өзекті мінде-
тердің бірі – РАҚ айналысудың замануи жүйелерін құру. Барлық елдер-
де бұл мәселелер кейде кейінге шегерілген шешімдер деңгейінде қалып 
қойды – ПЯО және РАҚ көлемдері аз болған кезінде осы мәселелермен 
айналысу қажеттілігі болған жоқ. Бірақ қазір бүкіл әлем экологиялық қа-
уіпсіздіктің жоғары деңгейін қамтамасыз ету үшін РАҚ айналысу мәселе-
лерін қолға алу қажеттілігі шегіне жетті.

Ядролық реактордарды пайдалану, уран кен қойнауларын өңдіру, 
мұнай мен газ шығару, сондай-ақ Семей сынақ полигонындағы, «Азғыр» 
және «Лира» полигондарындағы жұмыстар нәтижесінде бірнеше ондаған 
жылдар бойына Қазақстан Республикасы аумағында радиоактивтік қал-
дықтар жинақталды. Шамамен алғанда мұндай қалдықтардың жиын-
тықтық мөлшері 450 млн. тоннадан артады, олардың ішінде 237 млн. 
тоннасы – ядролық сынақтардан және РАҚ шамамен 210 млн. тоннасы 
уран өндірісінің үйіндісі мен қалдықтары, мұнай өндірісін пайдалану 
нәтижесіндегі радионуклидтермен ластанған топырақтар.

Аталған қалдықтардың елеулі көлемі олардың құрылған орындарын-
да орналасқан, ашық аспан астында, соның салдарынан олар атмосфе-
ралық әсерге ұшырайды. Нәтижесінде радиоактивтік заттардың таралу 
аумағы біртіндеп молая түсуде, олардың топырақтарға және жер асты 
суларына көшуі және сол арқылы тағамдық тізбекке түсуі артып келеді.

Жиналған РАҚ жалпы көлемінің елеулі үлесі пайдаланған ионды сәу-
лелену көздері (ИСК) құрайды. Одан басқа, Қазақстанның кәсіпорын-
дары мен мекемелерінде жоғары активтік ИСК бар арнайы мағынадағы 
40 жуық қондырғы бар. Бұл қандырғалар заманауи медицина, өнеркісіп 
жіне ауыл шаруашылығының технологиялық және өндірістік циклінде 
қолдану үшін жасалған. Осы қондарғылардың елеулі габариттері мен үл-
кен салмақтары қолда бар технологиялық жабдықтарды пайдаланумен 
олардан ИСК алып шығуға мүмкіндік бермейді.

РАҚ және ИСК байланысты тағы бір мәселе – оларды лаңкестік мақсат-
та пайдалану мүмкіндігінің бар екендігі болып табылады. Соңғы уақыт-
тарда, лаңкестікпен күрес шеңберінде Қазақстан Республикасында РАҚ 
және ИСК сақату қауіпсіздігі мәселелері бойынша кәсіпорындар мен ме-
кемелерде АТЭХАГ тексеруі болды. АТЭХАГ леңкестердің «арам» бомба 
жасау мүмкіндігі алаңдатады.
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Қазақстан Семей сынақ полигоны, кен-металлургия комбинатының 
жұмыстарының нәтижесінен пайда болған ластанған аумақтардың мәсе-
лесін шешуі керек.

РАҚ ұсынысы – бұл өте маңызды іс және де арзан емес, Бірақ ол басты 
екі қағидадан бастау алуы керек:
– «ластаушы төлейді» – қалдықтарды шығара отырып, пайдаланушы 

ұйымдар олармен айналысу үшін қаржылық жауапкершілік жүктей-
ді. Сәйкесінше, РАҚ жеке меншік құқығы олардың пайда болу сәтінен 
бастап пайдаланушы ұйымға тиесілі;

– «төле де ұмыт» – қалдықтарды стандарттарға (қайта өңдеу және 
сақтау) сәйкестікке келтірген соң, бекітілген ақыны енгізіп және 
РАҚ арнайы ұйымдарға (РАҚ РӨО) тапсырғаннан кейін РАҚ өндіруші 
өзінің жауапкершілігін бітіреді. РАҚ жеке меншік құқығы және қайта 
өңдеу және сақтау құны келісішартпен (шартпен) анықталады.
Қазіргі кезде ҚР жүзден астам кәсіпорындарда радиоактивтік затар-

мен, құрамында радиоактивтік заттары бар аспаптары мен қондырғылар-
мен айналысу құқығына лицензиясы бар. Одан басқа, тек «Казатомпром» 
ААҚ, ҚР ҰЯО РМК, мұнай және газ салалары сияқты ірі кәсіпорындар 
ғана қайта культиваторлар, РАҚ сақтау және көму жобаларын өздеріне 
тиісілі аумақтарда іске асыра алады.

Жиналған РАҚ және пайланған ИСК қауіпсіздігі мен физикалық 
қорғанысы қажет тарын сақтай отырып орталықтандырылған қайта өң-
деумен және ұзақ уақыт сақтауға орналастырумен осы барлық мәселе-
лерді шешуді ұсынады.

РАҚ қайта өңдеу жөніндегі республикалық орталықты салу пайдасына 
ҚР РАҚ қайта өңдеудің мынандай қондырғыларды талдау дайындалуда:
– Степногорск кен-химия комбинатының қалдықтар сақтау орны 

(«СТХК» ЖШС);
– Ақтау қаласы маңындағы бұрынғы кен-металлургия комбинатының 

Қошқар-Ата қалдық сақтау орны;
– ӨМЗ қалдық сақтау орны (карттар);
– Оңтүстік Қазақстан облысының Созақ ауданындағы Тайқоңыр кенті-

нен солтүстікке қарай 10 шақырымда орналасқан НАК-Казатомпром 
«Инкай» АК (Қазақстан) және Cameco Corporation (Канада) жататын 
ПВ-1 және ПВ-2 өндірістік учаскелеріндегі екі РҚКО;

– «Қанжуған» кен орнындағы РҚКО;
– Қызылорла облысының Шиелі кентінен 90 км орналасқан «РУ-6» ЖШС 

тиісілі РҚКО;
– Оңтүстік Қазақстан облысының Созақ ауданының Қыземшек кентін-

дегі «Степное рудоуправление» ЖШС тиісілі РҚКО.
Мұнай өндіру өнеркәсібінің РАҚ айналысуы үшін Маңғыстау облы-

сында мұнай кәсіпшілігінің құбырлары мен металл жабдықтарын де-
зактивациялау қондырғысы бар. Маңғыстау облысының Қаламқас және 
Жетібай кең орындарында құбырлар мен жабдықтарды тазалау және де-
зактивациялау учаскелері құрылған. Жетібай мен Жаңа өзенде 100 мың. 
тонналық (Жаңа өзенде) және 70 мың. тонналық (Жетібайда) радиоак-
тивтік қалдықтарды сақтау орны пайдалануға берілген.
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Қазақстан Республикасында бар қондырғылар қайта өңдеу мен сақта-
уға арналған, РАҚ айналысудың бірегейлі жүйесіне енбейді және негізі-
нен атом энергиясын пайдалану объектілерін пайдаланудан шығару 
кезінде РАҚ қайта өңдеудің технологиялық үрдістерінде пайда болған 
төмен белсенді РАҚ сақтауға және көмуге дайындау және т.б. сияқты 
салалар үшін ерекше нақты міндеттерді шешу үшін қолданылады. Сон-
дықтан Қазіргі кезде және нақты РАҚ қайта өңдеуге және сақтауға ар-
налған қондырғылары бар кәсіпорындар келешекте, технологиялық 
үрдістерде түрлі белсенділіктегі РАҚ барлық түрлерін қайта өңдеу қара-
стырылған РӨО бәсекестері болып табылады.

ҚР-сында барлық РАҚ айналысу жүйесі барлық біртекті және кате-
гориялы радиоактивтік қалдықтарды көмуге бағытталмаған, радио-
активтік қалдықтарды көмуге қатысты техникалық саясатты іске асы-
ру үшін жауапты ұйым анықталған жоқ. Аталған мәселелердің ішінде 
неғұрлым маңыздыларын атап өту керек:
– радиоактивтік қалдықтармен айналысу жүйесінің жетілмегендігі;
– радиоактивтік қалдықтармен айналысу ұйымдастыр шаралырын іске 

асыру үрдісінің аяқталмағандығы;
– радиоактивтік қалдықтармен қауіпсіз айналысудың халықара-

лық-мойындалған принциптеріне жауап беретін қаржыландырудың 
тиімді механизмінің болмауы.
Аталған мәселелерге немқұрайлы қараудың себебі мынадан:

– ҚР жиналған радиоактивтік қалдықтармен байланысты адамға және 
қоршаған ортаға иондаушы сәулелердің зиянды әсерінің дәлелденбе-
ген қауіптерінің бар болуы;

– Болашақта радиациялық қауіптердің әлеуетінің артуы және ҚР атом 
энергетикасын дамытуға ниет білдірумен байланысты қоғамдағы 
әлеуметтік-психологиялық қысымның өсу мүмкіндігі;

– ҚР жеделдете индустриялық дамыту Бағдарламасын және радиоак-
тивтік қалдықтармен айналысудың экономикалық ауыртпалығын ке-
лешек ұрпаққа салудың әлеуеттік кедергілерімен байланысты қоғам-
ның тұрақты дамуы үшін қауіптер;

– Ырғақты жұмыс істеу қауіптері, РАҚ РӨО пайдалануға қажетті қаржы 
қаражатының жетіспеушілігі.
Маңызды мәселелердің жоғарыда аталған ауқымын есепке ала оты-

рып, оларды радиоактивтік қалдықтармен айналысудың ұзақ мерзімді 
Стратегиясын әзірлеу және қолданысқа енгізу негізінде РАҚ айналысу са-
ласында мемлекеттік саясатты жүйелі іске асыру жолымен шешу мүмкін.

Стратегияның мақсаты – РАҚ айналысудың тұтас жүйесінің ҚР тиімді 
жұмыс істеуін қамтамасыз ету және құруды аяқтау болып табылады, 
ол халықаралық тәжірибелерді есепке ала отырып, қаржы, техникалық 
және адамдардың қорын тиімді пайдалану кезінде өткен жылдарда жи-
налған, осу күндерде пайда болған және болашақта құрылатын РАҚ бар-
лық түрлері және категорияларымен қауіпсіз айналысуға (көмуді қоса 
алғанда) қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Мұндай жүйені құру үшін ұйымдастырушылық-құқықтық қағида-
ларды және инфрақұрылымын (РАҚ РӨО) қалыптастыру ең маңыздысы 
болып табылады, ол радиоактивтік қалдықтардың барлық түрлерімен 
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және категорияларымен олардың құрылған сәтінен бастап көмуіне дейін 
айналысудың толық циклін іске асыруға мүмкіндік береді. ұйымдасты-
рушылық-құқықтық қағидалары мен инфрақұрылымының негізгі эле-
менттеріне жататындар:
– радиоактивтік қалдықтармен айналысу саласындағы заңнама ак-

тілері, нормалар, ережелер және стандарттар;
– радиоактивтік қалдықтармен айналысу саласындағы мемлекеттік 

басқару органдары және ядролық және радиациялық қауіпсіздікті 
реттеуші мемлекеттік органдар;

– радиоактивтік қалдықтарды кондицирлеуді, тасымалдауды, сақтау 
және көмуді жүзеге асыратын мамандандырылған кәсіпорын;

– радиоактивтік қалдықтарды жинау, сұрыптау, қайта өңдеу және 
орамдауға арналған жабдықтар мен технологиялар, радиоактивтік 
қалдықтарды тасымалдауға арналған көлік құралдары мен орамдау 
жинақтары;

– радиоактивтік қалдықтарды аралық сақтау жән көмуге ар-
налған орындар;

– радиоактивтік қалдықтармен айналысу саласындағы ағымды айна-
лысуды және олардың өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде радиоак-
тивтік қалдықтарды реттеу бақылауынан алынғанға дейін және олар-
ды қайта өңдеу, сақтау және көму үшін жаңа кәсіпорындарды салғанға 
дейін сақтау орындардарын пайдалануды қаржыландыру механизмі.
Қазақстан Республикасында министрліктер және олардың құзырет-

ті саласындағы Ережелер мен нормативтік-құқықтық актілер негізінде 
сәйкес өкілеттілігі бар басқа өкілетті органдар деңгейінде пайдаланған 
отындарды және радиоактивтік қалдықтармен қауіпсіз айналысуды 
реттеу жүйесі бар және қолдау табуды. «Атом энергиясын пайдалану 
туралы» Заңының 3 бабы анықтағандай, атом энергиясын пайдалану 
саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі ережелердің бірі атом эе-
нергиясын пайдалану кезінде ядролық және радиациялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету болып табылады. «Халықтың радиациялық қауіпсіздігі 
туралы» Заңы бекітеді, радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің не-
гізгі ережелері (3 бабы):
– нормалау ережесі – барлық ионды сәулелену көздерінен азаматтар-

дың сәуле алудың жеке дозасының рұқсат етілетін шегінен артпауы;
– негіздеу ережесі – адамға және қоғам үшін алған пайда табиғи сәу-

лелену радиациялық фонға қосымша келтірілген мүмкін болатын 
зияндардың қаупінен артпайтын кезде ионды сәулелендіру көздерін 
пайдалану бойынша жұмыстардың барлық түрлеріне тиым салу;

– оңтайландыру ережесі – кез келген ионды сәулелендіру көздерін пай-
далану кезінде сәуле алған тұлғалардың санын және сәуленеудің жеке 
дозасының әлеуеметтік және экономикалық факторы есебінде мүмкін 
болатын төмен және қол жетімді деңгейде ұстау;

– апаттық оңтайлау ережесі – төтенше (апаттық) жағдайларда шара-
ларды қабылдау формасы, масштабы және ұзақтылы, адамның ден-
саулығына зиянды төмендетудің шынайы пайдасы араласуды жүзеге 
асырудан келетін шығындармен байланысты шығыннан максималды 
көп болатындай оңтайландырылуы керек.
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Осымен қатар, радиациялық қауіпсіздік қамтамасыз етілуде (4 бабы):
– құқықтық, ұйымдастырушылық, инженерләк-техникалық, санитар-

лық-гигиеналық, алыдын алу, тәрбиелеу, жалпы білім беру және ақпа-
раттандыру сипаттағы шаралар кешеніні жүргізумен;

– Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының, қоғам-
дық бірлестіктердің, жеке және заңды тұлғалардың радиациялық қа-
уіпсіздік саласындағы нормалар мен ережелерді сақтау бойынша ша-
раларды іске асыруы;

– республиканың барлық аймақтарында радиациялық мониторингті 
іске асыру;

– ионды сәулелену көздерінен халықтың сәуле алуын шектеу мемлекет-
тік бағдарламаларын жүзеге асыру;

– ионды сәулелену көздерімен практикалық жұмыстарды жүзеге асы-
рудың барлық деңгейлерінде радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету бағдарламаларын іске асыру.
Қазақстан Республикасында өнеркәсіптік дамуымен байланысты 

уранды өндіру, қайта өңдеу, пайдалану артатын болады, мұнай, газ және 
басқа да пайдалы қазбаларды алу артады, демек, РАҚ және технологиялық 
үрдістерде пайдаланатын ИСК мөлшеріде артатын болады. Келешекте 
АЭС қрылысы және жылу бөлгіш жинақтардың өндірісі жоспарлануда, 
уранды конверциялау қызметтеріне рұқсаттама алу Казатомпромның 
толық ядролық отындық циклінің тігінен-интеграцияланған компания-
сының жоспарын іске асыру кезеңдерінің бірі болып табылады. Осының 
барлығы РАҚ қайта өңдеу және сақтау мәселелерін жақын уақытта ке-
шендік шешуін қажет ететін, бұл атом саласының кәсіпорындары мен 
Қазақстан Республикасы өндірістерінің басқа саласында РАҚ және ИСК 
қайта өңдеу мен ұзақ сақтау бойынша республикалық орталығын құру-
ды іске асыру мүмкін болады.

ҚР «Атом энергиясын пайдалану туралы» Заңда анықталғандай, 
ядролық қондырғының, иондандырушы сәуле көздерінің, орналастыру 
пунктінің, сондай-ақ тиісті ядролық материалдармен және радиоактивті 
заттармен жұмыс істеу қауіпсіздігі үшін толық жауапкершілікті пай-
далданушы ұйым артады. Ядролық қондырғының, иондандырушы сәу-
ле көздерінің, орналастыру пунктінің қауіпсіздігі үшін жауапкершілік 
лицензияның әрекеті тоқтаған жағдайда, тіпті тоқтатылған жағдайда, 
аталған объекттерді басқа пайдаланушы ұйымдарға тапсырғанға дейін 
немесе жаңа лицензия алғанға дейін сақаталады. ҚР «Атом энергиясын 
пайдалану туралы» Заңына сәйкес пайдаланушы ұйым – атом энергия-
сын пайдалану бойынша жұмыстарды жүзеге асыруға өкілетті органдар-
дың лицензиясы бар ұйым.

Пайдаланушы ұйым мыналарға міндетті:
– атом энергиясы объектілері н пайдалану кезінде жұмыстардың бар-

лық кезеңінде қауіпсіздікті қамстамасыз ету үшін жеткілікті қажетті 
қаржылай, материалдық-техникалық және адам қорына ие болуға;

– атом энергиясы пайдалану объектілері н пайдаланудан шығарумен, 
аумақтарды қайта культивациялаумен, рпадиоактивтік қалдықтарды 
көмумен, апаттық жағдайлардың зардабын жоюмен, адамдардың ден-
саулығына және қоршаған ортаға, сондай-ақ азаматтардың және ұй-
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ымдардың мүлігіне келтірілген зияндардың орнын толтыруға байла-
нысты жұмыстарды орындау үшін құралдармен қамтамасыз ету және 
шараларды қарастыру.
Пайдаланушы ұйым мыналарды қамтамасыз етеді:

– ядролық қондырғыларды, ионды сәулелену көздерін және орналасты-
ру орындарын тек қана оларға арналған мақсаттарда пайдалануды;

– пайдадануға енгізудің барлық кезеңдерінде, ядролық қондырғылар-
ды, ионды сәулелену көздерін және орналастыру орындарын пайда-
лануға енгізу және шығару сапасын қамтамасыз ету бағдарламасын 
орындауды және әзірлеуді ұйымдастыру мен бағыттауды;

– ядролық қондырғыларда, ионды сәулелену көздерін және орналасты-
ру орындарын апаттық дайындық және апатқа қарсы шаларды, сон-
дай-ақ аталған объектердің қызметкрлеріне, халыққа және қоршаған 
ортаға апаттың кері әсерін төмендету бойынынша шараларды әзірлеу 
және жүзеге асыру;

– атом энергиясын пайдалану объекттері қызметкерлерінің жеке 
дозаларын есепке алу және олардың төлемақыларға құқықтарын 
іске асыру.
Қазақстанның пайдаланған ИСК қабылдауды ұйымдастыру бойын-

ша жұмыстары ҚР ҰЯО РМК АЭИ филиалында 1993 жылы басталды. Осы 
мәселенің маңыздығы мен адамдардың өміріне қауіптің шынайылығын 
ескере отырып, 1993 жылы Ғылым және жаңа технологиялар министр-
лігімен бұрынғы Семей сынақ полдигоны аумағында орналсқан ҚР ҰЯО 
АЭИ «Байкал-1» ЗРК базасында пайдаланылған жабық ампулдық ИСК 
(АИСК) сақтау орнын құру туралы арнайы шешім қабылданды. АИСК 
сақтауға арналған «Байкал-1» технологиялық кешенінің бірінші кезекте-
гі 1995 жылы қаңтарда пайдадлануға тапсырылды (03.02.20195 ж. инв. 
№708 акті). Бірінші кезектегі сақтау орны Қазақстан Республикасының 
түрлі кәсіпорындары мен ғылыми мекемелерінен жеткізілген пайда-
ланған АИСК ұзақ сақтауға орналастыру үшін арналған.

АИСК сақтау кешені мынандай құрылыстар мен жабдықтар-
дан тұрады:
– АИСК сәйкестендіру және оларды қайта орамдау үшін арналған №1 

радиациялық-қорғаныс камерасынан (РҚК);
– «Байкал-1» ЗРК жеткізілген көздер бар контейнерлерді уақытша орна-

ластыру үшін пайдаланылатын уақытша сақтау орнынан;
– ампулдық көздері бар толтырылмаған қаптарды уақытша сақтау үшін 

пайдаланатын аралық сақтау орнынан;
– көздері, радиоактивтік қалдықтары бар контейнерлерді және басқа 

жабдықтарды орнын ауыстыру бойынша технологиялық операция-
ларды жүзеге асыратын көліктік-технологиялық жүйелерден (аспалы 
кран, қорғау контейнерлері);

– сақтау орны – көздері бар қаптарды толтырғаннан кейін ұзақ уақытқа 
сақтауға орналастырылатын соңғы пункті.
Қазіргі кезде «Байкал-1» ЗРК сақтау орнына сәулеленудің барлық түр-

лерінің 50 мыңнан астам көздері, Одан басқа жоғары белсенді онкологи-
ялық кобальттік көздері де сақтауға қабылданды.
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Қол жеткізген нәтижелерге қарамастан, ампулдық ИСК айналысу бой-
ынша қолданыстағы кешен республикадағы РАҚ – ірі габаритті өнімдер 
қатарына кірмейтін ИСК пайдаға жарату мәселерінің тек қана кішігірім 
бөлігін ғана шешуге мүмкіндік береді. РАҚ, ірі габаритті сәулелендіру 
қондырғыларымен, радиоактивтік металл сынықтарымен, СРҚ мәсе-
лелер шешілмеген күйінде қалады. Мысалы, 1995 жылдан бастап 2003 
жылға дейінгі кезеңде «Байкал-1» ЗРК сақтау орнына өнімдер құрамын-
дағы (стерилдегіштер, радиохимиялық материалтанушылық қондырғы-
лары, «Стебель», «Колос» және басқа қондырғылар) көздер қабылданды. 
Осы өнімдер қазіргі кезде бөлшектелменген жағдайда сақталуда. Осын-
дай стандартты емес қондырғылар Бірқатар басқа да кәсіпорныдар мен 
мекемелерде де сақталған.

Экономиканың дигамикалық дамуы және еліміздік халқының ауқа-
тының өсуі экономиканың түрлы салаларының электрлық және жылу 
энергиясына өсіп келе жатқан мұқтаждығын қамтамасыз ету мәселе-
лердін неғұрлым өзекті етеді. Сыртқы және ішкі саясаттың маңызды 
бағыттарының қатарында электроэнергетикалық ресурстарды дамыту 
және атом энергетикасының негізін салу қажеттілін атап өтеді, бұл кейін 
оларды қайта өңдеуге және соңынан РАҚ РӨО сақтауға жіберуге болатын 
радиоактивтік қалдықтардың қордалануына апарып соғары сөзсіз.

Жаңа жобаның мақсаты – жаңа «Республикалық РАҚ және ИСК қаута 
өңдеу және ұзақ сақтау жөніндегі орталығын» құру болып табылады, бұл 
түрлі РАҚ, одан басқа ұзақ сақтауға және кейінен көмуге дайындау мақ-
сатында ИСК қайта өңдеуге, сондай-ақ тура «Байкал-1» зерттеу реактор-
лдар кешенінде ұзақ сақтауға арналған.

РАҚ РӨО жобасын іске асыру РАҚ алу және қайта өңдеудің мақсатты 
түрдегі қызметінің нәтижесінде радиациялық қауіптің төмендеуімен 
байланысты қоғамдағы әлеуметтік-психологиялық қысымның төменде-
уі салдарынан әлеуметтік, сондай-ақ коммерциялық тиімді болады. СРҚ 
қайта өңдеу, ҚРҚ сұрыптау және компактау нәтижесінде тұндырғыштар-
да және уақытша сақтау орындарында, Одан басқа ластанған аумақтарда 
Қазіргі кездежиналған РАҚ көлемі төмендейтін болады.

Сандық және сапалық көрсеткіштері артық дәлелдеусіз жоспарланған 
жақсартудардың ауқымын бағалауға мүмкіндік береді. Одан басқа 
күтілетін нәтижелерін екі топқа бөлуге болады – анық сандық көрсет-
кіштері бар және ондайлары жоқ.

Анық сандық және сапалық көрсеткіштері бар нәтижелер:
– РАҚ қайта өңдеу кешенін пайдалануға енгізу, соның ішінде КРҚ – 

жылына 1200 тонна, СРҚ – жылына 200 тонна, ИСК – жылына 
5000 дана;

– екінші радиациялық-қорғаныс камерасын пайдалануға енгізу, 
бұлстандартты емес сәулелендіргіштерден және эксперименттік 
құрылғылардан жоғары белсенді ИСК алу бойынша операцияларды 
іске асыруға мүмкіндік береді;

– көлемі 9000 м 3 радиоактивтік қалдықтарды сақтау орнын пайдала-
нуға енгізу;

– жаңа жұмыс орындарын құру;
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– РАҚ көму бойынша технологиялық шешімдері қолданысқа енгіз үшін 
базалаоды және РАҚ сақтау объектілері мен қайта өңдеу технология-
ларын құру;

– радиациялық апаттарды жоққа шығару есебінде тура және жанама 
экономикалық шығындарын алдын алу;

– радиациялық әсердің төмендеуі салдарынан халықтың ауруларының 
санын төмендету;

– аймақта және Қазақстанда жалпы экологиялық жағдайды жақсартуға 
елеулі үлес қосу;

– халықтың радиациялық қаупін жою және атом энергетикасын дамы-
ту мәселелері бойынша, жеке алғанда АЭС құрылысына халықтың 
кері байланысын азайту.
Анық сандық және сапалық көрсеткіштері жоқ нәтижелер:

– инвестициялық үрдісті жандандыру;
– жоғары технологиялардың қажет тарына сәйкес бар ғылыми-техни-

калық әлеуетті сақтау;
– ҚР ҰЯО РМК сақталып қалған материалдық-техникалық базасын 

неғұрлым толығымен пайдалану;
– ғылымды қажет ететін өнімдерді шығаратын кәсіпорындар үшін ша-

руашылық қызметін жүргізу шарттарын жақсартуды қамтамасыз ету.
Неғұрлым тиімді және экономикалық мақсатты ҚР ҰЯО РМК «Атом 

энергиясы институты» филиалының (ҚР ҰЯО РМК АЭИ филиалы) «Бай-
кал-1» зерттеу реакторлар кешені (ЗРК) базасында РАҚ РӨО құру болып 
табылады. ҚР ҰЯО РМК АЭИ филиалы РАҚ және ИСК айналысуға ар-
налған жеткілікті дамыған инфрақұрылымы бар, оған кіретіндер:
– қашықтықтағы күзетілетін «Байкал-1» кешені, ядролық материалдар-

мен (ЯМ), ионды сәулелену көздерімен және радиоактивтік заттармен 
жұмыстар жүргізу үшін жарақталған;

– ғылыми-зерттеу бөлімшелері;
– жобалау-конструкторлық бөлім;
– тәжірибелі өндірістер (эксперименттік-механикалық цех);
– эксперименталды технологиялық стендтер;
– Қазақстан Республикасының барлық аймақтарынан ИСК ұзақ уақыт 

сақтауға қабылдау жүргізілетін қолданыстағы пайдалданылған ИСК 
сақтау орны;

– ЯМ және РАҚ жұмысқа арналған құрылыстар;
– кіші габаритті қондырғылар мен контейнерлерде тұрған жоғары 

белсенді ИСК, РАҚ және ЯМ айналысу үшін арналған №1 радиаци-
ялық-қорғаныс камерасы;

– ірі габаритті өнімдермен жұмысқа арналған құрылысы аяқталмаған 
№2 радиациялық-қорғаныс камерасы;

– РАҚ және ИСК жұмысқа жарамды бос темірбетонды құрылыстар;
– замануи байланыс құралдары;
– заманауи компьютер базасы (200 астам ДК Интернетке шығумен бай-

ланыстыратын дербес желі).
ҚР ҰЯО РМК РАҚ, ИСК және ЯМ айналысуға қажетті тәжірибелері, РАҚ 

айналысу бойынша жобаларды әзірлеуде тәжірибелері бар жоғары білік-
ті мамандар бар.
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2005–2006 жылдары ҚР Заңдарына сәйкес «Қазақстан Республикасы 
Ұлттық ядролық орталығы Республикалық мемлекеттік кәсіпорнының 
Атом энергиясы институты ЕМК «Байкал-1» зерттеу реакторлар кешеніні-
де радиациялық-қорғаныс камерасын (РҚК) және ұзақ сақтау орнын 
(ҰСО) құру» жобасының ТЭН әзірленді және бекітілді. Бірақ, радиаци-
ялық-қорғаныс камерасын және ұзақ сақтау орнын құруға бағытталған 
бастапқы ТЭН әзірлеу және бекіту сәтінен бастап өткен уақытта (2005–
2006 жылдар), одан басқа саланың алдына халыққа және қоршаған ор-
таға радиациялық қысымды төмендету саласында кең спектрлі міндет-
терді қоятын Бағдарламаларды ҚР Үкіметімен қабылдауға байланысты 
саяси жағдайлар, ҚР заңнамалар базасы өзгерді, экономикалық дағда-
рысқа байланысты, курстық өзгешелікке өзгеруіне және инфляциялық 
үрдістерге байланысты экономикалық жағдай өзгерді. Осының барлығы 
бастапқы ТЭН-гн түзету енгізуді қажет етті. Осындай өзгертулер 2015 
жыл бойына жүргізілді. Қазіргі кезде РҚК және ҰСО ғана емес, сондай-ақ 
РАҚ және ИСК қайта өңдеу кешенін құру қарастырылған «Республика-
лық РАҚ және ИСК қайта өңдеу және ұзақ сақтау жөніндегі орталықты 
құру» ТЭН әзірленді.

ҚРҚ және СРҚ қайта өңдеу технологияларын таңдау кезінде экономи-
калық дамыған елдердегі РАҚ қайта өңдеу және сақтау әдістерін талдау 
жүргізілді, одан мынандай технологиялар неғұрлым үлкен қолданыс та-
батындығы туралы қорытынды жасалды: сығымдау, жандыру, сорбция-
лау, сүзгілеу, цементтеу, буландыру, шыныландыру.

РАҚ қайта өңдеудің неғұрлым қолданбалы технологияларын Ресей 
үлгісінен көруге болады, 3.35 сурет.

Гистаграмманы талдай отырып, неғұрлым «піскен» таратылған тех-
нологиялар таңдалып алынды: цементтеу, сығымдау, жандыру, сорбция-
лау, мембраналар, терең булау және шыныландыру. РАҚ (қатты және сұй-
ық) қайта өңдеу үрдісінің барлық сатысында технологиялық шешімдерді 
егжей-тегжейлі қарастыру нәтижесінде 3.36 суретте келтірілген РАҚ 
айналысу тәсімі таңдалды және негізделген болатын.

ионды сәулелендіру көздері  5000 дана (радиациялық-қорғаныс камерасында 
қайта өңделеді);

қатты РАҚ 1200 тонна (РАҚ қайта өңдеу пунктінде қайта 
өңдеуде, Одан басқа – 20 тонна жоғары белсен-
ді РАҚ радиациялық-қорғаныс камерасында);

сұйық РАҚ 200 тонна (РАҚ қайта өңдеу пунктінде қайта 
өңдеуде);

РАО 1 сақтау орнының сыйым-
дылығы 

8000 тонна,

жиынтық белсенділігі 1,7×1014 Бк;

357 құрылыстағы сақтау орнының сыйымдылығы жиынтықтық белсенділігі 1,5×1016;

313 құрылысындағы сақтау 
орнының

сыйымдылығы жиынтықтық белсенділігі  
7,5×1015.
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3.35 сурет. РФсында РАҚ түрлі технологияларды қолдана отырып қайта 
өңдеу көлемдері

3.36 сурет. РАҚ айналысудың принципті тәсімі
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3.37 сурет. «Байкал1» ЗРК РАҚ РӨО бас жоспары

Көптеген жылдар бойы қордаланып қаллған РАҚ мөлшеріне қараған-
да, түзетілген ТЭН көрсетілген өндіріске салынатын қуаттан бағаланған 
қайтадан пайда болатын РАҚ күтілетін мөлшері және ресурстармен 
қамтамасыз ететін РАҚ РӨО қайта өңдеуге және сақтауға қабылдай ала-
тын РАҚ мен ИСК жылдық көлемі құрайды:

Қазіргі кезде «Республикалық РАҚ және ИСК қайта өңдеу және ұзақ 
сақтау жөніндегі орталықты салу» ТЭН жобасы салалық сараптамадан 
өткізу үшін ҚР ЭМ берілген.

3.7 ҚР ҰЯО РМК реакторларын жаңғырту мәселесі

Ядролық техника мен технологияны дамыту деңгейі мемлекеттің 
ғылыми-техникалық және өндірістік әлеуетінің, саяси салмағы мен оның 
стратегиялық мәнін анықтайтын ең маңызды көрсетікштері болып табы-
лады. Бірақ ядролық технологияларды дамыту үшін техникалық базасын 
құру қыруар қаржылық және интеллектуалдық салымдарды қажет етет-
ді, бұған дамып келе жатқан елдердің барлығының күші жете бермейді. 
Қазақстан Республикасында мұндай база ХХ ғасырдың екінші жарты-
сында салынған. Бұл күнде Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық ор-
талығында жүргізуде тұрған зерттеу ядролық қондырғылары – бұрынғы 
Семей сынақ полигоны аумағындағы «Байкал-1» және ИГР реакторлық 
кешендері соның маңызды элементтері болып табылады. Бұл қондырғы-
лар тәуелсіз мемлекет үшін бірнеше маңызды жұмыстарды орындайды, 
олардың ішіндегі маңыздыларына мыналарды жатқызуға болады:
– Қолданыстағы ядролық қондырғыларды пайдалану – елеміздің ядро-

лық құзырын қолдауға және дамыту мен республиканың ядролық 
саласында кадрлық әлеуетті бекітуге міндетті шарт. Бұлар ядролық 
қондырғылардың инженер-операторлары ғана емес, одан басқа және 
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де ядролық қауіпсіздік, дозиметрия және радиациялық қорғаныс ма-
мандары, физикалық-есептеушілер, эксперименттеушілер, арнайы 
технологиялық жүйелерді пайдалану бойынша, ядролық материал-
дармен, балғын және пайдаланған ядролық отындар және радиоак-
тивтік қалдықтармен айналысу бойынша мамандар, көпшілікті жою 
қаруын таратпау және ядролық материалдарды заңсыз айналдыру-
дың алдын алу саласындағы маман-сарапшылар. Мұндай кадрлар 
сала алында тұрған көптеген мәселелерді шешу үшін қажетті, және 
де бәрінен бұрын ұлттық экономиканың энергетикалық секторының 
толық қанды элементі ретінде жоспарланып отырған атом энергети-
касын дамытуда. Стратегиялық маңызы ядролық саласында экспери-
менттік зерттеулердің бар деңгейін, одан басқа қолданыстағы ядро-
лық қондырғыларды сақтау.

– Келешектегі ядролық энергетикалық қондырғылардың материалда-
ры мен құрамдастарын реакторлық сынақтарға арналған базасының 
бар болуы Қазақстан Республикасында атом энергетикасы мен уран 
өндірісін өздігінен дамыту үшін қажетті. Қазақстанда өндірілетін 
ядролық отындардың жаңа түрлеріне реакторлық сынақтар жүргізу 
мүмкіндігі, келешекте республиканың уран өндірісін елеулі күшей-
теді. Қазіргі кездеядролық және ядролық емес қондырғылар және ҚР 
ҰЯО РМК ғылыми және пайдаланушы персоналының жоғары кәсіби 
іскерлігі халықаралық құрметке ие болды, олар атом энергетикасы-
ның қауіпсіздігін негіздеу бағыттары бойынша эксперименттік-те-
ориялық зерттеулерді жүргізуге әлемнің жетекші зерттеу ұйымда-
рымен коммерциялық келісімшарттардың үнемі болуымен көрінеді.
Республика экономикасы үшін әлі де Бірқатар ҚР ҰЯО РМК ядролық 

қондырғыларын пайдаланудың перспективтік бағыттары бар. Одан 
басқа, толық қанды жұмыс істейтін ядролық қондырғылдар, әлемдік 
тәжірибелер көрсеткендей, көптеген түрлі салалардың дамуына ката-
лизатор ретінде қызмет етеді. Зерттеу ядролық қондырғыларды пай-
дадану әлемнің ешқай жерінде өз шығынын өзі өтей алмайтындығы-
на қарамастан, орындалған келісімшарт жұмыстарын және өндірілген 
өнімдерін есепке ала отырып, өндірістік дамыған елдерде оларды мем-
лекеттік бюджеттік қаражатынан қаржыландыру ұлттық экономиканы 
дамытуға тиімді мемлекеттік инвестиция ретінде қарастырылады.

Сөйтіп, зерттеу реакторлары кешендерін оларды пайдалану тиімділігі 
мен қауіпсіздігінің замануи тиімділік талаптарына сәйкес жұмысқа қа-
білетті жағдайда ұстау – мемлекеттік ауқымдағы көкейтесті және маңы-
зды міндет болып табылады.

3.7.1 Зерттеу реакторларының ағымды және перспективалық 
қажеттілігі

Алдыңғы тарауларда айтылғандай, «Байкал-1» және ИГР зерттеу реак-
торлары кешендерінде бірегей зерттеу бағдарламалары іске асырылды, 
түрлі қолданыстағы реакторлардың твэлдер мен ЖБЖ сынау, ғарыштық 
электроэнергетикаға арналған ядролық реакторлар қозғалтқыштарының 
(ЯРҚ) прототиптері мен модулдері және ядролық энергияқозғалтқыш қон-



3 тарау. ҚР ҰЯО АЭИ реакторлық кешендерін әрі қарай  
дамытуды негіздей зерттеулер

248

3.38 сурет. Ядролық зымыран қозғалтқышы РД0410 (басқа жүйе бойынша 
белгіленуі 11Б91), ол алғаш рет ғарышқа 1985 жылы ұшуы мүмкін болатын

дырғыларын (ЯЭҚҚ) және т.б. Қазіргі кезде ҚР ҰЯО реакторларында ИТЕР 
жобасын қолдауға қажетті жұмыстар орындалуда, Одан басқа ядролық 
техника объектілерін және де бірінші кезекте келешектегі энергетикалық 
реакторларды негіздеуге эксперименттер жүргізілу; газразрядтық лазер-
лерді ядролық толтыру үрдістерін зерттеу жұмыстары; MYRRHA және 
ASTRID жобалары бойынша эксперименттік зерттеулерге дайындықтар 
жүзеге асырылуда және көптеген басқалар. Тарихи, үлкен дәрежеде, 
ядролық қондырғыларды табысты пайдаланудың замануи іс-тәжірибе-
лері және оларда зерттеу бағдарламаларын жоғары сапалы іске асыру ҚР 
ҰЯО оң имиджін қалыптастырудың катализаторы болады және дәстүрлі 
ғана емес, сондай-ақ әлеуетті ғылыми серіктестерінің ҰЯО-на деген үнемі 
қызығушылығын анықтайды. ҚР ҰЯО өз кезегінде өзінің эксперименттік 
базасын қолдана отырып, ғылыми-эксперименттік жұмыстардың бағыт-
тарын кеңейтуге үнемі күш салуды. ҚР ҰЯО эксперименттік-теориялық 
әлеуетінің осы қолданылу мүмкіндіктерінің бірнешеуін қарастырайық.

Ғарыш
ҚР ҰЯО РМК зерттеу реакторлар кешендерін құру көзіне қайта қайту 

идеясы белгілі бір кезеңдікпен жаңалануда. Бұл ядролық қондырғылар-
ды ғарышта қолдану идеясы – энергияның борттық көзінен бастап ядро-
лық зымыран қозғалтқыштарына дейін.

Қазір ҚР ҰЯО РМК тиісілі зерттеу реакторлар кешендерін құру үрдісін-
де, сондай-ақ ядролық зымыран қозғалтқыштарын құру жұмыстарын 
жүргізу үрдісінде (3.38 сурет) осы уақытқа дейін ешкімде асып түспеген 
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көрнекті нәтижеге қол жеткізілген болатындығын атап келу керек: «ИВГ-
1 реакторында бір жарым ондаған натуралық сынақтар жүргізілді, және 
мынандай нәтижелер алынды: сутегінің максималды температурасы – 
3100 К, меншікті импульсі – 925 сек, меншікті жылу бөлгіштігі 10 МВт/л 
дейін, жалпы ресурсы реактордың ретті 10 қосуында 4000 сек артық. 
Осы қорытындылар америкалық графиттік зоналардағы детістіктерінен 
әлде қайда асып түседі» [54].

Мамандар атап кеткендей, ҚР ҰЯО РМК эксперименттік базасы әліде 
ядролық энергияны ғарышта, жеке алғанда ядролық зымыран қозғал-
тқыштарында қолдану саласындағы жұмыстарды жалғастыру үшін 
маңызды мәні бар, эксперименттік қондырғылар мен технологиялардың 
бірегейлі түйіні болып табылады: «Осындай ЯЗҚ әрі қарай дамыту тоқта-
тылған болса да, алынған нәтижелер біздің елде ғана емес, сондай-ақ 
бүкіл әлемде бірегей болып табылады. Бұл соңғы жылдары ғарыш энер-
гетикасы бойынша халықаралық симпозиумдарда, сондай-ақ отындық 
және америкалық мамандардың кездесулерінде бірнеше мәрте расталды 
(соңғысында ИВГ реактор-стенд – ЖБЖжәне атомдық ЭҚҚ эксперимент-
тік жұмыспен өтеуде маңызды роль атқаруы мүмкін әлемдегі бүгінгі күн-
ге жалғыз жұмысқа қабілетті сынақ аппараты екендігі қабылданды)» [54].

ҚР ҰЯО РМК реакторлық қондырғыларын пайдаланумен ғарыштық 
қолданыстағы «атомдық» бағдарламалар шешілер еді?

Қазіргі кездеядролық қондырғыларды ғарышта қолданудың ең талқы-
ланып жүрген нұсқаларының бірі, оларды адамзаттың метеоридке қарсы 
қорғанысы үшін пайдалану. Бұл жұмыстың өзектілігі әлемде көп дау ту-
дырған «челябі метеоритінің» Жерге түсуін көрсетті [55].

Метеориттік күрес мәселелерін шешудің түрлі тәсілдері талқылануда. 
Қауіпті Жерге қауіп төндіріп тұрған ғарыштық объектінің орбитасын бір 
реттік динамикалық [56] немесе объектте «күн желкенімен» [57] және 
т.б. бекітілген зымыран қозғалтқышымен іске асыруға болатын ұзақ әсер 
жолымен жойылуы мүмкін. Ғарыш объектін толығымен жою үшін сәу-
ле қаруларын әзірлеу бағытталған, мысалы, диаметрі бірнеше жүздеген 
метр объектерді [58] толығымен жоюға қабілетті ерекше қуатты гам-
ма-лазерлер.

2010 жылдан бастап Роскосмос және Росатом мегаватты класты ға-
рыштық ядролық энергия қозғалтқыш қондырғылары бар (ЯЭҚҚ) транс-
порттық-энергетикалық модулді (ТЭМ) әзірлеу бойынша зерттеулер 
жүргізуде [59]. Жобаның мақсаты – энергия қозғалтқыш базасын және 
оның негізінде ғарыш кеңістігін зертеу және игерудің биік мақсатты 
бағдарламасын іске асыру үшін жоғары энергиямен жарақталған жаңа 
ғарыш құралдары жасау. Осы құралдар алыс ғарышқа экспедицияны, 
ғарыштық транспорттық операцияларда экономикалық тиімділіктің 20-
есе өсуін және ғарыш аппарттарының бортында электр қуатының 10-есе 
өсуін іске асыруға мүмкіндік береді. Жеке меншік ядролық реакторды 
өңдеу үшін жауап беретін басты ұйым Росатом құрамына енетін Ғылы-
ми-зерттеулік және энергетикалық технолгиялардың конструкторлық 
институты (ҒЗЭТКИ). Коперацияға сондай-ақ «Луч» ҒЗИ ҒӨБ Подольск 
ғылыми-зерттеу технологиялық институты, «Курчатов институты» РҒО, 
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Обнинскідегі Физика-энергетикалық институты, Атом реакторлары 
ҒЗИ (АРҒЗИ) және Бірқатар басқа да кәсіпорындар мен ұйымдар да кір-
гізілді. Жұмыс денесінің црһиркуляциялау контуры бойынша Келдыш 
орталығы, Химиялық машинажасау КБ және химиялық автоматика КБ 
көптеген жұмыстар істеді. Генераторды әзірлеуге Электромеханика ин-
ституты да қосылды [54].

Сірә, ғарыштағы жаңа міндеттер – Жердің антиастероидтық қорға-
нысы міндеті, жоғары энергиямен жабдықталған ғарыш аппараттарын 
жасау міндеттері, кемінде айдың орбитасында, қауіп төндіретін объек-
тке инерциялық емес, белсенді жақын ұшып келуге ұзақ маршты және 
маневрлік ресурсы бар тіректі ғарыш станса ларын жасау алыс ғарышта 
дәстүрлі химиялық зымыран қозғалтқыштары – «керосиндерде» шешу 
мүмкін емес.

Соған орай, ғарыштық қолданудағы ядролық қондырғыларды өңдеу 
міндетін шешу үшін, жеке алғанда бөлінудің газдық және төмен қай-
найтын өнімдерініңдиффузиялық сипаттарын анықтау үшін, ИГР зерт-
теу реакторында твэлдерді импульстік сынау, белсенді зонаның модул-
дерінің циклдік термоберіктілігін зерттеу мақсатындағы сынақтар және 
т.б. үшін «Байкал-1» стендтік кешені Ресейдің кәсіби ортасында ықтимал 
база ретінде қарастырылуда.

Осымен қатар ресейлік сарапшылар, жоғарыда айтылғандай, негізі-
нен жабық пайдаланған ғазды шығару, салқындатқыштың сулы конту-
рын үдету және қысқа тұйықталуы мәселелерін шешу үшін жабдықтарды 
жаңғырту және технологияларын жетілдіруды орындау жағдайында ЯЗҚ 
ЖБЖ шынайы технологиялық орындаудағы шынайы жұмыс режімдерін 
қайта жаңғырту үшін жағдайларды қамтамасыз етуге қабілетті әлемдегі 
жалғыз реакторлық кешен ретінде «Байкал-» болып саналады. Осы жерде 
ИВГ.1М реакторы туралы ғана емес және ИРГИТ реакторы – 2-жұмыс ор-
нындағы реакторды пайдалануға қайта енгізу туралы да айтылады.

Сутегілік энергетика, жоғары температуралық реакторлар техно-
логиясы тақырыптары бойынша реакторлық техникалардың жаңа 
үлгілерін жетілдіру

Соңғы жылдарда жоғары коэффициентті энергия тасымалдағыш 
ретінде сутегіні пайдалануға қызығушылық өсті. Органикалық емес 
және органикалық қосындылардан сутегі өндіруді кеңейту елеулі ша-
мада атом энергиясын, және Одан басқа жоғары температуралық газ-
бен салқындатқыш реакторларда өңделетін жоғары потенциалды жылу 
(700 °C астам температурасы бар) негізінде термодинамикалық және 
химиялық үрдістер негізінде пайдаланумен байланысты. Соған орай Қа-
зақстан үшін жоғары температуралық реакторларды жетілдіру жобала-
рына қатысу қызығушылық тудырады. ҚР ҰЯО Атом энергиясы институ-
ты кеңестер уақытында жоғары температуралық газбен салқындатқыш 
реакторларды сыгау үшін пайлаланған және Қазақстан Республикасын 
жоғары температуралық энергетика бойынша халықаралық жобалары-
на кіруін қамтамасыз етуі мүмкін. ИВГ.1М реакторы реакторда тұзақты 
газбенсалқындатылатын құрылғылар құру шарты кезінде жоғары потен-
циалды реакторлық жылуды пайдаланумен сутегі алу технологиясының 
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элементтерін эксперименттік өңдеуді орындауға мүмкіндік береді. Одан 
басқа, бұрынғы Семей сынақ полигоны аумағында осындай жоғары тем-
пературалық реактордың бөлшектелген модулін орналастыруға болады, 
жеке алғанда «Байкал-1» зерттеу реакторлар кешені.

Сутегін алу технологиясында ядролық реакторларды пайдалану оны 
өндірістік алудың барлық белгілі тәсілдері үшін перспективті болып та-
былады. Ядролық реакторлардың көмегімен парникті газдардың шыға-
рындысының неғұрлым төмен деңгейін және керісінше, сутегінің соңғы 
пункті ретінде шығуының неғұрлым үлкен деңгейін қамтамасыз етеді.

Осы бағытта ИВГ.1М реакторындағы мүмкін болатын зерттеулердің 
тағы бір мақсаты –газбен салқындатылатын перспективтік реакторлар-
дың отындық композициясынан бөлінетін өнімдердің шығуын анықтау, 
реактор жұмысының жеткілікті үлкен ұзақтылығы және қажет етілетін 
температурасы кезінде жұмыстық газды компонентеріне қолданылатын 
отын материалдарының коррозияға тұрақтылығын анықтау, отынның 
механикалық және геометриялық параметрлерінің өзгеруін анықтау бо-
лып табылады.

Осындай зерттеулер орындала алатын шарттары – реактордың 10 
МВт жуық қуаты кезінде бірнеше күннен бастап бірнеше айларға дейін 
ұзақтылықпен реактордың жұмысының стационарлық режімін іске асы-
ру мүмкіндігі және одан басқа, салқындатуға арналған жабдықтары бар 
жұмыс денелері жүйесінің бар болуы, бөліну өнімдерінен тазарту және 
жұмыс компоненттерін қайталама пайдалануды қамтамасыз ету.

Жоғарыда тізбектелген кең ауқымды зерттеулерді орындау шар-
тының толық емес тізімін қамтамасыз етуге, ҚР ҰЯО РМК реакторлық 
қондырғыларын тереңдете жаңғырту нәтижесінде ғана қол жеткізуге 
болады [60].

Атом энергетикасы
Реакторлық технологияларды дамыту сөзсіз реакторлық отындарды 

сынау және әзірлемелеумен жүреді. Осындай әзірлемелердің қажеттілі-
гі АЭС пайдаланушылық және экономикалық көрсеткіштерін жақсарту 
міндеттерімен және III+ және IV буынды инновациялық ядролық реак-
торларға арналған отындардың жаңа перспективалық түрлерін жасау 
міндеттерімен анықталады.

ІІ және ІІІ буынды реакторлар үшін, негізінен, твэлдер мен отын-
дық композициялардың қалыпты пайдалану шартында ұзақ пайдалану 
беріктілігі мәселесі шешілген. Сонымен бірге, белсенді зонаның жұмысы 
ауыспалы және апаттық режімдердегі отындардың жұмысқа қабілеттілі-
гінің кейбір мәселесі әлі де ашық және одан арғы зерттеулерді жүргізуді 
қажет етеді. «Фукусима-1» АЭС апаттан кейін белсенді аймақты кептіру 
және сумен қайта толтыру апаттық жағдайда, сондай-ақ сутектің бөліну 
бар қабықтарының қарқынды тотығуы жүріп жатқанда белсенді ай-
мақты бумен салқындату жағдайында отынның бет алысын зерттеудің 
жаңа импульсі алуды күтуге болады. Қалыпты пайдалану жағдайы үшін 
отынның жанып кетуін төмендетуге, оның пайдалану температурасы-
ның азайтуға, газ бөлінуді төмендету және т.б. бағытталған зерттеулер 
өзекті болып қалады.
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III+ және IV буынды реакторларының отыны үшін алдындағы буын-
ды реакторлар үшін отындар жасау кезінде жиналған жиналған жұмыс 
ретінде пайдаланатын, сондай-ақ кампанияның ұзақтылығын көбейту-
ге және бөлінетін изотоптарды пайдалану тиімділігін арттыруға, ақы-
рғы есепте КИУМ арттыруға және АЭС экономикалық көрсеткішін жақ-
сартуға [61] бағытталған жаңа шешімдер пайдаланатын болады.

Реакторлық отындарды жетілдіру мәселесінде Қазақстанның ұлттық 
мүддесі, АЭС әзірлеуші және пайдаланушы ұйымдар үшін қызықты жоға-
ры пайдаланушылық сипаттары бар отындардың жаңа үлгілерін құру 
есебінде отынның әлемдік нарығына шығуды қамтамасыз етуден тұрады.

Бұл мақсатқа отынның пайдаланудың барлық кезеңі бойынша жұ-
мысқа қабілеттілігін кепілдік сақтау кезінде белсенді аймақ құрамын-
дағы отынның ұзақ сәулеленуіне қол жеткізуге болады, сондай-ақ резерв-
терді издеуге, отынды құрылымдылық ресімдеуге қорларын анықтауда, 
пайдаланатын материалдардың құрылымы мен құрамына өзгертулер 
енгізуде [61].

Шын мәнінде, қазақстандық ядролық отынның әлемдік уран өнімінің 
нарығына серпінді шығуын жүзеге асыру үшін, осы өнімнің сапасы қазір-
гі заманғы халықаралық стандарттар мен қажет тарға сәйкес келетін то-
лық сәйкестігін қамтамасыз ету қажет. Соған байланысты, отын әзірлеу 
және оны аттестаттау және сертификаттау бойынша ерекше міндеттерді 
шешуге бағытталған эксперименттік базасын жұмыс істеуі қамтамасыз 
етілуге тиіс.

Қазақстанда реакторлық отындар мен оны өндіру технологиясының 
жаңа түрлерін әзірлеу бойынша қызметтер «Казатомпром» НАК «Үлбі ме-
таллургия заводы» АҚ жүзеге асырылуда. Бұл әзірлеу ВВЭР және РБМК 
біртекті реакторларға арналған отынды ұзақ өндіру тәжірибесінде база-
ландырылған және ТВЭЛ корпорациясына (Ресей) тән дәстүрлі техноло-
гиялық шешімдерге, сондай-ақ ҮМЗ ОҒЗЗ уран зертханасында алынған 
жеке меншік жаңа және өзіндік нәтижесіне сүйенеді. Сондай-ақ, Қа-
зақстанда үш қолданыстағы зерттеу реакторларының бар болуына қа-
рамастан, отынды ресурстық сынақтарының бағдарламасы Экономика-
лық Қызметтестік және Даму Ұйымдарының Атом энергиясы жөніндегі 
агенттігінің (NEA OECD) эксперименттік қондырғылар құрамына енетін 
HRP реакторында (Халден, Норвегия) іске асырылған болатын. Мұндай 
таңдауды бір жағынан, ҚР ҰЯО зерттеу реакторлары мен эксперименттік 
базасы толығымен барлық қажетті зерттеулерді (жеке алғанда имитаци-
ялық қордық сынақтар) жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз етет алмайды, 
екінші жағынан, бастапқыда отындардың сертификатты зерттеуіне ар-
налмаған бұл эксперименттік база, отындарды сынауды жүргізу кезінде 
дәстүрлі пайдаланғанылатын қазіргі заманғы арнайы зерттеу жабдықта-
рымен іс жүзінде жарақталмаған.

Халықаралық нарық үшін отынды өндіру масштабты ұлттық бағдар-
ламасын өрістету жағдайында, оның пайдалану сипаттарын ядролық 
отындардың белгілі әлемдік өндірушілерінің (AREVA, Westihghouse, GNF, 
GE-Electric, ТВЭЛ және т.б. сияқты) штаттық өнімдерінен неғұрлым жоға-
ры деңгейге дейін оңтайлауға қажетті алғышарттарды алдын ала қамта-
масыз ету керек.
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Осындай серпінді жобаны іске асыру «ҮМЗ» АҚ тұлғасындағы «Каза-
томпром» ҰАК және ҰЯО бірлескен әрекеттері күшімен мүмкін болады, 
мұнда ҮМЗ отындардың жаңа перспективалық түрлерін өндіру және 
әзірлеу стратегиясын анықтайды, ал ҰЯО осы стратегияның бөлінбей-
тін тізбегі ретінде жаңа отындарды әзірлеуге қатыса отырып, негізінен, 
халықаралық нарық үшін кез келген реакторлық отынды сертификат-
тау жасалмайтын кешендік реакторлық сынақтарды жүргізуді қамта-
масыз етеді.

ҚР ҰЯО күшімен отындардың жаңа түрлерін әзірлеу бағдарламасын 
эксперименттік қолдауды қамтамасыз ету мүмкіндігі көп жағдайда ҚР 
ҰЯО бар карлар құрамымен анықталады. ҚР ҰЯО персоналының біліктілі-
гінің жоғары деңгейі Жапондық атом энергиясы жөніндегі агентігімен 
(JAEA) мынандаймшарттар бойынша орындалатын, жылдам нейтрон-
дардағы перспективалық реакторлар отындарының бет алысын зерттеу 
жұмыстарын жүргізу және ұйымдастыру нәтижелерімен расталады. Осы 
зерттеулердің нәтижелеріреакторлық отындароды зерттеу саласындағы 
білімнің қазіргі заманғы деңгейіне сәйкес келетіндігі мойындалды. Атап 
өткендей, осы жобаны дайындау және орындаудың әдістемелік базасы, 
пайдаланудың шекті режімдерін негіздеу үшін өткен ғасырдың 80-жыл-
дары жүргізілген энергетикалық реакторлардың жеке моделдік твэл-
дерін (негізінен, ВВЭР біртекті реакторлар) сынау тәжірибесі болып та-
былады. ҚР ҰЯО осындай зерттеулерді жүргізу үшін қажетті дәстүрлер 
мен білімдер сақталған, және энергетикалық реакторлардың отындары 
бар реакторішілік және реактордан тыс эксперименттерді қайта бастау 
мүмкіндігі бар.

Бірақ, бұрын пайдаланылған эксперименттік құрылғылар, параме-
трлерді өлшеу құралдары мен эксперименттерді жүргізу әдістемелері 
моралды және физикалық тұрғыдан ескірген және қажетті техника-
лық-әдістемелік жарақтар туралы қазіргі заманғы көзқарастар сай кел-
мейтіндігін мойындау қажет. Соған орай жоғарыда аталған жылдам 
нейтрондардағы перспективалық реакторлар отындарын зерттеу нәти-
желеріне негізінен, ҚР ҰЯО персоналының жоғары кәсібилігінің арқа-
сында қол жеткізілді.

ҮМЗ өндірісінің модификацияланған және жаңа отын түрлерін, осы 
отындармен III+ және IV буынды инновациялық реакторларға арналған 
твэлдер мен ЖБЖ жарақтаумен қоса уран өнімдерінің халықаралық на-
рыққа серпінді шығуын қамтамасыз ететін бағдарламаны жүзеге асыру 
үшін ҚР ҰЯО мамандарының жоғары шеберлігі ғана жеткілікті емес. Қа-
зақстанда реакторлық отындардың жаңа түрлерін жан-жақты зертте-
уді жүргізу үшін нәтижесінде, ұйымдастырушылық-техникалық және 
әдістемелік шарттарды қалыптастыруды, одан басқа осы зерттеулерді 
орындау үшін білікті персоналды дайындауды қамтамасыз ететін іс-ша-
ралар кешенін орындау қажетті.

Осы мақсатқа жету үшін қажетті шарттардың бірі болып, оның нәти-
жесі сәйкес салада әлемдік көрсеткіш деңгейіне сәйкес келетін әдісте-
мелік тәсілдерді және эксперименттік құрылғылардың техникалық си-
паттарын, олардың параметрлерін өлшеу жүйелерін түбегейлі жақсарту 
болып табылатын эксперименталдық базаны жаңғырту [60] табылады.
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3.7.2 «Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығы» 
РМК зерттеу ядролық реакторларын жаңғырту» 
инвестициялық жобасы

«Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығы» РМК зерттеу 
ядролық реакторларын жаңғырту» инвестициялық жобасы реакторлық 
кешендердің техникалық және эксперименттік мүмкіндіктерін кеңей-
туге және қазіргі заманғы кең спектрлі ядролық технологиялар сала-
сындағы, Одан басқа Қазақстан Республикасында атом энергетикасын 
дамытумен байланысты зерттеулер мен әзірлемелерді орындауды да-
мытумен байланысты, сондай-ақ атом энергиясын әлемдік пайдалану 
саласындағы Қазақстан Республикасының халықаралық ғылыми-техни-
калық қызметтестігі бағдарламасын іске асырумен байланысты бағыт-
талған [60].

АЭИ жаңғыртылған зерттеу реакторлары базасы экономикалық 
тиімді, қауіпсіз атом энергиясын құруға бағытталған идеялар мен техни-
калық шешімдерді алдын ала тексеруді қамтамасыз ететін құрал болып 
табылады. Атом энергетикасының қауіпсіздігі мен нұп нұсқалы эконо-
микалық тиімділігін қамтамасыз ету үшін оларды іс-тәжірибелерде тек-
серуге көптеген баламалы бағыттарды әзірлеу қажет.

Атом энергетикасын қолдау міндеттерінен басқа, АЭИ реакторлары 
көптеген ілеспе міндеттерді де орындай алады, мысалы, медициналық 
тексерулер бойынша.

Жаңғырту жобасының маңызды ерекшелігі болып, оны іске асыру 
үшін толық көлемде реакторлық кешендерді құру емес, 21 ғасырдағы 
атом энергетикасын дамытуды қолдау бойынша жұмыстар үшін қажет 
етілетін потенциалды жоғары сипаттамалары бар, қолданыстағы реак-
торлары бар кешендерді жаңғырту болып табылады.

ИГР зерттеу реакторлар кешені
Құрылысы туралы шешімнің инициативасы тамаша кеңес физигі 

И.В. Курчатовқа тиісті ИГР реакторын құрудың негізгі мақсаты, үлкен ре-
активтілікті енгізу кезінде реакторлардың динамикасы мен қауіпсіздігін 
зерттеу, ядролық реакторлардағы жылдам ағатын физикалық және жылу 
үрдістерін зерттеу, ядролық техниканың түрлі объектілері нің отында-
рын, материалдары мен құрылымын сынаудан тұрады.

ИГР реакторының тарихы КОКП ОК және КСРО МО 1958 жылғы 13 ма-
мырдағы №518–246 қаулысымен басталады, оған сәйкес қарастырылды 
«… Қорғаныс министрлігінің №905 объектісінде (Семей сынақ полиго-
ны) жоғары температуралық гомогенді графитті реакторы бар экспери-
менттік қондырғы салынсын».

ИГР реакторын қысқа мерзімдерде құру 1961 жылы импульстік ре-
акторлардың динамикасын эксперименттік зерттеуді бастауға, ал 1962 
жылдан бастап перспективтік реакторлық қондырғылардың, Одан 
басқа ЯЗҚ – ядролық зымыран қозғалтқыштарының отындық және 
құрылғылық материалдарының динамикасын зерттеуге кірісуге мүм-
кіндік берді.

Әлемде қолданыстағы импульстік реакторлардың ішінде үлкен ин-
тегралды қуатты реактор ИГР осы күнге дейін өзінің сипаттамалары  
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бойынша жақсысы болып табылады. Реакторда белсенді зонада ең үл-
кен энергия бөлінгіштілігіне ие болған – 5,2 ГДж, көлемі бойынша 
(228х3825 мм) елеулі 3,7×1016 см-2 жылу нейтрондары флюенсіне сәйкес 
келетін орталық эксперименттік каналының жұмыс қуысы бар.

ИГР реакторында жүргізілген зерттеулер мен сынақтардың үлкен 
бөлігі мынандай негізгі бағыттар бойынша жүргізілген:
– ядролық зымыран қозғалтқыштарын (ЯЗҚ) құру бағдарламасы бой-

ынша ядролық отындардың термоберіктігін зерттеу;
– ЯЗҚ жер бетіндегі протопиттерін ұшыру режімдерін жетілдіру;
– әуе және ғарыштық ұшатын аппараттардың автоматикасының 

элементтері мен электронды аппаратурасының радиациялық 
тұрақтылығын зерттеу;

– лазерлік-белсенді орталарды ядролық толтыру және газды динамика-
лық лазер қондырғыларын жетілдіру үрдістерін зерттеу;

– түрлі компоненттік құрамды және қолданыстағы отыны бар твэлдер 
мен ЖБЖ жұмысқа қабілеттілік шектерін анықтау.
Қазіргі кезде ИГР реакторында неғұрлым мағыналы нәтижелер жа-

пондық энергетикалық компаниялары және ғылыми-зерттеулік ұй-
ымдардың қызметтестігінде жүргізілген белсенді зонаның балқуы бар 
энергетикалық ядролық реакторлардағы ауыр апаттардың дамуының 
барлық сатысындағы ілесіп жүретін үрдістерді зерттеу және модельдеу 
бойынша жұмыстарда алынған болатын. Осы ұзақмерзімді жобаның 
соңғы мақсаты – Жапонияда әзірленіп жатқан жылдам нейтрондардағы 
энергетикалық реактордың қауіпсіздігін тұжырымдамаларды негіздеу.

ИГР реакторын белсенді пайдалануына қарамастан Қазіргі кездере-
акторлық қондырғы және оның технологиялық жүйелері жинақталған 
жабдықтарының, аппаратураларының және аспаптарының бөлшектері 
физикалық және моральдық жағынан ескірген. Сондықтан, ИГР реак-
торын сенімді және қауіпсіз пайдалануды жалғастыру үшін оның экс-
перименттік және пайдаланушылық мүмкіндіктерін кеңейтуге оларды 
жаңғыртуды жүргізу қатаң қажет етіледі.

ИГР зерттеу реакторлар кешеніне (ИГР ЗРК) қолданылатын жетіл-
дірулерге мынандай негізгіт жүйелер мен жабдықтардың элемент-
тері жатады:
– белсенді аймақтардың температуралын бақылау каналынан және ре-

актордың газды қуыстарын және оның технологиялық контурлары-
ның параметрлерін бақылау каналынан тұратын ИГР реакторының 
технологиялық бақылау жүйесі (ИГР ТБЖ);

– реактор қондырғыларының пневмогидравликалық стенді мен тұ-
зақты жүйелерінің, сондай-ақ сынау объектілері нің параметрлерін 
(температура, қысым, шығыны және т.б.) өлшейтін, бақылайтын және 
тіркейтін каналдардан тұратын ИГР реакторының стендтік кешенінің 
технологиялық бақылау жүйесі (ИГР СК ТБЖ);

– реакторды басқару және қорғау жүйелерінің (БҚЖ), кешеннің дози-
метриялық бақылауы (ДБ), газды талдаулар және өмірін қамтамасыз 
ету (ГТ және ӨҚ), автоматтық басқару жүйесі (АБЖ), байланыс жүйесі 
(әкімшілік-шаруашылық, дайыстап айту, хабарландыру), Одан басқа 
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реакторлық кешеннің электрмен жабдықтау жүйесінің аспаптық-ап-
паратуралық паркі;

– реакторлық ғимараттың инженерлік қамтамасыз ету жүйелері – 
жылы сумен жабдықтау, желдету және канализацияның агрегаттары, 
жабдықтары және арматурасы.
Ұсынылып отырған жетілдірудің міндеттерінің бірі, мүмкіндігіне қа-

рай ИГР кешенінің ТБЖ, БҚЖ және АБЖ жүйелерінің элементтік базасы 
мен жабдықтарын үйлестіру болып табылдады.

Эксперименталдық құрылғы – жылжымайтын ампула (НА-228), қа-
уіпсіздік үшін маңызды қалыпты пайдалану элементі және қауіпсіздік 
элементі бола тұра, ИГР реакторының эксперименттік қуысын қалып-
тастырады, онда сынақтау объекттері (сәулеленуші құрылғылар) орна-
ластырылады. Конструктролық құжаттарды НА-228 қызмет ету мерзімі 
белгісіз. Бірақ, жылжымайтын ампула 25 жылдан астам пайдалануда 
және бір рет жөндеуге жатқызылғандығын назарға ала отырып, Қа-
зақстан Республикасының болашақ перспективалық ядролық энергети-
калық қондырғыларында пайдалану үшін арналған твэлдер мен ЖБЖ 
жұмысқа қабілеттілік шегін анықтау бойынша, сондай-ақ шетелдік ком-
паниялармен (жеке алғанда, JAEA жапондық агенттігімен) келісімшарт-
тар бойынша реакторлық зерттеулер бағдарламасын орындау үшін НА-
228 жаңа жинағын жасау өте қажеттілікке айналды.

ИГР реакторы мен оның технологиялық жүйелерін жетілдіру үрдісін-
де болжанатын ғимараттарға, күрделі құрылыс объектілері болып ком-
прессорлық станса сы (газ түріндегі сутегі) және радиациялық-қорғаныс 
(«ыстық») камерасы (РҚК) табылады. ИГР ЗРК «ыстық» камераның бар 
болуы мүмкіндік береді:
– «Байкал-1» ЗРК радиациялық-қорғаныс камерасына (қашықтығы 

~110 км) ядрлық отындары бар сәулеленген (радиациялық-қауіпті) 
ірі габаритті (диаметрі – 600 мм дейін, ұзындығы – 6000 мм дейін) 
сынау объектілерін тасымалдауды жоққа шығару;

– реакторлық сынақтар мен реактордан кейінгі зерттеулер арасындағы 
уақытты қысқарту;

– еңбек шығыныан, және шынында, жұмыстың өзіндік құнын қысқарту;
– ИГР ЗРК сынақтарының сәулеленген объектілеріне арналған сақтау 

орнының шектелген көлемін ескере отырып, реакторлық сынақтар-
дың қарқынын арттыру.
Компрессорлық станса ны құру ИГР ЗРК 9Г құрылысындағы транс-

порттық баллондардан жоғары қысымды (Рраб≤40 МПа) баллондар-акку-
муляторларға газ тәрізді сутегіні компремирлеуді жүргізуге мүмкіндік 
береді және жылу тасымалдағыш ретінде сутегінің пайдаланушы ға-
рыштық қолданыстағы электрқозғалтқышты ядролық қондырғылардың 
твэлдер мен ЖБЖ сынауды жүргізуді қамтамасыз етеді (мысалы, ядро-
лық зымыран қозғалтқышының ЖБЖ).

Болжанатын ИГР реакторлық кешенінің жүйелерін жетілдіру олар-
дың арасындағы технологиялық байланыс құрылымын бұзбайды, ал 
қолданысқа енгізуді ұсынып отырған замануи жабдықтары мен аппара-
туралар пайдаланудағы және ауыстыруға жатпайтын жабдықтарға тех-
никалық толығымен сәйкес келеді.
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ИГР зерттеу реакторын және оның технологиялық және қосалқы 
жүйелерін жетілдіру жобасы қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз 
етілген, демек қолда бар транспорт құралдары, жолдар, көліктің кіре 
берістер, қойма жайлары, энерго-, тылу-, сумен жабдықтау және канали-
зация оны іске асыруға жеткілікті.

ИГР ЗРК жүйелерерін жетілдіру жобасын жүзеге асыру кезіндегі тех-
никалық қауіптер минималды болып табылады, жобаға салынған техни-
калық шешімдер, сонымен қоса оның көлемді бөлігі ҚР ҰЯЧО РМК немесе 
басқа еліміздің кәсіпорындарының мамандарының күшімен толығымен 
іске асырылады.

Ұсынылып отырған жетілдіру көлемінде жұмыстарды орындау, ИГР 
кешенін қолданыстағы және келешектегі ядролық энергетикалық қон-
дырғылардың қауіпсіздігін зерттеу саласындағы қызметтердің әлемдік 
нарығында таптырмайтын құрал қылуға мүмкіндік береді және Қа-
зақстанға ЯЭҚ перспективалық материалдары мен компоненттерін 
сынау бойынша жұмыстарды халықаралық кооперациялауға толық 
құқығы қатысуға мүмкіндік береді.

«Байкал-1» зерттеу реакторлар кешені. ИВГ.1М реакторы.
«Байкал-1» зерттеу реакторлар кешені твэлдерді, жылу бөлгіш жи-

нақтарды (ЖБЖ), белсенді зоналардың модулін, ЯЗҚ прототиптерін 
және шынында, сұйық және газ тәрізді сутегін пайдаланатын ЯЗҚ толық 
масштабты реакторлық сынақтарға арналған мамандандырылған база 
ретінде құрылған болатын.

Қазіргі кездеқолданыстағы ядролық ғылым және техниканың түрлі 
салаларына арналған кең спектрлі эксперименттік зерттеулерді жүр-
гізуге мүмкін беретін ИВГ.1М зерттеу сумен салқындайтын реактор, 
1975 жылдан бастап пайдаланып келе жатқан ИВГ.1 реакторын жетіл-
діру нәтижесінде құрылғын. 80-жылдардың аяғында жүргізілген ИВГ 
жетілдіру реактордың қызмет ету мүмкіндігін кеңейту, түрлі қолданы-
стағы реакторлардың газды- және сумен салқындайтын ЖБЖ тұзақты 
сынақтарын жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз ету, реакторлық сынақтар-
дың экологиялық қауіпсіздігін арттыру, реактордың сумен салқындату 
жүйесін қайта құрастыру (жеке эксперименттердің ұзақтылығын арт-
тыру үшін) реактордың апаттық салқындатудың неғұрлым тиімді жүй-
есін (РАСЖ) жасау болып табылды. 1990 жылы аяқталған жетілдірудің 
бірінші кезеңінің нәтижесінде, реактордың белсенді зонасы, белсенді 
зонаның сақиналы қатарларында орналасқан 30 сумен салқындатқыш 
каналдармен (ССТК) жинақталған болатын. Сондай-ақ реактордың су-
мен салқындатқыш жүйесіне де жеке дара жетілдіру жүргізілген бола-
тын, оның нәтижесінде ССТК салқындатуға су беру мүмкіндігі қамтама-
сыз етулді, және РАСЖ жеке дара жетілдірілді. Жетілдіру бағдарламасы 
бойынша әрі қарай қарайғы жұмыстар өткен ғасырдың тоқсаныншы 
жылдардың бірінші жартысында ТМД экономикалық және саяси жағдай-
ының өзгеруіне байланысты тоттатылған болатын. Осылай, бірнеше пер-
спективалық жобалар іске асырылмай қалды.

Алда болатын жетілдірудің мақсаты реактордың эксперименттік мүм-
кіндіктерін кеңейту және сынақтардың қауіпсіздігін арттыру болып та-
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былады. ИВГ.1М реакторын жетілдірудің негізгі міндеттері мынандайлер 
болып табылады:
– өңірдің ядролық энергетикасына арналған пайдаланған ядролық 

отындарды ресурстық өңдеу мүмкіндігін қамтамасыз ету;
– жер бетіндегі және ғарыштық ядролық энергетика объектілерінің 

элементтері мен торабтарын зерттеу және сынауды жүргізудің қолда 
бар мүмкіндіктерін сақтау.
Одан басқа, жетілдірудің міндеттерінің бірі жоғары байытылған 

ядролық отынды (уран-235 бойынша 90%) төмен байытылғанға (уран-
235 бойынша 20% артық емес) ауыстыру болып табылады, бұл бөлі-
нетін материалдарды таратпау режімін сақтау бойынша қажет тармен 
анықталады.

«Байкал-1» зерттеу реакторлар кешенінде жетілдіру бойынша жұмы-
стардың құрамына мынандайлер енгізілді:
– ИВГ.1М реакторына арналған жаңа белсенді аймақ құру;
– реактордың тоқтаусыз жұмысының ұзақтылығын көтеруге арналған 

реакторды салқындатудың штаттық жүйесін жетілдіру;
– реактордың апаттық салқындату жүйесін (РАСЖ) қайта құрастыру;
– энергетикалық реакторлардың сумен салқындайтын жылу бөлгіш 

жинақтарын сынауға арналған тұзақты қондырғыны құру;
– түрлі қолданыстағы газбен салқындайтын твэлдерді және ЖБЖ сына-

уға және сутегі алу технологиясын өңдеуге арналған газды тұзақты 
қондырғыны құру;

– реакторлық кешеннің АӨЖ жетілдіру;
– «Байкал-1» ЗРК қамтамасыз ету жүйелерін – энергетикалық, байла-

ныс, желдету, канализация және т.б. қажетті көлемде жетілдіру.
Одан басқа, ИВГ.1М реакторын жабық пайдаланған газды шығару 

жүйесімен жарақтау қарастырылуда, бұл газбен салқындайтын ЖБЖ ірі 
масштабты сынақтарының экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді.

Жаңғыртылған реакторлық қондырғының құрамына зерттеу реактор-
ларының және қуаттың (60 МВт) жобалалық номиналдық деңгейі кезінде 
реакторды пайдалануға мүмкіндік беретін нормативтік-құжаттарының 
қажет тарына толығымен жауап беретін ИВГ.1М реакторының тоқтаусыз 
жұмысының ұзақтылығын 5000 с кем емес қуаттың номиналды деңгей-
інде қамтамасыз ететін қайта құрылған реакторды салқындату жүйесі 
және реактордың апаттық салқындату жүйесі (РАСЖ). Қайта құрылған 
салқындату жүйесінде су бар шығындау бактан (көлемі 1500 м 3) реактор-
ды салқындату қуысына екі электр сорғылардың көмегімен келіп түседі 
және реактордан шыққаннан кейін көлемі 2000 м 3 ағызғыш бакқа ағызы-
лады. Реактордың апаттық салқындату жүйесі екі ішкі жүйеден тұрады: 
РАСЖ-1 және РАСЖ-2. РАСЖ-1 ішкі жүйесі штатты салқындату жүйесінен 
су беру тоқтаған кезде реактордың апаттық салқындатуын қамтамасыз 
етеді (мысалы, сорғы агрегаттарының өшіп қалуы немесе бергіш құбы-
ржолдарының ашылуы жағдайында). Осы жүйенің құрамына салқын-
датудың қосавтономды арна енеді. Осы арналардың бірінің жұмысы су 
бергіш сорғы жүйесіне (60 кг/с дейін жалпы шығыны бар үш 4МСК-10 
сорғысынан), ал мынандай канал – «ығыстырып шығару» принципінде 
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3.39 сурет. ИВГ.1М реакторының жетілдірілгеннен кейінгі сумен салқын
дату жүйесінің тәсімі

су беруге негізделген. Екінші каналдың су қоры, арынды коллекторда 
қысымды берілген деңгейден төмендету кезінде 300 кг/с дейін шығын-
даумен реакторға су беруді қамтамасыз ететін қысым денгейіне дейін 
азотпен үрленген 8 ыдысқа жиналған (әрқайсысының көлемі 50 м 3).

РАСЖ-2 ішкі жүйесі реакторға тура кіруде су беру құбыр жолдарының 
үзілуі жағдайында «кері» тоқпен апаттық салөындату үшін арналған. Осы 
жағдайда су салқындату үшін технологиялық каналдардың жиналатын 
коллекторына беріледі және реактордан келтірілген құбыр жолдарының 
үзілген жерінен ағызып алынады. РАСЖ-2 ішкі жүйесінде екі салқындату 
каналы бар, олардың бірі сорғы принципінде, ал екіншісі – ығыстыруда 
жұмыс істейді (осы каналдың су қоры көлемі 50 м 3 бір сыйымдылық та 
ғана сақталады). Реакторды апаттық салқындату жүйелері каналдары-
ның сорғылары да ұзақ жоспарлы реакторды салқындату кезінде пайда-
ланылады. Жаңғыртылған ИВГ.1М сумен салқындату жүйесінің тәсімі 
3.39 суретте көрсетілген.

ИВГ.1М реакторлық қондырғысы құрамында құру жоспарланып оты-
рған, сумен салқындатылатын реакторлардың ауыспалы және апаттық 
режімдерде моделденген ЖБЖ сынауға арналған тұзақты құрылғысы, 
апаттарды зерттеу бойынша мынандай эксперименттік жұмыстарды 
жүргізуді қамтамасыз етеді:
– белсенді аймақтың балқуын қамтамасыз ететін үрдістерді зерттеу;
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– бірінші контурда жылу ұстағышпен жоғалту кезінде апаттық режім-
дерді зерттеу;

– бұзылулардың шегін анықтайтын қуатты қабылдау кезіндегі апаттық 
режімдерді зерттеу.
ИВГ.1М реакторының тұзақтық құрылғысының жұмыс екі түрлі 

режімдерде жоспарлануды, тұзақтық құрылғының негізгі параметрлері 
3.21 кестеде, тұзақтық құрылғының тәсімі 3.40 суретте келтірілген.

3.21 кесте. Тұзақтық құрылғының негізгі параметрлері

Параметр атауы Мән 

режім «1» режім «2»

Сыналатын ТВС қуаты, МВ 2,5 дейін 1,5 дейін

ЖБЖ арқылы жылу ұстау шығыны, кг/с 1,0 дейін 1,0 дейін

ЖБЖ кірудегі судың қысымы, МПа 20 дейін 20 дейін

ЖБЖ кірудегі судың температурасы, К 290 570

ТЖБЖ шығудағы судың температурасы, К 1070 дейін 630 дейін

Жұмыстың ұзақтылығы, сағат 6 0,5

Тұзақтық құрылғыға тұзақ арнасы және технологиялық жүйелер 
кіреді. Тұзақ арнасы эксперименттік ЖБЖ, реакторлық қондырғыны 
арнаның апаттық бұзылуы жағдайында қорғайтын күштік қаптан, қы-
зған суды жинау құбыржолымен арнаны қосатын алмалы-салмалы ағы-
зу участігі бар жеке арнадан тұрады. Тұзақтық қондырғының құрамына 
мынандай технологиялық жүйелер енеді:
– тұзақтық арнаны салқындату жүйесі;
– салқындатылған суды беру жүйесі;
– күштік қапты салқындату жүйесі;
– тұзақтық қондырғыны апаттық салқындату жүйесі;
– қосымша жүйелер (жылуұстағышты дайындау жүйесі, газ шару-

ашылық жүйесі, пайдалданған жылуұстағышты тазарту жүйесі, 
сынамаларды алу жүйесі, дезактивациялау жүйесі).
Тұзақтық арнадағы ЖБЖ салқындату ажыратылған тәсім бойынша 

тармақпен жүргізіледі. ЖБЖ салқындату үшін жайындалған су, сақтау 
орны-сыйымдылықтан ағызу сыйымдылығына ДК арқылы сығылады. ДК 
шығу учаскесінде судың температурасын төмендету үшін жылуұстағыш 
қуысына араластырғын арқылы жеке сыйымдылықта сақталатын суық 
сумен араластырылады. Жылуұстағыш жылуалмастырғышта да соңы-
на дейін салқындай алады, онда салқындатқыш ретінде реакторларды 
салқындату жүйесіндегі су пайдаланылады. Тұзақтық арнада шығындар 
мен қысымдар шүмек құрылғылары мен шығынды реттеуші құрылғы-
лардың көмегімен орнатылады. Жылуұстағышты сақтау және дайын-
дау ішкі электр қыздырғыштардың көмегімен ∼570 К деңгейіне дейін 
суды қыздыру есебінде қамтамасыз етілетін көлемі 79 м 3 (жұмыс қы-
сымы 20 МПа дейін) сыйымдылықта жүзеге асырылады. Пайдаланған 
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3.40 сурет. Сулы тұзақтық құрылғының тәсімі

жылуұстағыш реакторды салқындату жүйесінің ағызу ыдысына келіп 
түседі. Ағызу қабын салқындату салқындату жүйесінің шығындау багі-
нен жеке сорғымен берілетін сумен жүзеге асырылады. Тұзақты канал-
ды апаттық салқындату үшін РАСЖ-1 ішкі жүйесінің арынды сыйым-
дылықтарында тұрған су қорын пайдаланады. Ағызу қабының апаттық 
салқындату да осылай газ тәрізді азотпен жүзеге асырылады.

ИВГ.1М реакторының тұзақтық каналында жеке жара ЖБЖ немесе 
бірнеше ЖБЖ модульдерінен тұратын газбен салқындататын техноло-
гиялық каналды орналастыруға болады. Реактордың тұзақтық каналы 
ядролық реактордың жылу энергиясын пайдаланумен гелий өндіру тех-
нологиясын өңдеуге арналған гелиймен салқындатылатын ЖБЖ немесе 
сутегімен салқындатылатын ғарыштық қолданыстағы реактордың ЖБЖ 
оның ішіне орналастыру үшін пайдаланылуы жоспарлануда. Гелиймен 
салқындатылатын құрылығылардың (ЖБЖ басқа) құрамына жылуды 
тасымалдау жүйесі және сутегі өндіретін технологиялық блок енетін 
болады. Жетілдіруді жүргізу кезінде газдарды тұзақтық арнаға беру 
жүйесі қалпына келтірілетін болады. Бұл жүйе жұмыс денелері ретінде 
сутегі мен гелийді пайдаланумен жұмыстарды жүргізуге мүмкіндік бе-
ретін арматурамен жинақталатын болады. Газ тәрізді жұмыс денелерінің 
қоры жер үстіндегі сыйымдылықтарда сақталады. Азотты сақтау үшін 
әрқайсысы 9,8 м 3 көлемді 6 сыйымдылық және әрқайсысы 4 м 3 көлемді 
үш сыйымдылық (жұмыс қысымы 32 МПа) пайдаланылады. Одан басқа, 
«Байкал-1» стендтік кешенінде қазіргі кезде іске араластырылмаған 14 
сыйымдылық бар (32 МПа қысымға есептелген жалпы көлемі ∼140 м 3), 
оларды сутегі және гелдий қорларын сақтау үшін пайдалануға болады.
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3.22 кесте. Сутегін кәдеге жаратқыштың негізгі техникалық си
паттамалары

Кәдеге жаратылатын жылуұстағыштың негізгі түрі сутегі

Кәдеге жаратқыш арқылы сутегінің шығыны, кг/с  1,5 дейін

Жүйеге кірудегі сутегінің температурасы, К  3200 дейін

Жүйеге кірудегі сутегінің қысымы, МПа  5,0 дейін

Бір іске қосудағы (циклдегі) үздіксіз жұмыс 
ұзақтығы, сағат

 1 дейін

Жүйенің ресурсы (түсіру циклдерінің саны) 50 кем емес

Газдарды радионуклидтерден тазарту тәсілі Сүзгілеу, адсорбция, криогенді 
дистилляция

Газдарды тазартуға арналған сұйық азоттың шығы-
ны (бір циклда), т

~25

Сутегіні пайдалға жарату қағидасы Гидро жасаушы материалмен 
сіңіру 

Гидрид жасаушы материал TiFe0.8 Mn0.2 или Ce0.12 La0.88 Ni4.98

Гидро жасаушы материалдаң жиынтық саны, т 500

Жоғары температуралы блоктағы алқындатқыш 
судың шығыны, кг/с

500÷600

Гидридтік модулдердегі салқындатқыш судың 
шығыны, кг/с

250

Блоктар мен модулдердегі салқындатқыш судың 
қысымы, МПа

 1,0 дейін

Газбен салқындатылатын ЖБЖ сынауды жүргізуге арналған қажетті 
шарттары газдың жабық шығару жүйесін құру болып табылады. ИВГ.1М 
реакторының тұзақтық каналынан жылуұстағыштың жабық шығару 
жүйесінің неғұрлым тиімді жобасы ретінде сутегіні пайдаға аысырғыш 
жобасы болып табылады. Жүйенің бұл нұсқасы ИВГ.1М реакторының тұ-
зақтық каналында орналастыруы мүмкін болатын белсенді зоналардың 
элементтері мен торабтары бар эксперименттік құрылғылардың бар-
лық түрлерін сынау кезінде газ түріндегі сутегінің жабық газ шығаруын 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сутегін кәдеге жаратудың прин-
ципті тәсімі 3.41 суретте көрсетілген, ал негізгі техникалық сипаттары 
3.22 кестеде көрсетілген.

Кәдеге жаратқыштың жұмыс негізіне үш үрдіс алынған:
– ЖБЖ шығатын сутегіні ~ 350 К температураға дейін салқындату;
– газды радионуклидтерден тазарту;
– пайдаланған сутегінің барлық көлемін гидро жасаушы материал-

мен сіңіру.
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3.41 сурет. Сутегін пайдаға жаратудың принципті тәсімі

Сондықтан жабық газ шығару жүйесі үш негізгі жұмыс істейтін блок-
тардан құрастырылған: жоғары температуралық (салқындатқыш) блок, 
газдарды радионуклидтерден тазарту блогі және гидридтік блок.

Жоғары температуралы блок сумен салқындатылатын тізбекті орна-
ласқан модулдық жылу алмастырғыштан тұрады. Газдарды тазарту бло-
гін де модулдық құрылғы, оның құрамында механикалық және аэрозо-
льді сүзгілер, одан басқа криогенді мұздатқыш (радиоактивтік газдарды 
жою үшін) бар. Гидридті блокті қолдану салыстырмалы уомпактты және 
гидридті модулдарда сутегінің аккумуляциялау және осы сутегіні қайта 
пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз ету болып табылады. Бұл блок ги-
дриттеу үрдісінде сіңірілмеген сутегі келіп түсетін 88 гидридтік модул-
дер мен буферлік сыйымдылық тардан тұрады. Бұл сыйымдылық сон-
дай-ақ модулдерді дигидрациялау кезінде пайда болған сутегіні қайта 
сору үрдісінде ресивер ретінде қолданылады. Пайдалану кезінде барлық 
модулдер гидридтік блокта параллельді қосылады. Апаттық жағдайлар-
да атмосфераға радиоактивтік заттардың түсуін жоққа шығару үшін, 
(бәрінен бұран газ қуыстарының герметизациясының ашылуы кезінде) 
пайдаға жаратқыштың әрбір блоктарының жабдықтарыжеке қорғаныс 
қабықшаларына (контайментке) орналастырылатын болады.

Жетілдіруден кейін ғарыштық ядролық энергетикалық және қозғал-
тқыш қондырғылары реакторларының элементтерін өңдеуге арналған 
бірегейлі сынақ аппараты етіп жасаған ИВГ.1М ерекшеліктері сақталады.
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Аппараттың белсенді аймағының ауысымдылығы және құрамы мен 
құрылғысы бойынша түрлі ЖБЖ жинау мүмкіндігі ректорды басқару 
және оның ядролық қауіпсіздігі көз қарасы бойынша олардың қолайлы 
үйлесуінің әрбір композициясы үшін іске асыру шарттарымен реактор-
дың нейтрондық-физикалық сипаттарын түрлендіруді мүмкін етеді. 
Одан басқа, аймақ бойынша энергия шығарудың қалаулы таратуын 
алуға болады, соның ішінде бір немесе бірнеше ЖБЖ нейтронды ағын-
дардың жоғары көлемдерінде (1,5–2 есе) қалған ЖБЖ шамамен бірдей 
жылу қуаттарын сақтай отырып сынақтар жүргізу мүмкіндігіне ие болу.

Реакторда түрлі жылуэнергетикалық параметрлер кезінде ЖБЖ сына-
уды жүргізу мүмкіндігі қамтамасыз етіледі, соның ішінде шектілерге 
жақын кезінде.

«Байкал-1» зерттеу реакторлар кешені. РА реакторы
Ядролық зымыран қозғалтқышы реакторының стендтік прототипі – 

өнім 11Б91-ИР.100М негізінде жасалған РА зерттеу реакторы пайдала-
нуға 1987 жылы маусымда енгізілген.

1987 жылдан бастап 1997 жылға дейінгі кезеңде РА қондырғысында 
114 іске қосулар жүргізілген, үлкен көлемде эксперименттік жұмыстар 
орындалды, соның ішінде:
– ғарыштық ЯЭҚҚ твэлдердің ұзақ радиациялық және химиялық 

тұрақтылығын зерттеу, сынақтардың ұзақтылығы жылу нейтрондар-
дың орташа ағынында 1012 см-2с-1 және гелий ортасында отынының 
800–1800 К температурасы және азот ортасында 1000–2000 К кезінде 
4800 сағаттықұрады;

– никель, болат, бериллий, графит үлгілерді реакторлық сәулелендіру 
жағдайында сутегі бойынша сорбциялық сыйымдылық тарды және 
сутегінің өтімділігін зерттеу;

– аз қуатты режімдерде ұзақ сәулелендіру кезінде карбитті твэлдерден 
бөліну өнімдерінің шығуын зерттеу;

– мынандай нейтронды-активациялық талдау үшін геологиялық жы-
ныстар үлгілерін сәулелендіру;

– биологиялық нысандарға иондандырушы сәулелердің әсерін зерделеу 
үшін медико-биологиялық зерттеулер;

– атмосферада реактор сәулелерінің таралуын зерттеу.
1996 жылы Ғылым министрлігі – Қазақстан Республикасының Ғылым 

академиясы және Ресей Федерациясының Атом энергетикасы министр-
лігі АТЭХАГ келісілген бірлескен шешімдер қабылдады, оларға сәйкес 
ЯЗҚ және ғарыштық ЯЭҚҚ дамыту бағдарламалары бойынша сынау үшін 
«Байкал-1» ғылыми-зерттеу реакторлары кешеніне ертеректе жеткізіл-
ген жоғары байытылған ядролық материалдар РФ АТМ кәсіпорындарын 
қайтарылуы керек болатын, соның ішінде РА реакторының отыны.

1998 жылдың ақпанында Атом энергиясы институтының директо-
рының 1997 жылғы 25 желтоқсандағы №545 бұйрығы бойынша оларды 
Мынандай бөлшектеу және Ресей Федерациясына жіберу үшін РА реак-
торының белсенді аймағынан отыны бар ампулаларды түсіру жүргізілді.

АЭИ директорының 13.11.2001 ж. №518 бұйрығы негізінде РА реак-
торлық қондырғысы ұзақ тоқтату режіміне көшірілді – бұл РА реактор-
лық қондырғысында эксперименттік зерттеулерді жұһүргізу жоспарлан-
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баған кезде, барлық уақыты ішінде оның жұмысқа қабілеттілігін сақтау 
және жеке жүйелері мен жабдықтарын жабу бойынша жұмыстарды жүр-
гізуден тұратын реакторлық қондырғыны пайдалдану режімі.

РА реакторын пайдалануды ұсыну туралы шешім қабылданатын 
жағдайда, бірінші кезекте, реактордың белсенді зонасын жүктеу үшін 
отынды жеткізуді қамтамасыз ету қажетті. Соған орай, Ра реакторын 
Мынандай пайдалану ядролық материалдарды таратпау режімін қамта-
масыз ету қажет тарына толығымен сәйкес келуі үшін төмен байытылған 
жоғары тығыздықтағы уран отындарын пайдалану нұсқасын анықтап 
алуды орындау мақсатты.

Күрделі жетілдіруге БҚЖ жүйесі жатуы керек – бірінші кезекте өл-
шегіш бөлігі, қуатты автоматты реттегіш, нейтрондар көздерін орнын 
ауыстыруды қашықтан басқаруға арналған тіркеу құрылғысы мен тір-
кеу жүйесі.

БҚЖ ақпараттық-өлшеу жүйелерін жетілдіру қажет етіледі, ал мәнін-
де, оның қазіргі заманғы элементтік және бағдарламалық базада құрылуы 
да реакторлық қондырғының БӨА және БҚЖ терең жаңартылған ақпа-
раттық-өлшеу жүйелерін құруды қажет етеді.

Осы және басқа да жетілдіруге іс-жүзінде РА реакторының барлық тех-
нологиялық жүйелері жатқызылуы керек – технологиялық бақылау жүй-
есі, реакторға жылу ұстағышты (ауа) беру жүйесі, реактордың орнатыла-
тын механизмдері арқылы су сору жүйесі, реакторды автоматты басқару 
жүйесі, қайта жүктеу жүйесі.

РА реакторының Техникалық жобасы оған реакторды пайдаланудан 
шығару туралы тарауды енгізу мақсатында жаңғыртылған болатын-
дығын атап өту керек [62].

Қорытынды
Жаңғырту жобасы іс-шараларын іске асыру салдары болатын қазіргі 

заманғы реакторлық сынақ базасын құру қорытындысы мыналар бо-
лып табылады:
– ҚР ҰЯО РМК ядролық реакторларының ядролық, радиациялық, өн-

дірістік және экологиялық қауіпсіздігін арттыру;
– ҚР ҰЯО РМК ядролық реакторларының зерттеулік және технологи-

ялық мүмкіндіктерін кеңейту;
– реакторлық зерттеулер және сынақтардың халықаралық нарығында 

Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін арттыру;
– перспективалық ядролық энергия қондырғыларын құру, соның ішінде 

ғарыштық қолданыстағы халықаралық бағдарламаларда Қазақстан-
ның қатысуы;

– өнеркәсіптік және медициналық қолданыстағы радиоизотоптық 
өнімдерді, геологиялық, тау-кен өндірісі салалары және металлур-
гия кәсіпорындары үшін нейтрондық-активациялық талдауды, 
ядролық технологиялар салысындағы зерттеулер мен дамытуларды 
қамтамасыз ету.
2006 жылы мамырда «Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық ор-

талығы» РМК зерттеу ядролық реакторларын жетілдіру» жобасының тех-
нико-экономикалық негіздеуі (ТЭН) әзірленді [63]. Жобаның сметалық 
құны 11 952 820 мың теңге.
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Жетілдіру үрдісінде мынандай жұмыстар орындалатын болады.
ИГР реакторлық кешенінде:

– технологиялық бақылау жүйелерін жетілдіру;
– БҚЖ ақпараттық-өлшеу жүйелерін жетілдуру;
– ИГР реакторын басқару және қорғау жүйелерін жетілдіру;
– газды талдау және өмірін қамтамасыз ету жүйелерін жетілдіру;
– кешеннің дозиметриялық жүйелерін жетілдіру;
– кешеннің автоматты бақылау жүйелерін жетілдіру;
– ИГР реакторы үшін НА-228 жылжымайтын ампуласын жобалау 

және жасау;
– кешеннің электромен жабдықтау жүйелерін жетілдіру;
– кешеннің пневмогидравликалық жүйелерін жетілдіру;
– ИГР кешенінің байланыс жүйесін жетілдіру;
– реактор ғимаратының жылусумен жабдықтау, желедту және канали-

зация жүйелерін жетілдіру;
– өрт сигнализациясын жетілдіру және өртке қарсы құбыржо-

лын жаңғырту;
– ыстық камераны жасау.

«Байкал-1» ЗРК реакторлық кешенінде (ИВГ.1М реакторы):
– жаңа белсенді зонаны (уран 235 бойынша 20% төмен отынмен байы-

тылған) әзірлеу және жасау;
– реакторды апаттық салқындату жүйесін жаңғырту;
– реактордың тиоқтаусыз жұмысын ұлғайту үшін реакторды салқында-

ту жүйесін жетілдіру;
– реакторлық қондырғының ақпарттық-өлшеу жүйесін жетілдіру;
– энергетикалық реакторлардың (ВВЭР және РПМК біртекті) сумен 

салқындайтын жылу бөлгіш жинақтарын сынау үшінтұзақты қонды-
рғыны құру (әзірлеу, жасау және монтаждау).

– Газбен салқындатқыш ЖБЖ сынау және сутегіні алу технологиясын 
өңдеу үшін газды тұзақты қондырғыны құру.
РА реакторы үшін жетілдіру бойынша жұмыс тізімі мәнінде, реактор-

ды қалпына келтіру мақсатына байланысты болады және жеке зерттеу 
нәтижесінде ғана анықталуы мүмкін.

3.8 ИВГ.1М реакторының ақпараттық-өлшеу 
жүйелерін жетілдіру

Реакторлық стендте эксперименттік зерттеулерді жүргізу экспери-
менттік-технологиялық тіркеу және өңдеудің дамыған жүйесіз мүмкін 
емес, оның басты міндеті – құрылығының барлық неғұрлым жауапты 
элементтерінің жұмысы туралы және реакторда дамып жатқан үрдістер 
туралы максималды толық ақпарат алу болып табылады. Реактордың 
жұмысы туралы нақты жедел ақпараттың болуы қалыпты пайдалануда 
да және апаттық жағдайларда да пайда болған кез келген жағдайларда 
автоматты әрекет ету жүйелері мен операторларының саналы және ба-
ра-бар реакцияларының маңызды шарттарының бірі болып табылады.
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Ақпараттық ағындарды талдау (өлшеу арналарының саны – 1200, 
рұқсаттық қабілеті – 1300–1500 нүкте/с, тіркеу көлемі – 2,5–10 млн. сан), 
эксперименттік-технологиялық ақпараттарды эксперименттің шынайы 
уақыты ауқымында өңдеу қажеттілігі, ИВГ.1М зерттеу, реактордың ақпа-
раттық-басқару жүйесінің құрамына электронды сандық есептеу маши-
насын (ЭЦЕМ) енгізу керек екендігін реакторының эскиздік жобалау са-
тысында ғана әзірлеушілерді мағыналы түрде сендірді.

Бірақ, сандық электрондық есептеу құралдардың шынайы жағдайын 
ескере отырып, бірінші кезеңде ұқсас тіркегіш аппаратура (шлейфті ос-
циллографтар, электронды өздігінен жазғыштар, магнитографтар және 
т.б.) параметрлер қатарын таңдаулы шолумен бақылау және көлемдердің 
қауіпсіздігі көз қарасы бойынша неғұрлым жауапты тіркеулерді қайта-
лау мақсатында кеңінен қолданылды.

3.8.1 АӨЖ даму тарихы

Бірінші ЭЦЕМ таңдау онда мынандай негізгі жұмыстарды іске асыру 
мүмкіндігін негіздеуде жүзеге асырылды:
– баяу- және жылдам ауыспалы параметрлерді тіркеуді жүргізу, жанама 

көлемдер бойынша параметрлерді есептеуді қамтамасыз ету;
– өзгеретін параметрлерді қадағалауды жүргізу және қажетті басқа-

рушы және реттеуші әсерлерді өндіру;
– эксперимент аяқталғаннан кейін алынған ақпараттарды өңдеу-

ді жүргізу.
Сериялы шығарылатын сандық басқару машиналарының (МППИ-1, 

ИВ-500, ВНИИЭМ-3, УМ-1НХ және т.б.) салыстырмалы талдауы негізінде 
таңдау «Днепр-2» басқару есептеу жүйесіне (БЕЖ) тоқталды, ол мынан-
дай негізгі техникалық сипаттарына ие болған [64]:

мәліметтердің разрядтылығы 26 екілік разрядтар;

орындалатын командалардың саны 95;

командалар жүйесі екі адресті;

орташа жылдам әрекеті 80000-100000 оп./с;

ЖСҚ сыйымдылығы 1024 26-разрядтық сөздер;

сұралған датчиктердің максималды саны 250;

ұқсас жүйе белгісін қайта түрлендіру уақыты 2 мс;

қайта түрлендіру нақтылығы  0,5 %.

ИВГ.1М реакторлық қондырғысының кешендік ақпараттық-өлшеу 
жүйесін (АӨЖ) өңдеу, автоматтық реттеудің күрделі міндеттерін шешу, 
реактордың математикалық моделін өңдеу және объектің толық мас-
штабтық еліктеуішін құру электрондық моделдеу әдісін қолданбастан 
шешілмес еді. Барлық осы жұмыстардың басы МН-17 ұқсас есептеу ма-
шинасын сатып алумен байланысты болды.

Сөзсіз, алғашқы ИВГ.1М АӨЖ барлық қойылған міндеттерді шеше ал-
мады, Бірақ ақпараттық режім (эксперименттік мәліметтерді тіркеу және 
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іске қосудан кейінгі өңдеу) іске асырылды. Сондықтан 1976-77 жылдарда 
АӨЖ екінші кезегі бойынша жобалау жұмыстары басталды, құру мына-
лардан тұрды:
– ақпараттық режімді және ақпараттық-кеңестік және басқару режім-

деріне ауысуды дамыту;
– «Днепр-2» (БЕЖ) үшінші буынды есептеу техникасына ауыстыру;
– жергілікті автоматика құралдарын жетілдіру.

Екінші кезекті АӨЖ электронды-есептеу машинасы (ЭЕМ) ЕС-1022 
және есептеу техникасы құралдарының аграрлық жүйесінен (ЕТАЖ) 
М-6000 тұрады. Әмбебап ЭЕМ ЕС-1022 (зауыттық №963) пайдалануға 
1977 жылы енгізілген. Оның негізгі техникалық сипаттары:

мәліметтердің разрядтылығы 1 байт;

басқару ережесі микробағдарламалық;

орындалатын командалардың саны 180;

ЖСҚ сыйымдылығы 256 кбайт;

орташа жылдам әрекет етуі 80000-100000 оп./с;

дискілік жинақ көлемі 7,25 Мбайт.

ЭЕМ ЕС-1022 құрамына ЕС-5012 магниттік таспадағы 4 жинақ, ЕС-
6012 перфокартадан енгізу құрылғысы, ЕС-5052 ауыспалы магниттік 
дискілердегі жинақ, алфавитті-сандық басу құрылғысы (АЦБҚ) ЕС-7032, 
4 алфавиттік-сандық дисплей ЕС-7066 кірді. Өлшеу ақпараттарын енгі-
зу үшін енгізу құрылғысына фотооқығышымен FS501 бірге перфолента-
сы бар «кернеу-код» ПНК-512 арнайы түрлендіргіші пайдаланылды. Бұл 
қандырғы 0–5 В орташа деңгейлі 512 ұқсас өлшеу каналдарын түрлен-
діруге және коммутациялауға есептелген. Шығу коды – 8 екілікті разрад, 
түрлендірудің қателігі – 0,4%, 512 сигналды түрлендіру уақыты – 0,06 
с. Стандартты программалық қамтамасыз ету ретінде ДОС/ЕС версиясы 
2.1. жедел жүйесі пайдаланылды.

ЭЕМ ЕТАЖ М-6000 (зауыттық №208) пайдалануға 1978 жылы енгізіл-
ген болатын.

Оның негізгі техникалық сипаттары:

мәліметтерінің разрядтылығы 16 байт;

ЭСҚ сыйымдылығы 64 кбайта;

орташа жылдам әрекет етуі 200000 оп/с;

орындалатын командалардың саны 80;

дискілік жадының көлемі 5 Мбайт.

Осы ӘЕМ құрамына ЕС-5012 магнитті таспадағы 2 жинақ, АЦПУ-128М 
басу құрылғысы, FS-1501 енгізу құрылғысы және перфолентаға ПЛ-150 
енгізуі, СИД-1000 мәліметтерді индикациялау 2 станса сы, төмен дең-
гейлі 256 ұқсас сигналдарды және орта деңгейлі 384 сигналды 688 таман 
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3.42 сурет. ИВГ.1М РҚ АӨЖ құрылымы (1978 жыл)

дискреттік белгілерді қабылдауға және 280 жуық басқару белгілерін бе-
руге мүмкіндік беретін объектпен арнайы байланыс құрылғысы енеді. 
Базалық операциялық жүйесі ретінде ДОС РВ (RTE-II) шынайы уақыттың 
дискілік операциялық жүйесі болып табылады.

Жалпы екінші кезектегі АӨЖ (құрылымдылық тәсімі 3.42 суретте 
келтірілген) 768 ұқсас және 560 дискреттік параметрлерді жинау және 
тіркеуді қамтамасыз етті. Ұқсас параметрлер секіндіна 1 рет жиілікте, 
дискреттілі – 10 Гц дейін жиілікте жауап алынды. Мәліметтер манитті 
таспаларға және магнитті дискілерге тіркелді. Іске қосу үрдісінде қон-
дырғы мен стендтің технологиялық параметрлерін қадағалау жүзе-
ге асырылды.

Осы жерде алфавиттік-сандық дисплейлардің экрандарына жедел 
персоналға жағдайды уақытында бағалауға және технологиялық үрді-
стер барысында өзгерістерге тиісті түрде әрекет етуге мүмкіндік беретін 
неғұрлым маңызды параметрлері мен ұсыныстар шығарылды. Белгілі бір 
мәннің (қойылу) бірқатар параметрлеріне жеткен кезде жергілікті авто-
матика құрылғыларының атқаратын органдарына ЕС-1022 8 дейін басқа-
ратын сигналдар беру мүмкіндігі қарастырылған. Бұл кезеңде ұқсас дат-
чиктердің көрсеткіштерін физикалық шамаға (ақпараттық эксперимент 
деректері базасын құру) ауыстыру, датчиктер көрсеткішін кесте түрінде 
бақылау нүктесінің шифрін көрсете отырып абсолютному уақытқа бай-
ланыстыры басу, бастапқы жай-күйін басу және стендтік автоматика 
агрегаттарының атқарушы механизмдерін қайта қосу, эксперименттік 
деректерді графикалық интерпретациясы, эксперименттің негізгі си-
паттамаларын есептеу жүзеге асырылды. 5–7 Мбайт көлемі тіркелген 
ақпарат кемінде 4 сағат ішінде өңделді (салыстыру үшін айта кетейік, 
бірінші кезекті техникалық құралдар мұндай ақпарат көлемін 15–20 
сағатта өңдеген).

Екінші кезекті АӨЖ құрамы реакторда, беру қуыстарында және тех-
нологиялық каналдарда нейтонды-кинетикалық, газдинамикалық және 
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жылу үрдістерінде ұқсас моделдермен көрінетін толық масштабты елік-
тегіш-тренажермен іске асырылған. Еліктегіш АЕМ МН-17 базасында іске 
асырылған және дайындық кехеңдерін техникалық қамтамасыз ету және 
мынандай негізгі міндеттерді шешу үшін пайдаланылған:
– кешендік іске қосу-реттеу жұмыстарын жүргізу кезінде стенд және 

қондырғылардың жеке жүйелерін зерттеу және ретке келтіру;
– стендтің түрлі жұмыс режімдерінде апаттық жағдайларды еліктету 

және іске қосу циклограммасын өңдеу;
– іске қосуларда шынайыға жақын жағдайларда операторларды оқыту 

және тренаж.
Қондырғыда эксперименттік зерттеулерді автоматтандыруды әрі 

қарайдамытуды мамандар жалпы алғанда жүйенің сенімділігінің ар-
туынан және эксперименттік-технологиялық ақпараттарын жедел визуа-
лизациялау құралдарының дамуында көрді, олардың пікірінше, техноло-
гиялық бақылау, басқару, тіркеу және деректерді өңдеу кешенді жүйесін 
құруға шығуға мүмкіндік береді.

1982–83 жылдары ИВГ.1М. АӨЖ жаңғырту жұмыстары басталды. 
Есептеу техникасы құралдарының бірыңғай базасын ретінде Северодо-
нецкінің "Импульс" ҒӨБ шығарылатын БЕК СМ-2М және ТВСО-1 маман-
дандырылған басқарушы кешендер таңдап алынды. Эксперименттік 
ақпаратты іске қосудан кейінгі өңдеу, есептік жұмыстарды жүргізу үшін 
әмбебап ЭЕМ ЕС-1036 пайдаланылды.

БЕК СМ-2М екі процессорлы кешен, оның мынандай негізгі си-
паттары бар:

мәліметтерінің разрядтылығы 16 байт;

ЖСҚ көлемі 256 кбайт;

орташа жылдам әрекет ету 350000–400000 оп/с;

орындайтын командалардың саны 185;

дискілі жад көлемі 10 Мбайт.

БЕК СМ-2М құрамында ЕО-5012 магниттік таспадағы жинақтағыш, 
алфавиттік-сандық және таңбасинтездеу басу құрылғылары, ИЗОТ-1370 
магниттік дискілердегі жинақтағыш, ажыратымдылығы 128x256 нүкте 
түрлі-түсті графикалық терминалдар бар. стандартты бағдарламалық 
қамтамасыз ету ретінде ДОС АСПО, РОС АСПО нақты уақыттағы дискілік 
операциялық жүйелер пайдаланылады. ТВСО-1 кешендері иерархиялық 
желілік жүйелер құрамындағы енгізу-шығару және өлшем ақпаратты 
өңдеу үшін арналған. Аталған кешен СМ-50/60 процес сордан, ЖСҚ сый-
ымдылығы 128 Кбайт, ВТА-2000 дисплей, машинааралық байланысты 
ұйымдастыруға арналған желілік құралдардан, ОБУ модульдердің кең 
номенклатурасынан тұратын шағын-ЭЕМ СМ1634 базасында құрылған.

Жаңғырту жобасы барлық техникалық құралдардың толық қосарла-
нуын көзделді, сондықтан жалпы алғанда «Байкал-1» стендте 1983–85 
жылдары төрт БЕК СМ-2М және төрт ТВСО-1 кешені (зауыттық №№1, 2, 
3 және 4) пайдалануға берілген. Қолданыстағы ИВГ.1М АӨЖ жүйесінің 
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3.43 сурет. ИВГ.1М РҚ АӨЖ құрылымы (1985 жыл)

функционалдық мүмкіншіліктерін екі есептеуіш арналармен "ыстық" ре-
зервтеу қағидасында салынды, олардың әрқайсысы екі деңгейлі иерар-
хиялық есептеу желісін білдіреді:
– ТВСО-1 базасында объектпен байланыс және есептеу кешен-

дері деңгейі;
– СМ-2М базасында жедел персоналмен байланыс және есептеу кешен-

дері деңгейі.
Жүйенің техникалық құралдары кешенінің құрылымдылық тәсімі 

3.43 суретте келтірілген.
Жалпы алғанда, қазіргі жүйенің мынандай негізгі сипаттамалары бар:

– 1 с жауап алу минималды кезеңі бар 768 ұқсас сигналдарды енгізу 
және өңдеу;

–  берілген жиілікті (максималды жиілігі 10 Гц) магниттік таспаға 768 
ұқсас параметрлерді тіркеу;

– барлық өлшеуіш ақпаратты жиілігі 10 Гц процес с тарихын 10 ми-
нутқа дейін сақтау тереңділігі бар магнитті дискіге тұрақты цикл-
дық тіркеу;

– жиілігі 10 Гц 1024 дискретті параметрлерін енгізу және тіркеу;
– эксперименттік және технологиялық ақпаратты түсті графикалық 

терминалдарында және алфавиттік-сандық дисплейде мнемосхема, 
диаграммалар, картограммалар және кестелер түрінде кез-келген өл-
шеу нүктелер бойынша бейнелеу (ақпаратты жаңарту монитор экра-
нында 0,5 с артық емес);

– жаңарту кезеңі 1 с ұжымдық пайдаланудағы монохромды газды раз-
рядты экранда негізгі бақылау нүктелерінкестелік және графикалық 
бейнелену.
1983–85 жылдары кезеңінде ИВГ.1 реакторының еліктегіш-трена-

жерін жаңғырту жұмыстары жүргізілді, оның техникалық және функ-



3 тарау. ҚР ҰЯО АЭИ реакторлық кешендерін әрі қарай  
дамытуды негіздей зерттеулер

272

ционалдық мүмкіндіктері едәуір артты. Ол жаңа буын АВК-33 және ОТК 
СМ-2М ұқсас машиналарын пайдаланумен ұқсас – сандық есептеу кешені 
базасында жүзеге асырылды.

АӨЖ дамыту үшін кәсіпорынның басқа стенділерде эксперименттік 
зерттеулерді автоматтандырумен байланысты жұмыстардың маңыз-
ды болғандығын айта кету керек Мәселен, 1983–84 жылдары. «Ангара» 
стендінің ақпараттық-басқарушы кешенін жасау бойынша жұмыстар 
жүргізілді. Бұл эксперименттерді автоматтандыру үшін микроЭЕМ пай-
даланудағы алғашқы тәжірибелердің бірі болды. Мұнда көптеген шешім-
дер апробацияланды (атап айтқанда, көпмашиналы кешен салу), содан 
кейін реакторлық зерттеулерді автоматтандыру жүйелерін іске асыру 
кезінде қолданылды.

3.8.2 Қолданыстағы АӨЖ талдау

Қазіргі кезде ҚР-да зерттеу реакторлары бар үш реакторлық қондырғы 
пайдаланылуда және бірі ұзақ уақыт тоқтап тұру режімінде. реакторлық 
қондырғылар АӨЖ есептеу кешендерін техникалық құралдары ретінде 
одан да кем моральдық жағынан тозған бағдарламалық қамтамасыз ету-
ді пайдаланумен жүйелі ұйымдастырылған физикалық және моральдық 
жағынан тозған аппараттық кешендері пайдаланылады. Уақыт өте осы 
құрал-жабдықты әрі қарай пайдалану мәселесі өткір көтерілді, өйткені, 
негізгі жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіруге арналған 
қосалқы бөлшектердің саны азайды және туындаған проблемаларды жо-
юға қабілетті қызмет көрсетуші персоналдың саны азайып барады.

Реакторлық қондырғыларды қолданыстағы АӨЖ талдау көрсет-
кендей, пайдалануындағы техникалық құралдарға мынандай негізгі 
кемшіліктер тән [65]:
– техникалық құралдар үйлестірудің жоқтығы. БӨА, АБЖ, БҚЖ, ДБ, 

ГҚБ жүйелерінің әрқайсысы өз элементтік-құрылғылық базасында 
жүзеге асырылуда, бұл аппараттық артықтыққа, қызмет көрсетуші 
персоналдың көбейтуге, қызмет көрсету уақытын ұлғайтуға, соның 
салдарынан жүйенің сенімділігін төмендеуіне әкеледі;

– АӨЖ бағдарламалық-техникалық құралдар бастапқы түрлендір-
гіштердің (БТ) жауап алуын секундына бір реттен жиі жүргізуге мүм-
кіндік бермейді;

– ақпаратты бейнелеу әдістері төмен эргономиялық көрсеткіштерімен, 
қабылдау күрделілігімен, соның салдарынан персоналдың Соған ұқ-
сас оқиғаларға әрекет етуінің төмен реакциясымен ерекшеленеді. 
Бейнелеудің ішкі жүйелері ГОСТ Р 50923–96 қажет тарға сәйкес емес;

– сандық тіркеу ішкі жүйесінің қатаң конфигурациясының кеңеюіне 
немесе өзгеруіне мүмкіндігі жоқ;

–  эксперименттік ақпараттарды талдау және өңдеу бағдарламалық 
құралдары жоқ;

– жайлы және ақпараттандыру түрде операторға арналған бақылана-
тын параметрлерді визуациялайтын және бейнелейтін құралдар жоқ;

– жүйелер іске асырылған базалардағы есептегіш кешендер сораль-
дық және техникалық ескірген (жүйенің компоненттерін пайдалану 
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мерзімі 15 жылды және одан да көп уақытты алады, олар жұмыстың 
белгіленген ресурсын екі және одан да көп есе арттырады), оларды 
жұмысқа қабілетті жағдайда сақтау бойынша елеулі күш қажет етеді, 
таза қабыл алынбады және де іс-жүзінде өзінің ресурсын тауысқан.
Қолданыстағы АӨЖ жаңғырту шеңберінде 2008–2015 жылдары ке-

зеңінде ауқымды тапсырмалар орындалды:
– қолданыстағы ИВГ.1М, ИГР, РА, ВВР-К РҚ АӨЖ аппараттық шешімдер 

және пайдаланушы жабдықтар тұрғысынан талдаулар жүргізілді;
– автоматты қорғаныс сигналдароын қалыптастыру және бақылау, өл-

шеу каналдарының құрылымын талдау жүргізілді және жалпы ИВГ.1М 
АӨЖ сенімділігін көрсететін сенімділік көрсеткішінің есебі жүргізілді;

– автоматты басқару жүйесін (АБХ), басқару және қорғау жүйелерін 
(БҚЖ), бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика жүйелерін (БӨА-
жА), геометриялық қабығын бақылау жүйесін (ГҚБ), дозиметриялық 
бақылау (ДБ) қамтитын ИВГ1М АӨЖ жаңғырту жобасы әзірленді. 
Мемлекеттік сараптамадан өтті және Атом энергиясы комитетінде 
келісілді;

– жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз ету лар ішінара са-
тылып алынды;

– эксперименттік мәліметтерді тіркеу деректері базалары әзірленді;
– бастапқы түрлендіргіштердің және стенд автоматикасы агрегатта-

рының мәнін өңдеу алгоритмдері, сондай-ақ пульт операторларының 
экрандарының интерфейстері әзірленді.

3.8.3 Техникалық және бағдарламалық құралдар кешені

ИВГ.1М АӨЖ (3.44 сурет) радиальды топология есептеу желісі негізін-
де жүзеге асырылған және өз құрамына он төрт операторлардың авто-
маттандырылған жұмыс орнынан (ОАЖ), ақпараттарды жинау және өң-
деудің алты контроллерінен, мәліметтер базасының (МБ) екі серверінен 
және ұжымдық пайдалану экранынан тұрады.

ИВГ.1М АӨЖ үш деңгейлері иерархиялы жүйесінің интерфейстер мен 
хаттамалар бойынша аумақтық-үлестірілген, біріздендірілген болып та-
былады (3.42 сурет) [66]:
– АӨЖ төменгі деңгейі (I деңгей) – берілген параметрлер бойынша 

нақты уақыт масштабында өлшеу, АӨЖ барлық ішкі жүйелер бойын-
ша бақыланатын технологиялық параметрлері туралы өлшеу ақпа-
ратттарды жинау, тіркеу және бастапқы өңдеуді, БӨАжА кіші жүйесі-
нен АБЖ кіші жүйесіне алдын алу сигнализациялары мен апаттық 
қорғаныс сигналдарын қалыптарысту және беруді жүзеге асырады;

– АӨЖ орташа деңгейі (II деңгей) – төменгі деңгейдің кіші жүйелерінің 
контроллерлерінен деректерді қабылдауды және өлшенетін параметр-
лердің ағымдағы мәні тіркеуді, төменгі деңгейдегі кіші жүйелередің 
ағымдағы жай-күйін өңдеуді және бейнелеуді, төменгі деңгейдегі 
контроллеррежімдерін ауыстырып қосу үшін командаларды беруді 
жүзеге асырады;

– АӨЖ жоғарығы деңгейі (IІI деңгей) – ИВГ АӨЖ жалпы жұмыс режім-
дерін басқару қызметін жүзеге асырады; өлшеуіш ақпаратты кез-кел-



3 тарау. ҚР ҰЯО АЭИ реакторлық кешендерін әрі қарай  
дамытуды негіздей зерттеулер

274

3.44 сурет. ИВГ1М АӨЖ құрылымы (2016 жыл)

ген берілген уақыт аралығында орталықтандырылған сақтауды 
қамтамасыз етеді; АӨЖ деңгейлерінің жұмысын бір-бірімен үйлестіру-
ді; орталық пульт операторларының жұмыс орны (АЖО) ақпараттық 
қолдау, берілген топттардың өлшеу және қызметтік ақпараттары-
ның ағымдағы мәндерін кестелер, сызбалар, гистограмм, мнемосхем 
түрінде және басқа да көзбен шолып фрагменттерін ұжымдық пайда-
лану экранда бейнелеу.
Жүйенің төменгі деңгейінің жабдықтары ретінде Allen-Bradley ком-

паниясының жабдықитары таңдап алынған болатын, себебі олар Қа-
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зақстан Республикасының өлшеу бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік 
жүйесі тізіміне енгізілген және жоғары пайдаланушылық және техника-
лық сипаттары бар, Одан басқа дайындық коэффициенті, тоқтап қалуға 
орташа атқарылған жұмыс көлемі, қалпына келтіру уақыты, жұмыстың 
белгіленген ресурсы тәріздес көрсеткіштер бойынша.

ИВГ.1М реакторының ақпараттық-өлшеу жүйелерін әзірлеу үшін 
Rockwell Automation: RSView32 Works, RSView32 Runtime, RSLogix 5000, 
RSLinx компанияларының бағдарламалық қамтамасыз ету лары, сонфмен 
қатар Microsoft SQL Server 2008 мәліметтер базасы таңдалып алынған.

Контроллерді бағдарламалау құралы ретінде RSLogix 5000 бағдарла-
малық өнімі таңдалды. Таңдау RSLogix 5000 архитектура ControlLogix 
сақтайтындығына негізделген және сериясы 1756 ControlLogix кон-
троллерді бағдарламалауды жүргізуге мүмкіндік береді. АЖО бағдар-
ламалық қамтамасыз ету лары ретінде – SCADA (Supervisory Control And 
Data Acquisition System) жүйе RSView32 бағдарламалық қамтамасыз ету  
таңдалып алынды. RSView32 жүйесі MS Windows операциялық жүйесі 
негізіндегі бағдарламалық қамтамасыз ету пакетін тұрады, ол техно-
логиялық мәліметтерді жинау, технологиялық үрдістерді әзірлеу және 
басқару бойынша қолданбалы бағдарламаларды әзірлеуге және орын-
дауға арналған. RSView32 адам-машиналық интерфейсті құру үшін 
құралдарды қосады, нақты уақыттың анимацияланған графикалық дис-
плеиді, трендтерді, сондай-ақ дабыл сигналдары және жүйелердің оқиға-
лары, технологиялық мәліметтерді тіркеу әдістері бойынша мәліметерді 
қосады. Басқа бағдарламалық өнімдермен интеграциялау және әзір-
леніп жатқан жобалардың функциялық мүмкіндіктерін кеңейту үшін 
ActiveX, VBA, OLE, ODBC, OPC және DDE сияқты технологияларды сақтау 
RSView32 ішіне орнатылған. Контроллер мен оператордың АЖО арасын-
дағы желілі өзара байланысын реттеу құралдары RSLinx турал байланыс 
драйвері қолданылады, ол неғұрлым кеңінен тараған ОРС технологиясы 
негізінде байланыстар пайдалануға мүмкіндік береді. ОРС технологи-
ясы бағдарламалардың 2 класын анықтайды: ОРС – сервер (контреллер 
ОРС), тура контроллермен өзара байланысады, және ОРС-клиент (опера-
тор АЖО ОРС), кейіннен өңдеу үшін ОРС-серверден мәліметерді алатын 
және ОРС-сервер басқару командаларын беретін.

АӨЖ-де мыналар қолданылатын болады: «дисплейлік» бақылау және 
басқару тәсілі, жабдықтар мен реттегіштер жұмысының режімдерінің 
«дисплейлік» тапсырмасы, ұжымдық пайдалану экраны, төменгі деңгей-
лі микропроцессорлық құралдар, автоматтандырудың жоғары деңгейі.

Жобаға сәйкес ИВГ1М АӨЖ техникалық құралдары қамтамасыз етеді:
1) каналдардың жауап алудың 0,1; 1; 10 с кезеңдерімен өлшеу ақпарат-

тарын жинау және тіркеу;
2) дискреттік сигналдарды шығару (ГҚБЖ және АБЖ аппаратурасына);
3) контроллерлерде тіркеу кезеңділігі 0,1; 1; 60 с барлық ұқсас және 

дискреттік каналдары бойынша өлшенетін параметрлердің ағымды мән-
дерін автономды тіркеу. Тіркеудің жалпы уақыты 10 сағаттан кем емес;

4) жауап алу арналарын және БӨАжА тіркеу жүйелерін қайталамалау;
5) мәліметтерді тіркеудің екі сервері;
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3.45 сурет. Бағдарламалық қамтамасыз ету құрылымы

6) келісілмеген уақытша есептеу арасындағы екі серверлерді тір-
кеу 100 мс;

7) тәуелсіздік барлық АЖО операторлары және жергілікті пульттердің 
бір-бірінен қызметтік тәуелсіздігі;

8) қосу кезіндегі АӨЖ дайындық уақыты 30 мин артық емес;
9) ақпаратты ұжымдық пайдалану экранға шығару;
10) есептерді басып шығару;
11) өлшеу ақпаратын мұрағаттау.
Жүйенің бағдарламалық қамтамасыз ету құрылымы 3.45 суретте 

келтірілген.
ИВГ.1М АӨЖ жобасы мынандай талаптарға сәйкес орындалған:

– ОПБ ИР-94 ПНАЭ Г-16-34-94 Реакторлардың қауіпсіздігін қамтамасыз 
етудің жалпы ережесі;

– ПБЯ-03–75 Зерттеу реакторларының ядролық қауіпсіздігі ережесі;
– ПНАЭ Г-7-013-89 реактивтілікке әсер ету органдарының орындаушы 

механизмдерін қауіпсіз пайдалану және құрылғылар ережесі;
– ОТТ-08042462 Атом стансаларына арналған автоматтандыру құрал-

дары мен аспаптары.

3.8.4 Жетілдірудің бірінші кезеңінің нәтижелері

Қазіргі кезде мынандай жұмыстар орындалды:
– АБЖ, БҚЖ және БӨАжА ішін ара жабықтарын құрастыру жүргізілді;
– бағдарламалық жасақтама әзірленді;
– АБЖ іске қосу – реттеу жұмыстары жүргізілді;
– АБЖ мен БҚЖ пайдалану құжаттары әзірленді.

БӨАжА толығымен жетілдіруді қамтитын бұдан кейінгі жұмы-
старды (екінші кезең) орындау үшін 2016–2017 жылдарға техникалық 
қызметтестік бағдарламасы бойынша АТЭХАГ 212 000 евроға грант 
алынған болатын.

3.46–3.49 суреттерде құрастырылған жабдықтар көрсетілген.
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3.46 сурет. АБЖ жүйесінің кон
троллері бар шкаф

3.47 сурет. АБЖ операторының 
жұмыс орны

3.48 сурет. ИВГ.1М АӨЖ сервері 3.49 сурет. Ұжымдық пайда
лану экраны

АӨЖ реттеу және зерттеу үрдісінде оның техникалық сипаттары 
анықталды. ИВГ.1М АӨЖ тудырушы мәліметтердің көлемін бағалау жүр-
гізілді, АК сұрау максималдық жиілігі 50 рет/с құрады, сондай-ақ сер-
верде өлшеу нәтижелерін тіркеудің максималды жиілігі 10 рет/с құрады.

АӨЖ макетіндегі ақпаратты жіберу жүйесі (АЖЖ) жүйенің зерттеу 
үрдісініде тиімділік көрсеткіштерін бағалау жүргізілді: жылдам әре-
кет ету, ақпараттардың нақты суретен беру, ақпараттық сыйымдылық, 
рұқсат берілетін қабілеті, көрсетілген ақпараттың өзектілігі, қолда бар 
ИВГ.1М АҚЖ салыстыру жүргізілді.

Тиімділігін зерттеу көрсетті, АБЖ бар:
– жоғары әрекет ету (қазіргі заманғы мониторлар және теледидарларда 

жауап беру уақыты 5мс жуық);
– ақпараттарды берудің жоғары нақтылығы мен рұқсат беретін қабілет-

тілігі (пульт операторларының мониторларында ақпаратты бейнелеу 
1920х1080 FullHD ажыратылымдылығымен жүзеге асырылады);

– экрандарында жоғары ақпараттық сыйымдылығы бар (экран-
да бір уақытта бейнелеу 0,001 нақтылықта ұқсас арналардың 80 
мәніна дейін);
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3.50 сурет. Қолданыстағы ИВГ.1М  
АБЖ АЖЖ

3.51 сурет. АӨЖ АБЖ АЖЖ

3.52 сурет. Қолданыстағы ИВГ.1М  
БӨАжА АЖЖ

3.53 сурет. АӨЖ БӨАжА АЖЖ

3.54 сурет. Қолданыстағы ИВГ.1М АБЖ АЖЖ

– SCADA-жүйелерді қолдану әрбір пульт операторларына арналған 
олардың эксперимент кезіндегі динамикалық ауысымы мүмкіндігі 
бар бірнеше мнемосхемалар жасалды, бұл өз кезегінде «бейнеленген 
ақпараттың өзектілігі» көрсеткішін арттырды.
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3.55 сурет. АӨЖ АБЖ АЖЖ
АӨЖ АЖЖ және қолданыстағы ИВГ.1М жүйелерінің тиімділігін салы-

стыру, жаңғыртылған АӨЖ қолданыстағы жүйеден барлық тиімділік көр-
сеткіштері жағынан елеулі асып түсетіндігін көрсетті (3.50–3.55 сурет).

АӨЖ эксперимент нәтижелерін басып шығару уақыты эксперимент 
аяқталғаннан кейін 30 минуттан 1 сағатқа дейін құрайды. Басып шығару 
лазерлік принтерде жүргізіледі, қолданыстағы жүйеге қарағанда, басып 
шығару матрицалық басу құрылғысын көмегімен жүргізіледі. Нәтиже-
сінде эксперименттік деректер өңдеу уақыты, жұмысқа тартылған пер-
соналының саны қысқарды, және соның салдары ретінде еңбек шығын-
дары төмендеді, баспа сапасы және деректер ауқымымен жұмыстардың 
қазіргі заманғы бағдарламалық өнімдерін қолдану салдарынан ақпарат-
ты өңдеу ыңғайлылығы жақсарды.

АӨЖ жүйесін әрі қарайықтималды арту мүмкіндіктері есебінде 
құрылды, ал контроллерлер жүйесінде ұқсас немесе дискретті енгі-
зу/шығару модульдерін орнатуға арналған бос ұялар, пультінің опера-
торларын, жергілікті пульттерді, ұжымдық пайдалану экранының мони-
торларын көбейту мүмкіндігі бар.

АӨЖ сенімділігі көрсеткішін бағалауды жүргізе отырып, мынандай 
мәндер алынды (3.23 кесте).

Қолданыстағы жүйенің «қалпына келтіру» көрсеткіші эксперимент 
алдында іске қосу-реттеу жұмыстарын жүргізу кезінде ісінің хрономе-
траж және эксперимент өткізу кезінде жүйенің істен шығуы кезіндегі 
персоналдың әрекеті негізінде алынды.

«Істен шығуға істелген жұмыс» көрсеткіші жөндеулер аралығында 
құрылғылардың жұмыс орташа ұзақтығын көрсетеді (бір істен шығуға 
орташа істелген жұмыс көлемі). «Істен шығуға істелген жұмыс» көр-
сеткішінің мәні жүйелер компоненттерінің техникалық паспортта-
рынан алынған.
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3.23 сурет. АӨЖ мекетінің сенімділік көрсеткіштері

Жүйе компонентінің тұрып қалу 
себебі

Қалпына кел-
тіру уақыты 

(tв), сағ.

Компоненттің 
тұрып қалу атқа-
рылымы (tср), сағ.

Дайындық 
коэффициенті

Контроллерді ауыстыру 1756-L61 3 815822 0,99999

Ұқсас кіру модулін ауыстыру 1756-
IF16 1 2094159 0,99999

Дискреттік кіру модулін ауыстыру 
1756-IB32 1 2468448 0,99999

Дискреттік кіру модулін ауыстыру 
1756-OB32 1 1278125 0,99999

Контроллердің қуаттау блогін 
ауыстыру 1 5884430 0,99999

Мөлшерлейтін түрлендіргіштің 
қуаттау блогін ауыстыру 1 239000 0,99999

Деректерді талдау көрсеткендей, қолданылатын макеттің негізгі ком-
поненттері реакторлық қондырғылардың бақылау және басқару жүйе-
леріне қойылатын қазіргі заманғы талаптарына сай.

АБЖ және БҚЖ жүйелері жұмысқа жарамды күйдегі мүмкіндігі 
99,99% артық ГОСТ сәйкес келетіндігін есептеу дәлелдейді.

Одан басқа, деректер тіркеу қосымша сервер орнату, неғұрлым жау-
апты ішкі жүйелерді (БҚЖ, БӨАжА) қосымша резервтік контроллерлерін 
орнату, 120 және 101 ғимараттардың арасындағы берудің сақиналанған 
сегментін құру арқасында тұтастай алғанда жүйенің сенімділігін артты-
ру мүмкіндігі бар.

Эксперименталды алынған өлшеуіш арнаның екінші бөлігі үшін қа-
телігін бағалау, өлшеу каналының рұқсат етілген қателіктің мәндерінен 
аспайды (келтірілген қателігі – 1,25% артық емес). Ұқсас және дискретті 
арналардың өту сигналдарды 09.10.2008 ж. инв. №155 «ИВГ.1М зерттеу 
реакторының ақпараттық-өлшеу жүйесін» жобалау тапсырмасына сәй-
кес келеді. Датчиктердің түрлендіру алгоритмдері бастапқы түрлендір-
гіштері номиналды статикалық сипаттамаларына сәйкес.

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, АӨЖ макетінің жоғары техника-
лық және пайдалану көрсеткіштері бар:
– жылдам әрекет ету. Allen Bradly компаниясы өндірісінің қазіргі за-

манғы жабдықтары мен бағдарламалық жасақтамаларын қолдану 
есебінде, жүйелердің барлық АК сұрау жиілігіне қол жеткізілді – 50 
Гц және мәліметтерді серверге тіркеу жылдамдығы – 10 Гц. Осы көр-
сеткіш ҚР зерттеу реакторлық қондырғыларының қолданыстағы АӨЖ 
көрсеткіштерінен 10 есеге артық;

– масштабталушылық. Жүйенің ұсынылған көп деңгейлі құрылымы 
контроллерлердің, контроллердегі модулдердің, жергілікті пульт-
терді, операторлар станса сының санын көбейтуге мүмкіндік береді. 
Жаңа контроллерлерді реакторлық қондырғылардың кез-келген жай-
ларында орналастыруға болады, жүйеге қосу үшін осы жайға тек 
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Ethernet интерфейсті тарту қажетті. Желі технологияларының қазіргі 
заманға дамуы кезінде олар көп істі қажет етпейді (мыс немесе опти-
калық кәбіл, Wi-Fi және т.б.);

– сенімділігі. Жүйенің әзірленген макеті істен шығуға істелген жұмы-
стардың (MTBF) жоғары көрсеткші бар негізгі жабдықтарды қолдану 
есебінде әзірленген, мысалы, жүйенің контроллерінің MTBF көрсет-
кіші 815822 сағатты құрайды немесе құрылғылар жөндеу арасындағы 
орташа жұмыс ұзақтығы шамамен 93 жыл. Есептеулер АБЖ және БҚЖ 
жүйелерінің жұмысқа жарамды күйде болу 99,99% ықтималдығын, 
ГОСТ сәйкес келуін куәландырады;

– пайдалану ықғайлығы. Ақпаратты бейнелеудің ұсынылған әдістері 
(SCADA-жүйесі, операторлар стансасы, жергілікті пульттер, сұйық кри-
сталды теледидар базасындағы ұжымдық пайдалану экраны), неғұр-
лым икемді құрылымын және жергілікті операторлар пульттеріне және 
ұжымдық пайдалану экраны үшін ақпарат көздерін орталықтандыру 
есебінен реакторлық қондырғыларды пайдаланудың әртүрлі режім-
дерінде эксперименттік ақпаратты ұйымдастырудың қызметтік құра-
лы болып табылады және тиімділіктің базалық принциптерін сақтай 
отырып жүйені ұлғайтуға және жаңғыртуға мүмкіндік береді;

– автоматты диагоностика және метрологиялық аттестация. АӨЖ ма-
кетінде Қазақстан Республикасының өлшеу бірлігін қамтамасыз ету 
мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енетін жабдықтар мен бастапқы түр-
лендіргіштер қолданылған. Жүйе контроллерлерінің бағдарламалық 
және аппараттық Watchdog тұратын әзірленген БҚ жабдықтардың стати-
калық және динамикалық диагностикасын жүргізуге мүмкіндік береді.

3.9 ЖТГР энергоблогі құрылысы бойынша техника-
экономикалық зерттеулер

«Қазақстан Республикасында жылу- электрмен жабдықтау үшін кіші 
ядролық реактордың құрылысы» техникалық-экономикалық зерттеу-
лерін қазақстандық мамандар жапондық халықаралық қызметтестік 
банкінің (JBIC) қаржылық қолдауымен жапондық атом энергетикасы 
жөніндегі агентігі (JAEA) мен Марубени Ютилити Сервесиз (MUS) фир-
масымен бірлесіп 2009 жылы жүргізген болатын. ТЭЗ жүргізу мақсаты 
модулды гелилік реакторы және жоғары ПӘК электроэнергиясын өндіру, 
судан сутегі өндіру (өндірістік энергияны қажет ететін технологиялық 
процес стерінде органикалық отынды ауыстыру мақсатында), коммунал-
дық жылумен қамтамасыз ету және тұзсыздандыру үшін арналған энер-
гия түрлендіргіштің тура газдытурбиналық циклі бар атом станса сын 
(АС) салу үшін жоғары температуралық газбен салқындатылатын реак-
тордың (ЖТГР) техника-экономикалық көрсеткіштерін анықтау болды.

Зерттеулер көрсеткендей, ЖТГР технологиясының басымдылғы қа-
уіпсіздікке, жоғары ПӘК, отынды пайдалану тиімділігіне қатысты, та-
ратпау және технологиялық қолдану мүмкіндігі көз қарасы жағынан 
төзімділігі, сутегіні өндіруді қоса алғанда осы технологияны болашақ 
ядролық энергетиканың инновациялық реакторларының технологияла-
рының арасында көш бастаушыларының бірі етеді.
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Атом энергетикасының бағыттарынң бірі ретінде ЖТГР перспектива-
лығы объективті түрде мынандай басты факторлармен анықталады:
– қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қатысты принциптік басымдылығы 

осындай сипаттарға негізделген: балқымайтын белсенді зона, кера-
микалық микроотындарды пайдалану, жоғары температураларда 
бөліну өнімдерін тиімді ұстап тұру қабілеттілігі, бірінші контурдан 
жылутасымалдағышын толықтай жоғалту кезінде қалдықты жылуды 
қайтарудың сылбырлығымен;

– реактордан шығуда жылутасымалдағыш температурасының 1000 ºС 
дейінгі деңгейге жету мүмкіндігімен;

– тура газтурбиналы циклды пайдалану кезінде жоғары ПӘК жету мүм-
кіндігі және, демек, қоршағн ортағы әсерінің және электрэнергиясы-
ның өзіндік құнының төмендеуімен;

– отынның бойлата жануына жету мүмкіндігімен (700–800 МВт.
тәул./кг дейін)

– белсенді аймақтың құрылғысын және қондырғының негізгі компо-
ненттерін өзгертпестен отындардың түрлі типтерін (U, Pu, Th, MOX) 
қолдана отырып, ЖТГР бір отындық циклден басқасына ауысу мүм-
кіндігімен;

– пайдаланған ядролық отындарды қайта өңдеу кезінде пайда болатын 
жоғары активтік қалдықтарды тиімді «күйдіру» мүмкіндігімен;

– кең диапазонды қуатты модульды (кішіден орта деңгейге дейін) блок-
ті орындау мүмкіндігімен және АС қуатын модулдер жинағымен түр-
лендірумен.
ЖТГР энергоблогінің құрылысы бойынша жобаны іске асыру мынан-

дай пайда келтірер еді:
– атом энергетикасын 40% артық органикалық отынды пайдаланатын 

өнеркәсіптік жылумен жабдықтау саласына енгізу, бұл дегеніміз атом 
саласы үшін жаңа ірі ауқымды нарық болып табылатын еді;

– судан экологиялық таза сутегі отынын өндіру көмірсутегілік отын-
дардың төмендеген қорына балама болып табылады және еліміздің 
энергетикалық қауіпсіздігін арттырады;

– көмірсутегілік отындарды ауыстыру және жоғары температуралық 
реакторлық технологияларды сутегі өндірісінде кеңінен қолданысқа 
енгізу транспорттан қоршаған ортаға зиянды заттарды шығаруды ай-
тарлықтай азайтады, Одан басқа парникті газдарды да;

– ұсынылған технолгияны қолданысқа енгізу табиғи газды және мұнай-
ды экспорт үшін де өндіріске арналған шикізат ретінде де үнемдеуді 
қамтамасыз етеді.
ТЭЗ-де, энергоблокқа арналған кұһүштілік қондырғысы ретінде KHTR 

реакторы қарастырылды (3.56 сурет), протопиті ретінде HTR50C реакто-
ры болып табылады (JAEA жапондық мандарымен әзірленген жоба). Осы 
реактор ЖТГР біртекті төртінші буында ядролық реакторлардың техно-
логияларында базаланған, олар ядролық энергетикада, экономикада, 
пайдаланған ядролық отындармен айналысуда және отындарды өндіру-
де елеулі құндылығы мен басымдылығын қамтамасыз етеді. Керамика-
лық қабығы бар отын, графитті баяулатқышы және гелийлі жылутасы-
малдағышы бар белсенді зона KHTR реакторына селқос жүйелері мен 
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3.56 сурет. KHTR (HTR50C) реакторы

өздігінен реттелуі есебінде апаттар кезінде белсенді зонаның балқуына 
тұрақтықты қамтамасыз етеді. Жылу тасымалдағыштың 900 ºС және 
одан жоғары температурасы газтурбиналарында электрді тиімді өндіру-
ге мүмкіндік береді, олар станса ның жеңіл құрылғысын қамтамасыз 
етеді, электр құнын және өндірілген электр энергиясының бірлігіне пай-
даланған отынның көлемін төмендетуге мүмкіндік береді. KHTR реак-
торындағы жоғары температуралар 80% тең жалпы жылулық ПӘК бар 
энергияны тиімді және үнемді бірлесіп өндіруге мүмкіндік береді. Жоға-
ры температуралық жылуды, сутегі мен этиленді, шойын, қағаз, цемент 
және т.б. сияқты химиялық және өнеркәсіптік өндіріске беруге болады, 
сол уақытта төмен температуралық жылу технологиялық бу өндіреді, 
олар жылу беруге, дистилляцияға және суды тұщыландыруға, ауылша-
руашылығына және балық өндірісіне және т.б. келеді.

JAEA компаниясының KHTR технологияларын 1969 жылдан бастап 
жоба, HTTR реакторының пайдалану және құрылғысы арқылы дамытты. 
HTTR жобалау және салу үшін әртүрлі сынақ стендтері мен қондырғыла-
рында көптеген зерттеулер жүргізілді.

Тестілеу OGL-1, HENDEL, VHTRC сияқты ірі масштабты стендтерді 
және матеориалтанушылық сынақтарына арналған қондырғыларды 
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пайдаланумен жүргізілді. HTTR отынын радиациялық сынау Жапондық 
Материалтанушылық Реакторында (JMTR) жүргілді. Термогидравлика-
лық сынақтары және HTTRреакторының белсенді зонасы құрылғысы-
ның беріктілігі, жоғары қысымдар мен температураларда HTTR жұмыс 
процес сін моделдейтін HENDEL толық масштабты моделінде өткізілді. 
Реактордың сынақтылығы VHTRC реакторында қолданылатын графит-
тік отын блоктарынан тұратын жүйеде жүргізілген болатын. Босаңсу 
деформациясы сипаттарын қоса алғандағы механикалық беріктілігі ма-
териалтанушылық жабдықтарда гелий ортасында 950 ºС жоғары темпе-
ратурада сыналған болатын.

Электр қуатының 15 МВт және эылу энергиясының 20–27 МВт алуды, 
сондай-ақ 25,000 Нм 3/күніне сутегінің өндіруді қамтамасыз ету үшін 
KHTR реакторында 50МВт жылу қуаты жаңғыртылған.

KHTR пайдаланатын отындық таблеткалар, TRISO біртекті жабында-
ры бар төмен байытылған UO2 ядросы бар микрофлоралы жабындары бар 
пресстелген отындық бөлшектерден (ЖОБ) тұрады. TRISO жабындары 4 
қабаттан тұрады: кеуекті пирокөміртек (РуС) төмен тығыздықты қаба-
тынан ЖОБ ядросының айналысындағы буферлік қабат, жоғары тығыз-
дықты изотопты пирокөміртекті қабат, кремний карбитінің қабаты және 
кеуекті пирокөміртектің ішкі қабаты. Отындық таблеткалардан тұратын 
твэлдер алты қырлы призматикалық белсенді аймақта жинақталған 
отындық арнаға орналастырылған (3.57 сурет).

KHTR ұсынылған сипаттарын растау үшін қазақстандық мамандар 
бірқатар зерттеулер жүргізді. Жекелей алғанда, осы реактордың жеке 
сипаттарының алдын ала есептері жүргізілді, соның ішінде реактордың 
сындылығы, белсенді зонаның биіктігі мен радиусы бойынша салысты-
рмалы энергия бөлудің тарауы, жылутасымалдағыштық температурасы 
және белсенді зонадағы максималды температурасы анықталды, отын-
ның жанып бітуі және белсенді зонаның қызуы кезінде реактордағы 
энергия бөлінудің таралуындағы өзгерістер туралы және KHTR реттеуші 
органдардың тиімділігі туралы мәліметтер алынды. KHTR жылугидрав-
ликалық сипаттарының есептік зерттеулері жүргізілді, олардың нәти-
жесінде жылутасымалдағыштың температурасы және KHTR құрылғы-
сының элементтеріндегі пайдалану қуатының әртүрлі деңгейлеріндегі 
температуралық өрісі, сондай-ақ кейбір апаттық режімдерге арналған 
(реактордың салқындату реакторының бұзылуымен немесе оның қу-
атының өсуімен негізделген) реактордың параметрлері анықталды. 
Одан басқа реакторлардың қауіпсіз пайдалануын қмтамасыз ететін 
KHTR құрылғыларының элементтері мен жүйелерін талдау жүргізілді, 
соның ішінде призматикалық ЖБЖ және шарлы твэлдері бар ЖТГР са-
лыстырмалы талдауы, басқару және қорғаудың қазіргі заманғы жүйе-
лерін талдау, ЖТГР қауіпсіз пайдалануға арналған жаңа буынды ТП АБЖ 
бағдарламалық-техникалық құралдары мен басқару кешендерін қолдану 
мүмкіндіктерін талдау.

Сутегіні, одан басқа суды термохимиялық жіктеу жолымен өнер-
кәсіптік өндіру үшін жоғары температуралық гелий реакторын пайдала-
ну мүмкіндігі ерекше қызығушылық танытады. Қазіргі кезде, осы бағыт-
та АҚШ және Жапония көш бастап келеді. Ресейде осы жұмыстар өткен 
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3.57 сурет. KHTR реакторының белсенді аймағын құрастыру

ғасырдың 70 жылдарында қарқынды дамыған. Өткендегі іс-тәзірибелер-
ге қарағанда ЖТГР біртекті реактор сутегі өндіретін энерготехнологи-
ялық кешендерде жоғары температуралық жылу көзі ретінде қолдануға 
болады. KHTR жағдайында реактормен өндірілетін жылу (екінші гелий 
көмегімен) IS (йод-күкірт) сутегі процес сінде пайдаланады. IS процесі 
үш үрдіске жіктеледі: Бунзен реакциясы, H2SO4 жіктелуі үрдісі және НІ 
жіктелуі үрдісі (3.58 сурет).

Соған орай, ТЭЗ сутегін өндірістік тұтынудағы әлемдік қажеттілігі, 
болашақта сутегінің тұтынуды ұлғайту тенденциясы, сондай-ақ сутегін 
өндіру мен Қазақстанда өндірістік түрлі салаларында сутегіне мүмкін 
болатын қажеттілігін бағалау қарастырылды. Талдаулар өндірістік энер-
гияны көп қажет ететін салларында сутегіге сұраныстың кенеттен өсуі 
күтілетіндігін көрсетті. Сутегіне қажеттілік мұнайды қайта өңдеу те-
реңдігінің өсуіне, аммиак және метанолды өндірісінің өсуіне, игіленген 
(мысалы, тақта тасты немесе битумды құмдардан) немесе синтетикалық 
(бірінші кезекте – көмірден) сұйық отынды өндіруді игенрумен, сапалы 
темірді тура алу үрдісін дамытумен және т.б. байланысты өсетін болады.

Сутегіне әлемдік сұраныстың өсуіне ең үлкен үлесті авто көліктерден 
және жергілікті тұрмыстық энергиямен жабдықтау жүйелерінен күту-
ге болады. Транспорт шамамен мұнайдың әлемдік өнімінің жартысын 
шығындайды, ал АҚШ – барлық тұтынатын мұнайдың 65%. Сутегіні отын 
ретінде қолданудың жаңа перспективасы жергілікті энергетика мен транс-
портта, сутегінің химиялық энергиясын, қоршаған ортаны ластамастан 
70–80% дейінгі ПӘК электрлікке тура түрлендіру базасында ашылады.

Қазақстанда мұнай өңдеуші және химиялық өндірістегі қажеттіліктің 
бар болуына қарамастан, газ тәрізді сутегін өндіру шамалы ғана. Бірақ, 
жаңа сутегілік технологияларды қолданысқа енгізу аммиакты өндіру 
кезінде (аммиак өз кезегінде тыңайтқыш өндіру үшін шикізат ретінде 
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әлемдік нарықта үлкен сұраныста) химиялық өнеркәсібінде, металлур-
гия өндірісінде (900 ºС температура кезінде сутегімен темір рудасын 
тура қалпына келтіру), мұнай өңдеу өндірісінде және автомобиль жасау-
да сутегіне қажеттіліктің өсуін күтуге болады.

ТЭЗ жүргізілген алғашқы таладау ЖТГР реакторында сутегі өндіруші 
қондырғылардың бірін пайдалануға енгізу кезінде жылсайын шамамен 
9,125 млн. м 3 (820 тонн/жылына) сутегін өндіруге болатынын көрсетті. 
Еліміздің өнеркәсіптерінің бар (ТЭЗ жүргізу сәтте) қажеттілігін қанағат-
тандыру үшін кемінде осындай 30 қондырғы қажет болады.

Энергоблок құрылысы жобасын (газ турбиналарын және сутегі өндіру 
блоктарын құру бойынша жұмыстар) жетілдіру қажеттілігіне байланы-
сты ТЭЗ бірнеше кезеңде қарастырылды:
– 1 кезең – электр энергиясын өндіру және орталықтандырылған жылу-

мен жабдықтауға арналған бутурбиналық блогі бар KHTR салу және 
пайдалану;

– 2 кезең – сутегі алуға арналған құрылғының құрылысы;
– 3 кезең – бутурбиналық блокті газ блогіне ауыстыру.

Алдын ала есептеулер бойынша Курчатов қаласында KHTR бар энер-
гоблокты құру құны ~ 417 миллион долларды құрайды (ТЭЗ жүргі-
зу сәтінде).

KHTR бар АС өндіретін электрдің базалық құны, 5,04 цент/кВтсағ. тең, 
ал жылумен жабдықтау – 27 USD/Гкал болып анықталған болатын. Су-
тегінің бағасы 50 центов/Нм 3 тең болып қабылданды, мұнда бензиннің 
сәйкес мөлшеріне алынған жылу энергиясының меншікті құны ретінде 
анықталды.

3.58 сурет. Сутегі өндіруге арналған қондырғысы бар ЖТГР



3 тарау. ҚР ҰЯО АЭИ реакторлық кешендерін әрі қарай  
дамытуды негіздей зерттеулер

287

3.10 Бөлінетін заттектерді ұдайы шығаратын жылу 
энергетикалық реакторлар технологияларын жасау

Энергетикалық реакторлардың тиімділігі олардың жұмысына шикі-
заттардың шығындарымен және жылу энергиясының механикалыққа 
түрленуі циклінің пайдалы әсері коэффициентімен анықталады.

Қазіргі заманғы атом энергетикасы негізінен кампанияның басында 
235U жоғары құрамы бар уран отындары бар (табиғи уранмен салыстырған-
да) жылу реакторлары қолданылады. Осындай отын 30–50 МВт×тәул/кг 
астам жанып бітуге жету үшін өсудің жеткілікті коэффициентіне ие болуға 
мүмкіндік береді. реакторлардың осындай типтері атом энергетикасын 
жеткілікті қысқа дамыту барысында өз-өзінен пайда болды. Табиғи уран 
жақсы ауырсулы баяулатқышы бар реакторларда да кампанияның қажет 
етілетін жалғасуын қамтамасыз етпейді. Изотоптардың бөлінуінің тиімді 
технологиясы әскери қолданыстағы міндеттерді шешу кезінде құрылған.

Жылу реакторларының кемшілігі болып табылатыны олардың жұмы-
сында табиғи уранды аз пайдалану (0,5–1,0%). Осындай реакторлардың 
жұмысы үшін арзан рудалар қоры 4000 ГВт қуаты кезінде 40–50 жылға 
ғана жетеді [67].

Атом энергетикасын дамыту жылдам нейтрондардағы реакторларды 
пайдалану есебінде жүргізілетіндігі болжалады. Осындай ауысу отын-
да уран құрамының көбеюіне байланысты және жылдам нейтрондар-
да бөліну реакциясын жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз етеді, осы жер-
де екінші реттік нейтрондардың үлкен саны пайда болады. Осы жолда 
пайда болатын техникалық міндеттерді шеше отырып, көптеген жүзде-
ген жылдарға жеткілікті арзан отынмен қамтамасыз етілген энергети-
каны аламыз.

Бірақ мұндай жолдың бір тиімсіздігі бар. Ол өте қымбат және де оны 
жақтаушылардың айтуынша қымбатшылық қазіргі заманғы техникалық 
шешімдердің кемшілігімен негізделсе, онда олар жартылай ғана дұрыс 
болғаны да. Жылдам энергетиканың алынбас қымбаттылығы, оны іске 
қосу үшін табиғи уранға деген қажеттілігінің жоғары болуына негіздел-
ген. Шамамен 3000 жыл 4000 ГВт қуатта жұмыс істей алатын энергети-
каны қолданысқа енгізу үшін табиғи уранның барлық арзан қорларын 
40–50 жылға өндіріп тастау керек [68]. Бұл өзінің соңынан, экологиялық 
мәселелердан басқа ядролық бөлінетін материалдарын таратпау мәсе-
лелінде де қиындықтар тудырады.

Бөлінетін заттектерді ұдайы шығаратын реакторларға қойыла-
тын талаптар

Осы бағыттағы жұмыстардың бірінші кезеңдерінде талаптар қалып-
тастырылмаса да, олар жетікілікті нақты түрде жұмыстарда туындады 
[69]. Оларды бір бөлімі мүлдем белгілі, басқа бөлімі – соншалықты бел-
гілі емес. Осы қажет тардың ерекшелігі болып табылатындығы, сонғы 
түрінде жылдам нейтронды ядролық шикізаттарды пайдалану сипат-
тамасы бойынша бәсекелесе алатын емес, экономикалық көрсеткіштері 
қатары бойынша – жақсы болатын жылу энергетикалық реакторлардың 
технологиясын алу.қажет тардың жинағын осылай түсіндіруге болады:
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– жұмыста тұйық отындық цикл пайдаланылады;
– реактор құрылымдылық материалдарда және ағуда нейтрондардың 

аз мөлшердегі шығыны болуы керек;
– капания барысында бөліну заттарының тізбегінің нуклидтенің тең 

салмақты құрамымен жұмыстар дұрыс болар еді;
– бөліну заттарын өндіру үшін реактивтіктің артықтығы кампаниясын-

да нейтронгдарды пайдалану дұрыс болар еді;
– ториді екінші қатарлы нейтрондарды арттыру үшін және ядролық 

энергетиканың шикізат базасын кеңейту үшін де қолдану дұрыс 
бьолар еді;

– 233U өндурі кезінде 232U атқарылатын жұмыс көлемін төмендету дұрыс 
болар еді;

– Алынатын жылу энергиясын механикалыққа түрлендірудің жоғары 
ПӘК жету дұрыс болар еді.
Міндеттерді шешу жолындағы машақаттар
Осы міндеттерді шешу кезінде тұратын машақаттардың үлкен бөлі-

гі атом энергетикасының белгілі инновациялық жұмыстарының қара-
тында көрсетілген. Сөйтіп, нейтрондардың минималды шығындарына 
қол жеткізу, қандай да бір даму кезеңінде қанағаттанарлық қасиеттері 
бар жаңа материалдарды қолданумен байланысты. Сөйтіп өз уақытын-
да цирконий аренаға шықты, сөйтіп, изотоптық модификацияланған 
материалдар пайда болды. Олардың ең танымалы – байытылған уран 
және ауыр су. Тасымалдағыш ретінде 6Li пайдалану жөніндегі ұсыныстар 
бар [70]. Әдетте, жаңа материалдар алдындағыларға қарағанда қымбат, 
бірақ оларды қолдану экономикалық жағынан тиімді.

Сыртқа шығу мәселесі біршама қиындау. Оң нәтижеге қол жеткізудің 
негізгі жолы үлкен габаритті реакторларды пайдалануда жатыр. Демек, 
шағын энергетика реакторлары саласында технологиялардың шығуы 
шектей алатын үлкен қуат, технологияның бейімделуіне кедергі келтіру.

Нуклидтердің тепе-теңдік режімін пайдалану талабы уран-плутонилі 
отын циклын пайдалану кезінде бөлінетін заттарды тізбегі, реактодың 
қанағаттандыратын сипаттары үлкенде жанып бітуде 30 МВт× кг/тәул., 
жету фактісіне қайшылыққа енеді, ал тепе-теңдік 233U және 239Pu осындай 
циклде 238U мазмұнынан 0,3% жақын [69] (3.59 сурет). Мұндай реактор 
нақты үздік құрылғылық материалдарда жұмысқа жарамсыз.

Торий отын циклына қатыстыру, реактордың жұмыс режімін қолдауға 
қабілетті 233U мөлшерін алуға уақыт шығындары (және экономикалық 
шығындар) қажет етіледі. Одан басқа, 233U атқарылатын жұмыс мөлшері 
паразитті 232U алуға жанасады, еншілес 208Tl нуклиді жоғары энергияның 
гамма-сәулелену көзі болып табылады. Жұмыста [71] көрсетілгендей, 
232U өндірудің жеткілікті қауіпсіз деңгейі алынатын 233U тоннасына 1 кг 
төмен тұр. Олай болмаған жағдайда, пайдаланған отынды одан 233U алу 
үшін қайта өңдеудің қымбат автоматтандырылған жүйелерін жетілдіру 
және пайдалану қажет етіледі және құрамында 233U жаңа отынмен жұ-
мыс кезінде қиындықтар пайда болудың маңызы кем емес.

Бастапқы кезең жұмыстары
Бастапқы жұмыстар ретінде реактордың жұмысы кезінде, оның оты-

нын динамикалық жүктеу есебінде нейтрондар шығын төмендетуді 
қарастыратын осы бағытты санауға болады [72–74]. Ұсыныстың мәні, 
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3.59 сурет. Нейтрондардың нөлдік шығыны кезінде тепетеңдік ауданына 
жақын уранплутонилі және торийуранды отынды көбейту мен өндіру

реакторда отындарды кезеңдікпен жұмысқа апарып соғады, мысалы, 
жұмыстың 5 сағаты реактордан тыс ұстаудың 20 сағатына ауысады. Оң 
әсерге қол жеткізумен қатар, 135Хе жұмыс уақыты кезінде жиналуға үл-
гермейді, ал ұстау уақытында ол елеулі ыдырайды. Осымен қатар, 135Хе 
нейтрондарды сіңіру бірнеше пайызға азаяды.

Осындай жұмыста ЖБЖ үлкен саны қажет етіледі, табиғи уранды 
пайдалану елеулі өсуі мүмкін (0,5–0,7% дейін, қолданыстағы реактор-
лард 5–10% дейін).

Бірқатар жұмыстар осындай технологиялардың [75–80] жұмыстары-
ның тиімділігін көтеріуге арналған. Қолданыстағ РБМК-1000 реакторының 
тиімділігін осы технология [81] есебінде арттыру мүмкіндігі зерттелді.

Осы технологияның негізгі кемшіліктері ЖБЖ айтарлықтай жиі қай-
та жүктеуінің қажеттілігіне байланысты. Бұл кемшілік сұйық тұзды 
отынды реакторларда іс жүзінде ауырсындырмай жойылуы мүмкін. Осы 
жерде осындай реакторларға тән кемшіліктерді – бөліну өнімдерін және 
233Ра жою мақсатында отындардан жиі қайта өңдеу қажеттілігін бір уақыт-
та жоюға болады. Қайта өңдеу көлемін және олардың құнын төмендете 
отырып [82], СТР жаңа сапасын алуға және бөлінетін заттарды өндіруді 
арттыруға қатысты және табиғи уранға қажеттілікті төмендетуге болады.

Бөлінетін заттарды жоғары өндіруші реакторлардың сипаттамаларын 
арттыру мүмкіндігі термоядролық синтез реакторы [83] және электро-
ядролық қондырғылар [84], қосымша нейтрондардың қосалқы көздерін 
пайдалану есебінен зерттелген. Көрсетілгендей, мұндай әдіс тиімді, тек 
қана реактордағы бөлінетін заттардың өндіру көлемі кейбір сындық 
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1 – ауырсулы баяулатқыш, 
2 – металл висмут қабаты, 
3 –жылдам ЖБЖ периферилі твэлдер,
4 – газ қуысы, 
5 – нейтрондардың жылу спектрінің ЖБЖ, 
6 – жылдам ЖБЖ ішкі твэлдері

3.60 сурет. Жылу ЖБЖ қорша
уындағы жылдам спектрдің (АС) 
ЖБЖ нұсқасы

мағыналары шамадан асқан жағдайда. Қолданыстағы энергетикалық 
реакторлар үшін тәсіл жұмысқа жарамсыз.

Мүмкін болатын нейтрондардың қосымша мүмкіндіктерін іздеу, ре-
акторда отынның екі түрі қоланылатын инновациялық шешімге алып 
келді [85, 86]. Отынның бір түрі жылу нейтрондарда, ал басқасы – жыл-
дамдарда жұмыс істейді. Нейтрондардың жылдам спектрлі отындардың 
үлесі, жылу спектрінің отынының үлесіне қарағанда аз. Жылдам ЖБЖ 
спектрді түрлендіру үшін өзіндік конвертер қолданылады (3.60 сурет).

Висмут қабаты жылу ЖБЖ аймағынан жылу нейтрондардың жолын-
дағы диффузиялық кедергілер болып табылады. Жылдам ЖБЖ твэл-
дерінде жылдам нейтрондар ағыны елеусіз ғана өзгереді. Жылдам ЖБЖ 
периферийлі твэелдері жылу нейтрондарында да бөлінуге бейімделген. 
Жылдам нейтрондардағы бөлінулер кещіндеекінші қатарлы нейтрон-
дардың үлкен үлесі осындай реактордың өндіру сипаттамасын арттыру-
ды қамтамасыз етеді. Жылдам нейтрондар аймағында твэлдерді орнала-
стырудың төрт нұсқасының сипаттары зерттелді

Екінші кезең жұмыстары
Егер бірінші кезеңде жылу реакторда бөлінетін заттардың ұдайы арт-

тыру тәсілдері және осы негізде оның жұмысының тиімділігін арттыру 
мүмкіндіктері зерттелсе, онда жұмыстың екінші кезеңде осы бағыт тек 
қана жалғастырылған жоқ, ядролық реакторлардың қауіпсіздігін, олар-
да алынатын жылу энергиясын механикалыққа түрлендіру тиімділігін 
арттыруды қамтамасыз ететін технологиялық шешімдер пысықталып, 
күшейтілді.

Жұмыстарда [87, 88] Брайтон циклының адиабаттық және изобарлық 
процес тер негізінде жұмыс істейтін, газ суытқыш реакторы және жылу 
энергиясын механикалыққа поршенді түрлендіргіші бар АЭС тәсімі 
берілген (3.61 сурет). Бұл цикл ЖТГР жұмысында пайдаланылады, бірақ 
турбомашиналық агрегаттарда пайдалана отырып қана. Поршенді ма-
шиналарда қалақшалардан газ ағындарына және кері беру кезінде энер-
гияның жоғалу жоқ. Соған байланысты ЖТГР бірдей ПӘК мұнда 1000оС 
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3.61 сурет. Жылу энергияның бос поршенді түрлендіргіші бар АЭС тәсімі

және одан да көп кезінде емес циклдің 500оС максималды температурасы 
кезінде қол жеткізіледі. Одан басқа, мұнда ЖТГР тәсімдерінда пайдала-
нылатын рекупираттік жылу алмастырғыштары жоқ, бұл АЭС тәсімін 
максималды қарапайым етеді.

Қазіргі заманғы атом энергетикасында жақсы жаңғыртылған білік-
ті твэлдерді (қолданылатын ВВЭР-1000 және РБМК-1000 типтері) реак-
торда пайдалануға болатындығы деректері маңызды құндылығы бо-
лып табылады.

Осы тәсімнің кемшіліктері болып табылатындар мыналар:
– нейтрондардың баяулануында энергияның жоғалуы және ЖБЖ 

жылудың механикалық энергияны өндіруге арналған баяулатқышқа 
ағып өтуі;

– Брайтон циклінде жұмыс істейтін поршенді машиналардың жаңғыр-
тылған тәсімдерінің жоқтығы;

– Көлемдері тәртіппен бірнеше ондаған мегаватт қажет болған жағдай-
да мың мегаваттқа дейінгі поршенді машиналардың қуатын шектеу.
Адиабаттық және изобариттік процес стерді жүргізу кезінде көлемді 

кеңейткіш поршенді немесе басқа машиналардың тәсімдерін жетілдіру 
кезінде осы технология қуаты жүздеген мегаваттқа дейінгі жобалар үшін 
бәсекеден тыс болады.

Жылу энергиясын механикалыққа түрлендірудің жоғары ПӘК қамта-
масыз ететін газды жылутасымалдағышы бар схеманы дамыту, жұмы-
стар [89–91] болып табылады. Осы шешім бойынша АЭМ тәсімі 3.62 су-
ретте берілген. Оның ерекшеліктері болып табылатындар мыналар:
– нейтрондардың баяндату энергиясын және ЖБЖ жылудың Ренкин-

нің бу циклінде конденсатты бастапқы қыздыруға арналған баян-
датқышқа ағып өтуін пайдалану;
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3.62 сурет. Реактор мен бу контурының ұштасуы

– буды қыздырғышы бар үш сатылы турбинаны әрбір сатысында 
~500 ºС дейін пайдалану;

– бу контурындағы жоғары қысым (10,0–25,0 МПа).
Бұл ерекшеліктері жылу энергиясын механикалыққа 46% дей-

ін түрлендірудің толық ПӘК алуға мүмкіндік береді, соңғы сатыдағы 
төмен ылғал сақтауы жылу алмастырғыштардың меншікті массасын 
төмендетеді.

233U өндіру кезінде 232U жиналуын төмендету мәселесіне жұмыстар 
[92, 93] арналған. Оларда 233U өндіру реактор кампаниясының белгілі ке-
зеңдерінде нейтрондардың артықтығын компенсациялау есебінде жүр-
ргізіледі. 233U өндіру үшін ЖБЖ неғұрлым алыстатылған баяндатқыш 
ауданына орнатылатын торий білігі пайдаланылады. Әсіресе 232Th ми-
нималенге n2n реакциясы есебінде 233U өндіруді болдыратын жылдам 
нейтрондар ағымының осындай ауданда. 232U жиналуын төмендетуге 
арналған қолайлы реактор ұяшықтарының конфигурациясы 3.63 сурет-
те берілген.

3.64 суретте ЖБЖ аймағындағы нейтрондар спектрі және осындай 
ұяшықттың торий білігі көрсетілген. Көрсетілгендей, торий біліктердегі 
жылу нейтрондарының ағыны ЖБЖ қарағанда шамамен көбірек. Жыл-
дам нейтрондар ағыны, өз кезегінде, торий білігіне қарағанда ЖБЖ ай-
мағында бір шама көп. Осымен 232U аз өндіруі 233U өндірілген бірлігіне 
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1 – графит, 2, 3 – ауыр су, 4 – твэл, 5 – ЖБЖ корпусы, 6 – торий білігі

3.63 сурет. Ауырсулыграфитті баяулатқышы бар тікбұрышты тор

қамтамасыз етіледі. 232U өндірудің 233U өндіруге қатысты тән көлемі тон-
насына 130–180 грамм деңгейінде тұр.

Құрылымдылық материалдарда және ағып өтуде нейтрондардың аз 
шығыны бар жиынтығындағы артық нейтрондарды пайдалану кампа-
ния барысында, байыту өндірістерінің үйінділерінен уран кампания-
сыынң алғашқы отынында пайдалану кезінде де оған деген қажеттілікті 
арттыратын 233U мөлшерін өндіруге мүмкіндік береді. Одан басқа, кам-
панияда реактордың жоғары сипаттарына жетуге мүмкіндік беретін 
плутоний нуклидтерінің тепе-теңдік режімі іске асырылады.

Жоғарыда көрсетілгендей, ядролық отындық циклға торийды қаты-
стыру жұмыс процес сін жүргізу үшін жеткілікті 233U өндіруге қажетті 
уақыт пен құралдардың үлкен шығынымен байланысты. Әрине, үлкен 
реактор үшін, кіші габаритті реакторларға қарағанда экономикалық 
шығындары да жоғары болады. Өз кезегінде, реактордың кіші габарит-
тері ағып өтудің ұлғаюына ықпал етеді және одан басқа бөлінетін зат-
тардың жоғары ұдайы өндіру технологиясы бар реакторлардың тиімді 
жұмысына кедергі жасайды.

Торийлі отынмен жұмыс режіміне өздігінен шығу уақытын бағалау, 
осы уақыттың CANDU реакторы үшін 8 жылға арттыратындығын көрсет-
ті. CANDU отынмен жүктеу шамамен 100 тонна уранды құрайды. Бұдан, 
торийді отындық циклге қатыстыру мүмкіндігін көрсетуге қажетті та-
лап етілетін шығындар көрінеді.
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3.64 сурет. Тікбұрышты тордың торийлік білігіндегі және ЖБЖ нейтрон
дардың спектрлері

Қазіргі кезде ҚР ҰЯО АЭИ экономикалық шығындарды, торий шикіза-
тарын пайдаланумен жұмыс режіміне шығуға арналған уақыт шығынын 
төмендете алатын техникалық шешімдер қабылданды. Сонымен бірге, 
жұмыстардың нәтижесі жылу реакторларында отындық шикізаттардың 
шығынын жылдам нейтрондардың бар шығындарының деңгейіне дей-
ін төмендету мүмкіндігін көрсетеді. Осы шешімдердің негізгі идеяла-
ры мыналар:
– торий жұтқыштарының бөлігі шағылдырғышқа енгізіледі;
– ЖБЖ нейтрондарды баяулатқышы жоқ аймаққа орналастырылады;
– ЖБЖ аймағы шегінде қосымша нейтрондарды алуды және жылдам 

нейтрондарды ЖБЖ аймағына қайтаруды қамтамасыз ететін берил-
лий мен висмут енгізіледі;

– шағылдырғыштың сыртқы бөлігі графиттен тұрады.
Осындай реактордың тәсімі 3.65 суретте келтірілген.
Отын материалының түрімен (металл және уран бойынша бір-

дей тығыздықтағы диоксид), ЖБЖ аймағының шегінде берилий және 
висмуттық қабаттардың бар болуымен және олардың қалыңдығымен, 
құрамымен және шағылдырғыштың сыртқы қабатының қалыңдығымен 
ерекшеленетін осындай реактордың нұсқасы зерттелген болатын. 3.24 
кестеде шағылдырғыштың сыртқы қабатындағы графитпен, берилий 
және висмуттың бірдей қалыңдығы және отындағы бөлінетін заттардың 
мынандай құрамы жағдайына арналған реактордың сипаттарын салы-
стыру келтірілген: 233U – х%, 235U – х%, 239Рu – х%, 241Рu – х%.

3.24 кестесінің деректерін талдау берилий және висмут қабаттарын 
кіргізу торий – 233U тізбегінде ұдайы өндіру коэффициентіне оң нәтиже 
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3.65 сурет. Реактивтілікті компенсациялаушы торий білігі және 138 
ЖБЖ бар реактор

беретіндігін көрсетті. Сонымен бірге көбею коэффициентіндегі шығын, 
отын құрамының мүмкін болатын корреляциялар кезінде осы тізбекті 
өндіру сипатына қатты әсер етпейді.

Одан басқа берилий және висмут қабаттарының бар болуы және 232U 
233U жұмыс істеу мөлшерінің төмен деңгейі кезінде нейтрондардың жал-
пы шығынының төмен деңгейі де маңызды болып табылады.

Металл отындардың оксидтерден белгілі бір басымдылығы бар. Бірақ 
оксидты отыны бар реактордың қасиеттері қолайлырақ.

ЖБЖ аймағының шегіндегі берилий және висмут қабаттарының бар 
реакторлардың нұсқалары 233U өндірудің кеңейтілген деңгейін және 

3.24 кесте. Реактордың негізгі нұсқаларының сипаттамаларын салыстыру

Баған нөмірі 1 2

ЖБЖ саны Вi, Be бар болуы Параметр Отын металл  UO2 отыны

138

Бар 

Кэфф 1,148 1,1287

Нейтрондардың жоғалуы 7,62 7,95

Нейтрондардың ағуы 3,9138 3,8776

КВ Th-U 0,9667 1,0367

КВU-Pu 1,0177 0,941
232U атқарым 157 145
238U бөлін/жұту 14,78 12,69

Жоқ

Кэфф 1,19394 1,1675

Нейтрондардың жоғалуы 8,505 9,091

Нейтрондардың ағуы 3,4997 3,5346

КВ Th-U 0,819 0,873

КВU-Pu 0,9497 0,9417
232U атқарым 181 175
238U бөлін/жұту 14,32 12,25
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отын құрамының елеулі варияциялары кезінде плутоний нуклидтерінің 
тізбегінде тепе-теңдік режімді қамтамасыз етеді. Мұндағы маңызды 
бөлік – шикізат 238U бөліну деңгейі болып табылады.

Жүргізілген реактор кампаниялары нұсқаларын есептеулер [94] 
мынандай сипаттамаларды алуға оңай қол жететіндігін көрсетті:

Аталған бағыт бойынша жұмыстар барысында үлкен оң реактивтілікті 
енгізу кезінде пайда болатын жағдайлардың қауіпсіздікті қамтамасыз ету-

ге [95], реактор элементтерін дайындау технологияларын алуға [96–98] 
бағытталған техникалық шешімдер әзірленген болатын. Алынған сипатта-
малар жаңғыртылған реактордың белгілі шешімдерге қарағанда [99–103] 
елеулі артықшылықтарының бар екендігін баса айтуға мүмкіндік береді.

Уран отынының массасы, кг 2640

Тиімді торий массасы, кг 2471

Торийдің нақты массасы, кг 1633

Уран отынындағы БЗ құрамы,% 2,688

Уран отынындағы 235U құрамы,% 0,4785

Уран отынындағы 233U құрамы,% 1,6128

Уран отынындағы 239Pu құрамы,% 0,4892

Уран отынындағы 241Pu құрамы,% 0,1075

Кампанияның ұзақтылығы, сағат 16 000 (1,82 жылына)

1 кампания үшін табиғи уранға қажеттілік 1436 кг

1 кампания үшін үйінділерден уранға қажеттілік 1204 кг

Үйінділердегі 235U құрамы,% 0,02
233U қажеттілігі, кг 42,58

239 және 241 плутониге қажеттілік, кг 15,75

2-ші және одан ары кампаниялар үшін табиғи уранға қажеттілік 1344 кг

кампания циклінен пайдаланған отынды жою 1296 кг

2-ші және одан ары кампаниялар үшін торийге қажеттілік 28,4 кг

Кампаниядағы күйіп кету,% 71,3 кг
235U бөліну үлесі,% 11,93
233U бөліну үлесі,% 40,71
2353U бөліну үлесі,% 2,57
239Pu бөліну үлесі,% 30,25
241Pu бөліну үлесі,% 9,30
238U бөліну үлесі,% 5,24

Уран-плутоний отынындағы бөліну үлесі,% 56,72

Торий-уран отынындағы бөліну үлесі,% 43,28

Жұмыс қабілеттілігіне жету уақыты, жыл 2,3
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4 ТАРАУ. АЭС-ДАҒЫ АПАТТАР ҮДЕРІСТЕРІ 
МЕН САЛДАРЛАРЫН ЗЕРТТЕУ

4.1 Энергетикалық реакторлардың ауыр апаттарына 
апарып соғатын үдерістері зерттеуге арналған 
алғышарттар және жобаларға қысқаша шолу

1983–1992 жылдары «Байкал-1» стенд кешенінде және ИГР реактор 
кешенінде сулы және сұйық металды жылу тасымалдағыштары бар 
ВВЭР-1000, ИВВ-2М, БН-800, БРЕСТ-300 түріндегі ядролық энергетика-
лық реакторлардың қауіпсіздік мәселелері бойынша реакторішілік және 
реактордан тыс эксперименттік зерттеулер жүргізілді. Дәл Қазіргі кезде 
энергетикалық реакторлар қауіпсіздігі мәселелері бойынша зерттеулер 
жүргізу үшін, оның ішінде реактордың активтік аймағының балқуымен 
байланысты болатын ауыр апаттарды зерттеу бойынша эксперимент-
тер үшін экспериментік жабдық құрылды, ондай зерттеулерді жүргізу 
тәжірибесі сатып алынды, жапон-қазақстандық ынтымақтастығының 
басталуына негіз болған нәтижелер алынды.

Жапон мамандары мен ҚР ҰЯО мамандары арасындағы алғашқы 
байланыстар 1993 жылғы халықаралық форумдарда пайда болды, онда 
біздің мамандар жүргізілген зерттеулердің нәтижелері және қолда бар 
эксперименттік жабдық туралы баяндады.

Кейінгі келіссөздердің нәтижесінде, 1994 жылғы қыркүйекте NUPEC 
(Nuclear Power Engineering Corporation) мен ҚР ҰЯО арасында алғашқы 
негіздемелік Келісім және COTELS жобасы бағдарламасы бойынша 
алғашқы жылдық Келісімшарт жасалды.

Өткен кезеңде бірлескен жобалар аясында АЭС жеңіл сулы энергетика-
лық реакторлар (COTELS және IVR-AM жобалары) қауіпсіздігі мәселелері 
бойынша «реакторлықтан тыс» эксперименттік зерттеулер сәтті орын-
далды, жылдам нейтрондарда (EAGLE жобасы) реакторлардың қауіпсізді-
гін негіздеуге арналған зерттеулер басталды және жалғастырылуда.

Бірлескен ынтымақтастық нәтижесінде жаңа эксперименттік қонды-
рғылар мен құрылғалар жасалды, әлемдік ғылыми қоғамдастық мойын-
даған нәтижелер алынды.

COTELS жобасы аясындағы жұмыстар аясында суды салқындата-
тын реактордың активтік аймағының материалдарының композиция-
сын кейіннен кориумды 3100 К температурасына дейін балқытуға және 
оны эксперименттік секцияға төгуге арналған жоғары температуралық 
электр балқыту пешін өндеу бойынша әдістемелік эксперименттер орын-
далды. Пештің құрылысында қазіргі заманғы технологиялар және жоға-
ры температуралық материалдар пайдаланылды. Пешті құруға пештің 
материалдық тәсімін және балқыту режімін өндеу бойынша кіші мас-
штабты эксперименттер болып өтті. Әдістемелік тәжірибелерді жүргізу 
кезінде балқыма ағындарының сипаттамалары белгіленді.
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Суды салқындататын энергетикалық реактордың ауыр апатына еріп 
жүретін оның активтік аймағын балқытумен үдерістерді зерттеу бойын-
ша мыналарды қамтитын үш зерттеу бағдарламасы орындалды:
– балқыманың сумен өзара әрекеттесуін зерттеу бойынша экспери-

менттер (FCI);
– балқыманың бетіне салқындататын суды беру (бетон тұтқышында 

орналасқан) және балқымада қалдық жылу бөлуді еліктеу жай-күйін-
да балқыманың сумен және бетонмен (MCCI) өзара әрекеттесуін зерт-
теу бойынша эксперименттер;

– кориумды сумен салқындату кезінде реактор корпусы (LHI) түбінің 
модельінің материалымен кориумның өзара әрекеттесуін зерттеу 
бойынша эксперименттер.
Бұл зерттеулердің нәтижелері оны дамытудың түрлі сатыларында 

ауыр апатты меңгеру мүмкіндігін растады және әлемдік ғылыми жұрт-
шылықпен танылды.

COTELS бағдарламасын орындау кезінде жоғарыда аталған экспе-
рименттерді ғана емес, COTELS жобасынан кейінгі IVR-AM жобасының 
бағдарламасы бойынша эксперименттерді жүргізуге мүмкіндік беретін 
ЛАВА-Б қондырғының жаңа конструкциясы құрылды.

IVR-AM жобасының бағдарламасы отында қалдық жылу бөлуін елік-
теуде және осы өзара әрекеттесулерге басым салқындату жүйелері жұ-
мысын еліктеуде реактор корпусының түп модельінің материалымен 
кориумның өзара әрекеттесуін зерттеуге бағытталды. Осы мақсат үшін 
электрод арасындағы кеңістікте доғаның жану есебінен және кориум 
арқылы тоқты тура өткізу отынында қалдық жылу бөлуін еліктеуге мүм-
кіндік беретін балқыманың қыздырғышы құрылды. IVR-AM жобасының 
бағдарламасы бастапқыда 5 жылға есептелген, бірақ бағдарламаның 
басталуынан кейінгі NUPEC қайта ұйымдастыру (осы бағдарламаның 
идеологы) бағдарламаны орындау мерзімі үш жылға дейін қысқар-
тылғандықтан, оны толық көлемде жүзеге асыруға мүмкіндік бермеді. 
Осы жобаның бағдарламасы бойынша Мұндай зерттеулерді келешекте 
жүргізу мүмкіндігін көрсеткен төрт эксперимент жүргізілді.

IVR-AM эксперименттері үшін дайындалған ВЧГ-135М жаңартылған 
қондырғысы, ЛАВА-Б қондырғысы мен жабдығы «INVECOR» ХҒТО жо-
басы бойынша эксперименттік зерттеулерді орындау үшін негіз болған 
және оларды кейінгі жаңартудан және пайдалану режімдерін өндеуден 
кейін бұл қондырғыларды TOSHIBA (Жапония) келісім-шарттарының 
шеңберлерінде сәтті жүзеге асырылған CORMIT және Fukushima Dеbris 
жаңа жобалар үшін пайдалануға мүмкіндік беретін жоба сәтімен жүзе-
ге асырылды.

«INVECOR» ХҒТО жобасының басты мақсаты – қалдық жылу бөлуін 
еліктеу кезінде реактор корпусында кориумды ұстаудағы стандартсыз 
үдерістерді зерттеу эксперименттік зерттеу болды. Жоба 2006 жылғы 
май айынан бастап 2010 жылғы 30 сәуірге дейін орындалды. Жобаны 
орындау үдерісінде ЛАВА-Б қондырғысы жаңартылды, қалдық энергия-
ны бөлуін балқыту және еліктеу технологиялары оңтайландырылды; ре-
актор корпусының модельінде орналасқан (тоттанбайтын болатты қосу-
мен оксидті-металдық кориумның С-30 және оксидті кориум еліктегіші 
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С-30) балқыма бассейінінде энергияны бөлуін еліктеуімен 4 ірі ауқымды 
эксперимент орындалды және де болатпен кориумның өзара әрекеттесу 
нәтижелеріне зерттеу және өзара әрекеттесу өнімдерінің құрамын және 
қасиеттеріне зерттеу жүргізілді.

CORMIT жобасының эксперименттер мақсаты балқыманың реактор 
астындағы тұтқыштың бетон негізініне қапталуы мүмкін түрлі жоғары 
температуралық қорғаныс материалдарымен суды салқындату реакто-
рының активтік аймақ балқымасының өзара әрекеттесу үдерісін зерттеу 
болды. Toshiba компаниясының өкілдерімен осы эксперименттік зертте-
улерді жүргізу туралы келісімсөздер 2012 жылдың басында өтті. CORMIT 
жобасы бойынша эксперименттік зерттеулер 2012 жылдың IV тоқса-
нынан 2016 жылдың наурызына дейін орындалды. Жұмыстар Marubeni 
US Ltd келісушілік кезінде орындалды. Эксперименттер ВЧГ-135 стендін-
де және ЛАВА-Б қондырғысында жүргізілді. CORMIT жобасының аясын-
да ЛАВА-Б қондырғысында тоғыз ірі масштабты эксперименттер орын-
далды және белгіленген құрамдағы кориум прототипін балқыту және 
кориум прототип балқымасының кандидаттық қорғаныс материалдары-
ның үлгілерімен (албминий тотығы және цирконий тотығы) өзара әреке-
тесуін зерттеу кезінденгі фазалық ауысулар температураларын анықтау 
бойынша бірнеше кіші масштабты эксперименттердің сериялары (бар-
лығы 68 эксперимент), растр электрондық микроскопта (EDS) жергілікті 
элементтік талдау және рентген фазалық талдау (XRD) әдістерін қолда-
нумен материалдың эксперименттерінің нәтижесінде алынған матери-
алтану зерттеулерінің кешені жүргізілді.

Fukushima Dеbris жобасы АЭС Фукусима-1 АЭС апаттық реактордар-
дың активтік аймақ балқымасының нақты қатып қалған фрагменттерді 
қайта өндеу бойынша механизмдер конструкциясын құруды негіздеу 
мақсатында АЭС Фукусима-1 АЭС апаттық реактордардың активтік ай-
мақ балқымасының қатып қалған фрагменттерінің қасиеттерін модель-
деуге және кейінгі зерттеуге бағытталған. Жұмыстар Marubeni US Ltd 
делдалдығымен Toshiba компаниясының тапсырысы бойынша орында-
лады. Жоба бойынша жұмыстар 2014 жылы қыркүйекте басталды және 
2016 жылы наурызда аяқталды. Жобаны жүзеге асыру кезінде ЛАВА-Б 
қондырғысында үш ірі ауқымды эксперимент және ВЧГ-135 стендінде 12 
кіші ауқымды эксперименттер жүргізілді, қатып қалған кориумның қа-
сиеттерін анықтау бойынша материалтану зерттеулерінің кешені орын-
далды, кориумды түрпі құралымен кесу мүмкіндігі зерттелді және кесу 
үдерісінің жылдамдығы бағаланды.

Жоғары сипатталған зерттеулерді орындаумен қатар жылдам ней-
трондардағы реакторлардың қауіпсіздігін негіздеуде ҚР ҰЯО АЭИ экс-
перименттік базасында зерттеулерді жүргізу мүмкіндігін зерттеу бой-
ынша жұмыс жалғастырылды. Бағдарлама жылдам нейтрондардағы 
энергетикалық реакторлардың ауып апаттарына апарып соғатын оның 
активтік аймағын балқытумен үдерістерді зерттеуге бағытталған. Зерт-
теу мақсаты – қазіргі уақытта құрылған жылдам нейтрондардағы жылу 
тасымалдағышпен коммерциялық реактор активтік аймақны балқыту-
мен послулатты апат ішінде қайталанған сындылықты тоқтату немесе 
нәтижелерді жеңілдетуге бағытталған қауіпсіздіктің негізгі мәселелерін 
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шешу. Бұл мәселелені шешу жолдарының бірі – реактордың активтік 
аймағының шегіне балқытылған отынды бағытталған (бақылаудағы) 
жылжыту тапсырмасына арналған, активтік аймақда бар және болжала-
тын конструкцияларды пайдалану болды.

1995 жылғы шілдеде ҚР ҰЯО TIT (Tokyo Institute of Technology – То-
кио Технологиялық Институты), JNC (Japan Nuclear Cycle Development 
Institute – Жапон ядролық отындық циклды дамыту институты, қазір JAEA 
Жапон агенттігі (Japan Atomic Energy Agency – Жапония Атом энергиясы 
бойынша агенттігі), JAERI (Japan Atomic Energy Research Institute – Жапон 
атом энергиясы институты) және JNC Жапонияның екі ірі институтының 
қосылуына ұйтқы болдды)) жапон мамандары және де жапон фирмалары-
ның мамандары – реакторлық жабдық өндірушілері келді. Осы кездесудің 
негізгі нәтижесі ИГР реакторында жоба бағдарламасы бойынша реак-
торішілік эксперименттерін жүргізу, нәтижесінде EAGLE атауын алды.

1995 жылғы желтоқсанда отынның балқымасын жылжытуды бақы-
лау мәселесін зерттеуге бағытталған эксперименттерді ИГР реакторында 
жүргізу мүмкіндігін негіздеу бойынша JAPC (жапон атомдық-энергети-
калық компаниямен – Japan Atomic Power Company) бірінші келісім-шарт 
жасалды, осылайша жоба бойынша жұмыстардың басталуының ресми 
күнін белгіледі.

1998 жылы EAGLE жобасы бойынша жұмыстардың бағдарламасына 
реакторлықтан тыс эксперименттер енгізілді. Сонымен қатар, 1999 жылы 
реакторлықтан тыс қондырғылардың стендісінің құрылысы, реактор-
лықтан тыс эксперименттік құралдарды жобалау және жасау басталды. 
EAGLE жобасымен бір аттас атау алған стендтің бірінші кезекті ашылуы 
2000 жылғы мамырда болды. EAGLE стендін пайдалануға тапсырғаннан 
кейін, мыналарға бағытталған эксперименттер жүргізілді:
– эксперименттік қондырғының барлық тораптарының жұмысқа қа-

білеттілігін кезендік және кешендік тексеру және параметрларын өл-
шеу құралдарынының қызмет көрсетуін тексеру,

– талап етілетін құрамдағы кориумды алу;
– реакторішілік эксперименттерге арналған каналда ЖШЖ ұқсас кон-

струкциясына еліктейтін төккіш құбыр бойынша және де реактордың 
активтік аймақ конструкциясының бар ерекшеліктерін үлгілеу саңы-
лауы бойынша балқыманың жылжуын бақылау мүмкіндігін растау;

– натриймен басейнде балқыманы фрагменттеу және салқындату-
ды зерттеу.
EAGLE стендінде балқыманы алу үшін бастапқы материалдар ретінде 

уран диоксиді, цирконий тотығы және тоттанбайтын болат немесе алю-
миний тотығы пайдаланылды.

EAGLE жобасы бағдарламасында негізгі роль реакторішілік экспе-
рименттерді дайындауға және жүргізуге бөлінеді. 2001 жылдан бастап 
жұмыстардың бағдарламасына сәйкес эксперименттік каналдардың 
конструкциясына негіздеуге және параметрларды өлшеу әдістемелерін 
және құралдарын өндеуге бағытталған әдістемелік реакторлық экспери-
менттердің көптеген саны жүргізілді. Оларды аяқтағаннан кейін реак-
торішілік интегралдық эксперименттердің экспериментік зерттеулердің 
негізгі сериясының бастамасы болатын күрделі дайындалған экспери-
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менттер жүргізілді. EAGLE жобасының бағдарламасына сәйкес екі бірін-
ші интегралдық эксперименті ИГР реакторлық кешенінде 2006 жылы 
жүргізілді.

EAGLE жобасы кезең-кезеңмен жүзеге асырылды, кезеңдердің әрқай-
сысы жеке арнайы зерттеулерді жүргізуге арналды:

1996–2006 жж. EAGLE-1 жобасы. ЖШЖ ішінде төмен қондырылған 
(натрий жылу тасымалдағышымен жылдам реактордың төменгі пле-
нумға) құбыр құрылысы арқылы активтік аймақдан балқытылған отын-
ды жылжытуды басқару тұжырымдамасын жүзеге асыруын растау үшін 
эксперименттік зерттеулер.

2007–2012 жж. EAGLE 2 жобасы, 1 кезең. Қайталанған сындылығын 
тоқтату мақсатында жылдам нейтрондарда энергетикалық реактордың 
постулатты ауыр апаттар жағдайларында активтік аймақ балқымасы-
ның жоғары (реактордың өзектерін реттейтін бағытташы құбырлар бой-
ынша) жылжуды басқару мүмкіндігінің зерттеулері. EAGLE-2 жобасы-
ның жұмыс бағдарламасы реактордың ішіндегі және реакторлықтан тыс 
эксперименттік зерттеулерді жүргізуді қарастырды.

2012–2014 жж. EAGLE 2 жобасы, 2 кезең. Бассейнде натриймен 
балқыманы балқыманы фрагментациялауды зерттеу бойынша реактор-
лықтан тыс эксперименттерді жүргізу, EAGLE 2 Жобасының бағдарлама-
сы бойынша сыналған эксперименттік құралдардың іске қосканнан кей-
інгі зерттеулерді (PTE) жүргізу, 1 кезең.

2014 ж. Post EAGLE 2 жобасы. EAGLE-3 жоспарланған бағдарлама 
бойынша үдерістерді зерттеу бойынша эксперименттерді жүргізу мүм-
кіндігінің техникалық негіздемесін жүргізу.

2015–2020 жж. 2015 жылғы наурыз айында EAGLE (EAGLE-3) жобасы 
бойынша зерттеу жұмыстарын жалғастыруға жаңа ұзақ мерзімді келісім-
шартқа қол қойылды. EAGLE-3 жаңа бағдарламасы жылу бөлуін бұру 
және отынды орналастыру фазаларында үстем негізгі үдерстерді зерт-
теуге бағытталды (апат кезінде АЗ бұзумен реактор корпусының ішінде 
отынды ұстау мүмкіндігін бағалау үшін қажетті білім).

EAGLE жобасы аясында 2000 жылдан 2014 жылға дейінгі кезеңде 
EAGLE стендінде 45 реакторлықтан тыс эксперимент жүргізілді және 
ИГР ЗРК сегіз реакторішілік эксперименттер жүргізілді. Жаңа келісім-
шарт аясында 2015 жылдан 2020 жылға дейін жылдам реактордың ішін-
де балқытылған отынды салқындату және орналастыру үдерістерінің 
жеке ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған 13 реакторлықтан тыс және 
3 реактордың ішіндегі эксперименттер жүргізіледі. EAGLE-3 жобасының 
бағдарламасы бойынша алғашқы реакторлықтан тыс эксперимент 2015 
жылдың қарашасында жүргізілді.

Жылдам нейтрондардағы реакторлардың қауіпсіздігін негіздеуге ар-
налған зерттеулер SAIGA және MYRRHA жобалары аясында жүргізіледі.

SAIGA жобасы натрий жылу тасымалдағышымен ASTRID (Advanced 
Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration) IV Буын жыл-
дам нейтрондардағы протобірүлгі реактор құрылысы бойынша Атом 
энергиясы және альтернативтік көздер бойынша Комиссариаттың (CEA) 
бағдарламасының аясында жүзеге асырылады. ҚР ҰЯО РМК АЭИ ИГР ре-
акторында реакторішілік эксперименттерді жүргізу жоспарлануда. Экс-
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перименттердің мақсаты – отынды балқытумен (ЖШЖ арқылы натрий 
шығынын блоктау, жылдам және/немесе оң реактивтілігінің бақылаусыз 
өсуі) реактордың ауыр апаттарының нәтижелерін жеңілдету жобаланған 
реактордың активтік аймақ конструкциясының қабілеттілігін негіздеу

ИГР бірегей зерттеу реакторы бар ҚР ҰЯО Атом энергиясы институ-
ты ИРГ реакторын және институттың мамандарын MYRRHA реакторы 
үшін отынды өндеу кезеңінде MYRRHA жобасының потенциалды қаты-
сушылары ретінде институт мамандарын қарастыратын MYRRHA зерт-
теу реакторының әзірлеушілерінің назарында болды. MYRRHA реакторы 
SCK•CEN консорциуммен және Моллада Бельгиялық ядролық зерттеу 
орталығымен бірнеше жыл ішінде жетілдіріледі және көп мақсатты сәу-
лелендіретін қондырғы болады. MYRRHA реакторы – сындылық алдын-
дағы және сындылық режімдерде жұмыс істеуге қабілетті және протон 
жылдамдатқыштың көмегімен іске қосылатын, қуаты 50–100 MW жыл-
дам энергеттикалық нейтрондар спектрімен көп қызметті реактор.

MYRRHA реакторын құруға тартылатын үйымдардың Халықаралық 
консорциумының қатысушылары болады. ҚР ҰЯО ауыр апаттарда MYRRHA 
реакторының қауіпсіздігін негіздеу бойынша жұмыстарға тартылады. 
2016 жылы ҚР ҰЯО АЭИ күштерімен теориялық негіздемені және реактор-
дың ішіндегі эксперименттерді жүргізу үшін эксперименттік құралдардың 
алдын ала тұжырымдамалық жобалауды жүргізу жоспарлануда.

4.2 ИГР реакторында жеңіл сулы реактор 
кориумының сумен өзара әрекеттесуін модельдеу

Жеңіл сулы энергетикалық реакторда ауыр апат туындауының прин-
ципті мүмкіндіктерін түсіну (ең алдымен АҚШ TMI-2 оқиғалар мүмкін-
дік тұғызды) көптеген елдерде атом энергетикасы қауіпсіздігі бойынша 
қарқынды зерттеулер жүргізілетіні себеп болады. Осы зерттеулерде бел-
гіленді, ерекшелігінде жылу тасымалдағышты жоғартумен жеңіл сулы ре-
актордың ауыр апатының өту үдерістерінің барлық әртүрлігінде активтік 
аймақ материалдары (кориум) балқымасының сумен өзара әрекеттесу 
мүмкіндігі үнемі болады. Корпустың ішіндегі апаттың фазасында бұл ко-
риумның реакторлық ыдыстың төменгі көлеміне құйылу сәтінде, ал ре-
акторлықтан тыс фазада, атап айтқанда корпус түбін балқытудан кейін, 
кориумды қысыммен реактордың алдандағы шахтаға немесе тұтқышқа 
құю кезінде болады. Апат кезінде реакторлық ыдыстың төменгі көлемінде 
және реактордың алдындағы шахтада су болатыны болжанады [1].

Кориум мен судың өзара әрекеттесуі қарқынды буға айналуды және су-
тегі бөлуді білдіреді. Сонымен қатар, корпус ішіндегі фаза кезінде реактор 
корпусына немесе корпустан тыс фаза кезінде контейнментке маңызды 
динамикалық жүктеу жасайтын бу жырылысымен жасалған күшті соққы 
толқыны пайда болуы мүмкін. АҚШ SANDIA зертханасында және UKAEA 
[3] Уинфриттік зертханада MFTF қондырғысында жүргізілген экспери-
менттер АЗ материалдар балқымасының сумен өзара әрекеттесу жай-күй-
інда бу жарылысының параметрлары және пайда болу мүмкіндігі туралы 
бір мағыналы нәтиже бермеді. Одан басқа, балқыманың химиялық құра-
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мы және температурасы, балқыманың түсу биіктігі, су көлемінде су қа-
батының тереңдігі, балқыма мен су массаларының ара қатынасы (судың 
температурасы және т.б.) және де үдерістің шапшаңдатқыштары болуы 
мүмкін бөлу өнімдерінің балқымасының ішінде болуы секілді Мұндай 
факторлардың өзара әрекеттесу түріне әсер етуі белгісіз.

Бу жарылысы болмаған кезде ВВЭР-1000 типті реакторда апатты да-
мыту сценарийі STCP есептік бағдарламалар пакетінің көмегімен қара-
стырылды, пакет өзіне суда балқытуды фрагментациялау, буға айналу, 
сутегі мен бөлу өнімдерінің шығу үдерістерін сипаттау үшін экспери-
менттік алынған ара қатынастар қатарын қосады, бірақ барлық пайдала-
ныдатын ара қатынастар PWR типті реакторлардың активтік аймақлар 
және PWR реакторларда апаттарды дамыту шарттары үшін алынған. Бу 
жарылысымен және сутегі жарылысымен апаттарды дамыту сценарийі 
сәйкес есептік модельдері болмағандықтан қарастырылмаған.

Заттық құрамдағы кориумды сумен өзара әрекеттесу үдерісінің ерек-
шеліктері әзірге толық зерттелмегенімен, соған қарамастан сутегін бөлу 
және буды тұдыру жылдамдығы мен қарқындылығы ортаның қысым, ко-
риумның құйылу түрі (ағыны, көшкін түрінде), кориумның түсу биіктігі, 
су қабатының биіктігі, кориумның және судың температурасы, олардың 
массаларының ара қатынасы және т.б. секілді Мұндай алғашқы шарт-
тардың жиынтығынан байланысты болуы тиіс екені жақсы танылды [4, 
5]. Барларын анықтау және жоғарыда аталған үдерістерді модельдейтін 
жаңа есептеу кодтарын жетілдіру, ауыр апатта еріп жүретін үдерістердің 
өту ерекшеліктерін сипаттайтын эксперименттік деректерді алуды қа-
жет етеді. Осы мақсаттар үшін өткен ғасырдың тоқсаныншы жылдардың 
басында «Луч» ҒӨБ БЭ «Гидропресс» ТКБ (Подольск қ.) шарты бойынша 
жұмыстардың аясында ИГР реакторында [6] ОЭК қондырылған балқы-
тудың ампульдік құралдарымен (БАҚ) реакторлық эксперименттер дай-
ындалды және жүргізілді. Осы жұмыстармен атом энергетика қауіпсізді-
гі бағытында кең масштабты зерттеулер [7–10] «Луч» ҒӨБ БЭ басталды 
және ҚР ҰЯО АЭИ жалғастырылғанын белгілеу қажет.

Жоғарыда сипатталған үдерістерді зерттеу бойынша реакторлық экс-
перименттерді дайындауының және жүргізуінің өзі балқытылған каме-
радан жоғары температуралық балқыманы (3200 К дейін) ұстау және 
құюдың тек техникалық мәселелерімен ғана емес эксперименттердің 
технологиялық аспектілерімен, зерттеу үдерістерін сипаттайтын пара-
метрларды өлшеуді ұйымдастырумен, балқыманың қатып қалған фраг-
менттерін макро- және микроқұрылымдылық зерттеулерді енгізетін 
материалтану зерттеулерімен, фрагменттер материаланың элементтік 
құрамының зерттеулерімен байланысты күрделі ғылыми-техникалық 
міндетті ұсынады.

4.2.1 Эксперименттерді жүргізу шарттары

Кориум балқымасының жылу тасымалдағышпен өзара әрекеттесуі 
бойынша модельдік эксперименттер ИГР реакторының АУП және АУП-М 
типті балқытудың ампульдік құралдарында жүргізілді, конструкцияның 
тәсімі 4.1. суретте көрсетілген.
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а) б)

4.1 сурет. АУП (а) және АУПМ (б) реакторішілік құрылғылар тәсімі

Конструктивті осы құралдар мынандай негізгі тораптардан тұрады: 
сыртқы күш қаптары (1), ішкі күш қабынан (2), балқыту камерасы (БК) 
(4) және балқыманы тастау биіктігі 1 м және 0,05 м биіктіктен балқы-
маның қалыпты құйылуын қамтамасыз етуге арналған екі модификаци-
яның энергиясын сөндіруші құрал (6). Энергияны сөндіруші құралдың 
негізінде суы бар контейнер-тұтқыш орналасқан (7).

Балқыту камерасының конструкциясы тигль қуысынан балқыманы 
суға құюды қамтамасыз ететін молибдендің бекітпе–түбімен (5) пневма-
тикалық құралдың көмегімен ашылатын цилиндрлік мыс тигель-стака-
нын ұсынады. БК ішкі беті температуралық әсер етуден жылуды оқшау-
лайтын материалмен қорғалады – азайтылған уран диоксид ұнтағының 
қабатымен. БК ішіне ЖШЖ биіктігі және радиусы бойынша энергияны 
бөлуді белгілі қалыпқа келтіруді қамтамасыз ету үшін түрлі байытылған 
ВВЭР штаттық таблеткалардан жиналған 18 твэлден тұратын ЖШЖ қон-
дырылады. БК тигльдің өлшемдері оның ішіне цирконий балқымасынан 
қабықшаларымен твэлдерді (Э110) қондыруға және олардың арасына ма-
териалдардың тапсырылған алғашқы композициясын құру үшін тоттан-
байтын болаттың талап етілетін санын орналастыруға мүмкіндік береді.

АУП және АУП-М ампулалар эксперименттін жүргізу қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету үшін балқыма температурасын, БК тигль материалының 
температурасын, контейнер-тұтқышта судың температурасын, ампула 
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ішіндегі ортаның температурасын, суда және су бетінде қысым импуль-
сін, ампула ішіндегі ортаның қысымын өлшеу үшін температура датчик-
терімен (ТД) және қысым датчиктерімен (ҚД) жабдықталды. Одан басқа 
эксперименттерді жүргізу кезінде бөліну өнімдерінің шығуын анықтау 
және химиялық талдау үшін ампуланың ішіндегі кеңістіктен газды орта-
дан сынамаларды іріктеу жүзеге асырылды.

ВВЭР типті суды салқындататын реактордың активтік аймақ матери-
алдарының композицияларын балқыту бойынша эксперименттердің екі 
сериясы орындалды (әр серия алты эксперименттен тұрады). АУП 1 м 
биіктіктен суық суға (∼300 К) балқыманы тастаумен тоғыз балқыма, ал 
АУП-М 5 см биіктіктен ыстық суға (∼400 К) «қалыпты» құюмен 3 балқыма 
орындалды. Балқыту камерасына жүктелген материалдардың алғашқы 
композицияларының өзі төрт нұсқаның бірін ұсынды: UO2, UO2+Zr(1%Nb), 
UO2+Zr(1%Nb)+ZrO2, UO2+Zr(1%Nb) +болат 12Х18Н10Т (ампульдік құрал-
дардың БК жүктелген материалдар композициясының құрамы 4.1 ке-
стесінде келтірілді). Әр экспериментте жүктелетін материалдың массасы 
0,9 кг құрады, тұтқыштағы су қабатының массасы және тереңдігі – шама-
мен 1,5 кг және 25 см сәйкес құрайды. Құю алдында көлемі ∼23 литр ампу-
лалардың ішіндегі инерт газының қысымы 1,2 МПа деңгейінде болды; құю 
сәтінде балқыманың температурасы 3500–3700 К жетті.

Балқыманың сумен өзара әрекеттесу сәтінде барлық 12 эксперимент-
те суда және судың бетінде қысымның импульсы өлшенді, әрекет етуден 
кейін құрамында сутегі мен оттегінің өсуін анықтау үшін ампулалардан 
газ сынамасын іріктеу жүзеге асырылды. Балқыманы фрагментациялау 
дәрежесін бағалау үшін 0,4, 0,5, 0,8, 1,1, 1,5, 2,0, 3,2, 4,2, 5,0 және 7,0 мм 
тең xi ұяшықтардың өлшемдерімен елеуіштердің көмегімен 11 фракци-
яда балқыту өнімдерін бөлу, mi әр фракциясының массасын өлшеу және 
онда zi фрагменттерінің санын анықтау жүргізілді.

4.1 кесте. АУП БК жүктелетін материалдар композицияларының құрамы

Композиция 
құрамы

Эксперименттердің бірінші 
сериясы

Эксперименттердің екінші 
сериясы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Таблеткалар  
UO2, г.

549 549 549 549 549 549 501 503 501 503 502 503

Ұнтақ UO2  
(азайтыл.), г.

330 330 330 230 230 210 330 330 242 242 242 242

Балқыма Э110, гг – – – 158 158 125 158 158 – 158 158 158

Болат 12Х18Н10Т, 
г.

– – – – – 58 – 7 – – – 7

ZrO2, г. – – – – – – – – – – 68 –

Al-фольга, г. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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4.2 кесте. АУП және АУПМ құрылғыларындағы кориумдардың реактор
лық балқымалар нәтижелері

Ампуланың 
нөмірі

Балқыту материал-
дарының алғашқы 

құрамы

Балқыту материал-
дарының алғашқы 

массасы Mo, г

Балқыту өнімдерінің 
тұтқышта жиналған 

массасы M, г

АУП №1 UO2 884 ∼0*

АУП №2 UO2 884 595

АУП №3 UO2 884 734

АУП №4 UO2 + 17% Zr 942 913

АУП №5 UO2 + 17% Zr 942 858

АУП №6 UO2 + 13% Zr + 6% Ст 947 842

АУП №7 UO2 + 16% Zr 994 894

АУП №8 UO2 + 15% Zr + 7% Ст 1066 198**

АУП №12 UO2 + 16% Zr + 7% Ст 978 898

АУП-М №9 UO2 748 0***

АУП-М №10 UO2 + 17% Zr 908 531

АУП-М №11 UO2 + 16% Zr + 7% ZrO2 975 865

Ескерту:
* – материалдың балқуы болмады;
** – БК бекітпесі толық іске қосылмады;
*** – БК бекітпесі толық тоқтап қалды.

4.2.2 Эксперименттер нәтижелері
Балқуы және балқыманың БК суға жеткілікті толық құйылуы 12 экс-

перименттің 9 жүзеге асыруы сәтті болды, егер АУП №8 эксперимент 
сәтті болмады деп саналса (4.2 кестені қараңыз) барлық сәтті тәжірибе-
лерде құю сәтінде қысымның жарқылы, қарқындылық және эксперимент 
шартына байланысты импульстің еңі айқындалды. 1 м биіктіктен суық 
суға (АУП) балқыманы тастау жай-күйінда импульстің еңі 10 нан 30 мс 
дейінгі диапазонда болды, ал амплитуда – суда 4,7–5,9 МПа және булы газ 
ортада 4,0–4,5 МПа шегінде. 5 см биіктіктен ыстық суға (АУП-М) балқы-
маны қалыпты құю жай-күйінда 100–200 мс біркелкі енімен және аз 
амплитудамен импульс бақыланды: суда ∼2,8 МПа дейін және ∼2,1 МПа 
дейін булы ортада [11]. Бу жарылысы тек бірінші жағдайда ғана орын ал-
дандығы туралы куәландырды, атап айтқанда АУП эксперименттердің 
шарттарында, ал АУП-М жай-күйінда ол болмады.

Сумен өзара әрекеттесу кезінде балқыманың күшті фрагменттеуі 
болғаны белгіленді. Тұтқышта жиналған балқыту өнімінің өзі негізін-
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4.2 сурет. АУП №7 эксперименттерде алынған балқыма фрагмент
терінің сыртқы түрі

де ірі фрагменттерге біркелкі кіші санмен ұсақ бөлшектердің қоспасын 
ұсынды (мысалы, 4,2 суретті қараңыз). Әр экспериментте балқыту өнім-
дері массасының шамамен жартысы өлшемі орташа 1,5 мм кем фраг-
менттерде жинақталған, ал ең ірі фрагменттердің (7 мм артық өлшемде) 
массалық мөлшері 10% кем құрайды.

Фрагменттердің өзгеше орта өлшемі балқыманы суға тастау биік-
тігінен, балқытылған композицияның құрамына байланысты екені 
анықталды. Эксперименттердің екі сериясында алынған фрагмент-
тердің өлшемдерін толығымен талдауы, балқытылған композицияда 
металл компоненттері мөлшерінің өсуімен балқыма фрагменттерінің 
орта өзгеше өлшемінің айқын өсуін көрсетті, әлбетте фрагменттер мате-
риалының физика-механикалық қасиеттерінің (бірінші кезекте пласти-
калық) өзгеруімен байланысты. Одан басқа, тастау биіктігін азайтумен 
осы өлшемнің өсу үдерісі белгіленеді.

4.3 суретте фрагменттеу дәрежесінің сипаттамасы ретінде барлық фраг-
менттердің жиынтық массасының бөлігі xi артық емес x өлшемімен ұсыныл-
ды. Алынғаннан 1 м биіктіктен құрамында цирконий жоқ балқымаларды 
құю кезінде ең қатты ұсақтау болғаны көренеді; құрамында цирконий бар 
балқымаларды құю кезінде үлкен биіктіктен түскенде ұсақтау болды.

Бірінші жағдай, мүмкін UO2-Zr балқымамен салыстыру бойынша UO2 
балқымасының қатып қалуы аса жоғары температурасымен, екіншісі – 
балқыманың суға түсу жылдамдығының ерекшелігінен балқыманың су-
мен механикалық өзара әрекеттесу қарқындылығындағы ерекшелігімен 
байланысты.
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4.3 сурет. 1 м (1) биіктіктен құю кезінде UO2 балқымаларды және 1 м (2) 
және 5 см (3) биіктіктен құю кезінде UO2+Zr балқымаларды фрагмент
теу дәрежесі

4.2.3 Фрагменттердің макроқұрылымы

Кориумдер фрагменттерінің макроқұрылымын зерттеу кезінде [12, 
13], түрлі өлшемді фрагменттердің геометриялық формасы және бетінің 
морфологиясы барлық балқымаларда жеткіліктей жақын. Фрагмент-
тердің бетінде макро сызықтар және де құыстар және ашық типті кеу-
ектіктер болды, бетінің құрылысы қатты дамыған болды, ал фрагмент-
тердің формасы орташаландырылған түрде 1:1,5 ретінде кіші өлшемнен 
үлкенге қатынасымен параллелепипедке жақын болды (4.4 сурет).

Бұл ерекшеліктер АУП және АУП-М барлық құралдардың балқыма-
ларының он бір фракциясының әр қайсысында фрагменттердің жалпы 
(Si) және салыстырмалы (Si/mi) беттерін анықтау үшін пайдаланылды. 
Si анықтау кезінде фрагменттің беті 2a/2b = 1,5:1 өлшемдер қатына-
сымен оның айналасында сипатталған айналу эллипсоидының бетімен 
жуықтатылды (параллелепипедтің дамыған бетін түзету кезінде соңғы-
сы эллипсоид бетімен теңелуге тиіс).

Фрагменттер өзінің үлкен өлшемімен елеуішке көлденең бейімделе 
елеуіш арқылы өтуге қабілетті болғандықтан, 2b xi елеуіш ұяшығының 
өлшеміне сәйкес келеді. Осыны ескере отыра xi фракциясында фрагмент-
тердің жалпы бетінің үлгілі мөлшерін есепке алумен Si = 1,35 zi π( xi )

2 
формуласы бойынша анықтауға болады.

S1 ең кіші фрагменттердің беті балқыманың барлық қалдық фракци-
ялардың фрагменттерінің жиынтық беті 2–5 есеге артады, балқыманың 
сумен өзара әрекеттесу бетінің негізгі бөлігі ең кіші фрагменттердің 
(<0,4 мм) беті болады. Максимальды жоғары салыстырмалы бетімен  
(S1/m1 артырады, мысалы, S2 /m2 5–7 есе, ал S9 /m9 40–70 есе) шартталған 
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(хi < 0,4 мм) (хi = 0,8…1,1 мм) (хi = 3,2…4,2 мм)

4.4 сурет. Кориумдардың бірнеше фракцияларынан жеке фрагменттердің 
сипаттамалық түрі (×13)

4.5 сурет. 1 м (1) және 5 см (2) биіктіктен құйылған құрамында кориум 
түрлері балқымаларының x ≤ xi барлық фрагменттерінің жиынтық бет
терінің үлесі

осы фрагменттерде жылу берудің максимальды жоғары жылдамдығымен 
жиынтықта бұл, атап айтқанда, ең кіші өлшемді фрагменттер АУП және 
АУП-М барлық қысым жарқ ету параметрларды анықтағанын белгілейді.

АУП жағдайларында алынған ұсақ фрагменттері АУП-М жағдайла-
рында алынған ұсақ фрагменттерге қарағанда едәуір үлкен беті бар және 
АУП бу жарылыстарының барын және олардың АУП-М болмауын түсін-
діретінін 4.5 суретте көруге болады.
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4.6 сурет. Фрагменттер микроқұрылымының бірүлгі түрі с хi = 0,4–0,5 мм

4.7 сурет. Ұсақ сфералық фрагменттерінің хi < 0,4 мм микроқұрылымы
ның бірүлгі түрі

4.2.4 Фрагменттердің микроқұрылымы мен құрамы

АУП №7, АУП №11 және АУП №12 балқымалардың фрагменттерін 
металлографтық зерттеу кезінде әр түрлі бастапқы құрамдағы матери-
алдардың микроқұрылымында қандай да бір маңызды ерекшеліктер 
анықталмады. Кез келген балқымалар материалының құрылымы жоға-
ры кеуекті, көптеген сызаттары бар, ал қуыстарының формалары мен өл-
шемдері де әртүрлі екендігі анықталды. 4.6 суретте мысал ретінде жеке 
ұсақ фрагменттердің ең тиімді микроқұрылымдары көрсетілген (фраг-
менттердің айналасындағы сұр түсті ая – ол күкірт).

Барлық өте ұсақ фрагменттерде (0,4 мм ұсақ) фрагмент ортасында газ-
ды пайда болатындығын ың ірі кеуектіктердің болуы белгіленеді, және де 
фрагменттің сонымен бірге үнемі сфералық формасы болды. 4.7 суретте 
бұл құбылыстың әртүрлі дәрежеедегі айқын фрагменттері көрсетілген.

Шекті жағдайда фрагмент өзімен құыс шарды ұсынатыны жақсы көр-
сетілген. 4.8 суретте қуыс шардың қабыршығы өте жұқа екенін осы факт 
растайды: ажарлау кезінде механикалық жүктеулер фрагменттің қабыр-
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 хi < 0,4 мм фрагмент (АУП №7)             хi < 0,4 мм фрагмент (АУП №11)

4.8 сурет. Кориумның ұсақ сфериялық фрагменттерінің микроқұрылымы

шағында сызаттар жасады, және кейінгі ажарлауда шар ішіндегі кеуектік 
айқындала бастады.

Фрагменттер құрылымының кеуектілігін жүргізелген металлограф-
тық тәсілмен анықтау, зерттелініп жатқан балқымалардың әр түрлі фрак-
цияларды П кеуектілігі 20 дан 40% дейін шегінде болатыны көрсетілді. 
Осы сандар UO2 бастапқы тығыздықпен салыстырғанда (∼11 г/см 3) фраг-
менттердің төмен тығыздығымен (∼7 г/см 3) жақсы арақатынас орнатты. 
Ұсақ фрагментерде түйіршіктердің орта өлшемі іріге қарағанда аз мөл-
шерде байқалды: мысалы, 0,2 мм өлшемді бөлшектерде ол шамамен  
7 мкм құрады, ал 3 мм ірі бөлшектерінде ∼35 мкм жетті. Соңғысы 
салқындатудың едәуір үлкен жылдамдықты көрсетеді, сондықтан, 
ірімен салыстыру бойынша ұсақ фрагментерде бу генерациясының жыл-
дамдығы. Гидравликалық тығыздық γ, макрокеуектік П және де Hv ми-
кроқаттылығы ретінде фрагменттер құрылымының Мұндай сипаттама-
лары және матрицалық фазаның ao тордың кезеңі, барлық тәжірибелерде 
фрагменттердің өлшемінен әлсіз байланысты болды. Соған байланысты 
4.3 кестесінде ең үлкен тәжірибелік қызығушылықты ұсынатын ең кіші 
фракцияға арналған деректер ғана келтірілді, ал жақшаның ішінде әр 
балқымаға арналған орташаландырылған деректер көрсетілді; салысты-
ру үшін балқытуға дейін уран диоксидінің қасиеттері келтірілді.

Мұндағы ең маңызды – Hv өлшеу және ao матрицалық фазаның нәти-
желері. Олар АУП №2 және АУП №3 эксперименттерінде UO2 торының 
жоғары стехиометрлік оттегімен қанықтыру жүргізілгенін, ал түрлі 
құрамды қориум балқытылған қалған АУП және АУП-М тәжірибелерде – 
торда матрицалық UO2 оттегінің маңызды санын және цирконийдің нио-
биймен немесе оттегімен, цирконийдің ниобиймен және болат құрамда-
сымен еруін олар көрсетеді.



4 тарау. АЭС-дағы апаттар үдерістері мен салдарларын  
зерттеу

318

4.9 сурет. UO2+17%Zr (АУП №5, хi > 5 мм) кориумның микроқұрылымы (×1800)

4.3 кесте. Кориумдардың сумен жоғары температурада өзара әрекетте
скеннен кейінгі кейбір ерекшеліктері

Ампула 
нөмірі

Балқыту 
материалдары-
ның бастапқы 

құрамы
γ, г/см3 П, % Hv, ГПа ao, пм O/U

АУП №2 UO2 8,30/(7,96) 25/(29) 7,3/(7,8) 545,9/(546,1) 2,13/
(2,12)

АУП №3 UO2 8,09/(7,86) 25/(30) 7,5/(8,0) 545,7/(545,9) 2.14/
(2.14)

АУП №4 UO2 + 17 % Zr 8,09/(7,42) 26/(28) 9,8/(10,2) 543,7/(534,7) –

АУП №5 UO2 + 17 % Zr 8,12/(7,65) 32/(38) 10,9/(10,5) 543,6/(534,5) –

АУП №6 UO2 + 13 % Zr+ 
6 % Ст 7,88/(7,47) 31/(36) 10,8/(11,0) 536,2/(535,4) –

АУП №7 UO2 + 16 % Zr 7,61/(7,41) 35/(29) 9,9/(10,4) 534,5/(534,3) –

АУП №12 UO2+16 % Zr+ 
7 % Ст 7,40/(7,29) 35/(32) 10,3/(10,5) 536,7/(535,6) –

АУП-М 
№11

UO2+16 % Zr+ 
7 % ZrO2

7,01/(6,85) 36/(31) 10,8/(10,7) 532,5/(532,4) –

UO2  (балқытуға дейін) 10,77 2 5,7 547,0 2,03
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фрагменттің көп фазалық аумағы (×300) көп фазалық аумақтың жұқа құрылымы  
(×1800) 

4.10 сурет. UO2+13%Zr+6%Ст (АУП №6, хi = 4,2…5,0 мм) кориумның ми
кроқұрылымындағы эвтетика

түйіршіктер шектері бойын
ша қабаттар зерен (×900) 

сызатты қабаттар (×600) сызатты қабаттың  
жұқа құрылымы (×6000) 

4.11 сурет. UO2+13%Zr+6%Ст (АУП №6, хi = 4,2…5,0 мм) микро құры лым
дағы қабаттар

Түрлі құрамдағы кориумдарының микрозондттық талдауы UO2 то-
рында Zr немесе Zr және Fe, Cr, Mn атомдарының болатындығын раста-
ды. Сонымен қатар, матрицалық фазадан басқа (U, Zr, …)O2+y, олардың 
құрылымында Zr, ZrO2, Fe, Fe2O3, болат негізінде бірнеше типті екінші 
фазалары белгіленді (мысалы, 4.9 суретті қараңыз), және де күрделі 
құрамдағы эвтетика (4.10 суретте төрт эвтетикалық учәскелерден үше-
уі 1 санымен белгіленді). Екінші фазалары ұсақ (<100 мкм) жекелен-
ген бөлінулер формасында, түйіршіктердің шектері бойынша қабаттар 
түрінде және де макросызаттарда (4.11 сурет) көп фазалық құрылымды 
сақтайтын аумақтар түрінде отындық матрицада орналасты.
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АУП №11 АУП №7  АУП №7 АУП №12

4.12 сурет. Құрамында ақ түсті диоксид цирконий бар кориумның ұсақ 
бөлшектері

4.4 кесте. Кориумдардың ұсақ (xi < 0,4) фрагменттері материалының фа
залық құрамы

Ампула нөмірі Металлграфикалық 
фазалық талдау

Рентгендік  
фазалық талдау

Термиялық  
фазалық талдау

АУП №2, №3, 
№4, №5, №6, 
№7, №12

UO2; ZrO2; α-Zr(O) (U, Zr,…)O2+y UO2; ZrO2
ГЦК

АУП-М №11 UO2; ZrO2; α-Zr(O) (U, Zr)O2+y; ZrO2
МКЛ UO2; ZrO2

МКЛ; α-Zr

Металлографтық, рентгендік және термиялық тәсілдерімен (4.4. ке-
сте) бірлесе орындалған түрлі құрамдағы кориумдардың фазалық тал-
дауы фрагменттерінің материалында матрицалық фазаның, кубтық не-
месе моноклиндік ZrO2 және оттегімен тұрақтандырылған цирконийдің 
α -Zr(O) үш фазасының xi < 0,4 мм болатындығын белгіледі. Металло-
графикалық деректер бойынша 12 ГПа микроқаттылығымен ZrO2 ақ, 
сүр-көгілдір немесе көгілдір түстерінің негізінде фаза өлшемі 0,3 мм 
кем (4.12 сурет) өзіндік фрагменттер түрінде болды. α-Zr(O) фазасы 3,2 
ден 4,9 ГПа дейін диапазонында Hv микроқаттылығы болды және UO2 
және ZrO2 фрагменттердің ішінде түрлі формасы және өлшемі бойынша 
ақ түсті бөлінулер түрінде көрсетілді. Бұл ұсақ нүктелердің (1–15 мкм), 
біріктірілген нүктелерден тізбектер, өлшемі ∼100 мкм дейін жеке дақта-
ры, сызаттарды, шектері және құыстықтарда қабаттар (4.13 сурет) қою 
қорымы болуы мүмкін.

Фазалық талдау нәтижелері 5 см биіктіктен ыстық суға тұрақты құю 
кезіне қарағанда 1 м биіктікте суық суға балқыманы тастау кезінде фраг-
менттерді салқындатудың едәуір үлкен жылдамдығын қөрсетті: АУП-М 
фрагменттерден ZrO2 фазасы төмен температуралық моноклиндік моди-
фикация (МКЛ) болған кезде, АУП фрагменттерде ZrO2 фазаның жоғары 
температуралық кубтық (ГЦК) модификациясы шыңдалды. Осы фраг-
менттердің гранулометрлік құрамдағы ерекшелігімен белгіленгендей 
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АУП №11, 
хi< 0,4 мм

АУП №12, 
хi = 2,0…3,2 мм

АУП №7, 
хi = 1,5…2,0 мм

АУП №11, 
хi = 0,4…0,5 мм

4.13 сурет. Екінші фазаларды бөлумен және қосумен түрлі өлшемдегі ко
риум бөлшектері (×250)

(4.5. суретті қараңыз) АУП және АУП-М ұсақ фрагменттерді салқындату 
жылдамдықтарының ерекшелігі шартталды.

Фрагменттерді салқындату жылдамдығы бөлшектер бетіндегі бу 
молекуларының көбею кезінде пайда болатын сутегі мен оттегімен 
салқындайтын бөлшектердің материалының (басында сұйық кейін қат-
ты) диффузиялық өзара әрекеттесу үдерістерінің ұзақтылығын анықтай-
ды. Сондықтан, ампулалардың газды орталарында және балқыту өнім-
дерінің құрамында оттегінің мен сутегінң өсу дәрежесін фрагменттерді 
салқындату жылдамдығы сипаттау тиіс. Шындығында, химиялық талдау 
нәтижелерінен (4.5 кестесінде екі төменгі жолдарды көр) фазалық талдау 
нәтижелерінен де сол қорытынды қолданылады: кіші биіктіктен қалып-
ты құю кезінде құрамында цирконий бар балқымалар үлкен биіктіктен 
тасталғандарға қараннан әлдеқайда бәсен салқындалады (ампулалар-
дың газды ортасында және балқыту өнімдерінде О және Н массаларының 
өсуі ІІ жағдайға қарағанда ІІІ жағдайда 2–4 есе жоғары).

4.5 кесте. Эксперимент жағдайларына байланысты аспуллардың газды 
ортасында және балқыту өнімдерінде құрамындағы О және Н өсуі (балқы
маның құрамы және оны құю биіктігі)

Ампула 
нөмірі
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 O және H массасының өсуінің орта мағынасы, 
г

Балқыту өнімдерінде Ампуланың газды 
ортасында

O H O2 H2

АУП №2 и №3 I 665 4 0 0,06 0,09

АУП №№4-12 II 767 17 0,08 0,16 1,03

АУП-М №11 III 698 37 0,20 0,43 4,30
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I жағдайда О және Н ең кіші өсуі Мұнда екі себеппен шартталған: бірін-
шіден, оларды фрагменттеудің максимальды дәрежесінен осы балқыма 
ларды салқындатудың максимальды жылдамдығымен (4.3 суретті қа-
раңыз), екіншіден, қатып қалған бөлшектердің материалы застехиметр-
лік UO2+х, II және III жағдайларында бұл бөлшектердің құрамына сумен 
өзара әрекеттесудің бастапқы сәтінде бұл бөлшектрдің құрамына жеңіл 
қышқылданатын Zr және ауыстырудың досхиометриялық қатты ерітінді 
(U, Zr, …)O2-y кірген, атап айтқанда, қатты ерітінді металлоид торының 
ұясы оттегі бойынша үлкен жетіспеушілік болған.

Қорытынды
Кориум балқымасының сумен өзара әрекеттесу кезеңінде жеңіл сулы 

энергетикалық реакторда ауып апаттың жағдайларын модельдейтін 
экспериментердің сериясында алынған балқыту өнімдерінің ахуалын 
материалтану зерттеуі орындалды. Шамамен 0,9 кг қыздырылған 3500–
3700 К дейін отындық және конструкциялық материалдары балқыма-
сының 1,5 кг суық немесе ыстық сумен контакт кезінде бу мен сутегінң 
жоғары жылдамды және қарқынды генерацияны қамтамасыз ететін 
балқыманы күшті фрагменттеу жүргізілгені белгіленді. Фрагменттеу 
дәрежесі кориумның құрамына және осы суға құю биіктігіне байланы-
сты екені көрсетілді. Балқыту өнімдерінің құрылымын, қасиетін және 
құрамын зерттеу негізінде суық суға 1 м биіктіктен балқыманы тастау 
және сутегінң аса қарқынды бөлінуі және жылу суға 5 см биіктіктен 
балқыманы қалыпты құю кезінде кориумның қышқылдану кезінде үл-
кен жылдамдықты және бу генерациясы қарқындылығын (бу қысымы-
ның үзілмелі өсуі) түсіндіреді.

Зерттеу нәтижелері қолайсыздыққа ұшырататын күшті бу жарылы-
сы мүмкіндігімен кориум балқымасының сумен өзара әрекеттесудің аса 
қауіпті шарттарын бекітуге мүмкіндік береді – бұл, суық суға қатысты 
үлкен мөлшерде мүмкін үлкен жылдамдықпен және мүмкін үлкен биік-
тіктен балқыманың көшкін тәрізді құлауы. Өзара әрекеттесудің Мұн-
дай жағдайлары үлкен мүмкіндігімен корпус ішіндегі қарағанда ауыр 
апаттың корпустан тыс фаза кезінде жүзеге асырылуы мүмкін және сон-
дықтан, осы әрекеттесудің нәтижелері реактордың корпусы үшін емес 
контейнмент үшін үлкен қауіпсіздік білдіреді. Апаттың корпус ішіндегі 
фаза кезінде, аса ықтимал активтік аймақ балқымасының жылу сумен 
реактордың төменгі көлеміне ағындардың ұзақ ағуымен баяу көшуі бо-
лады, ең қауіпті «шатырлауық» қоспаның қолайсыздыққа ұшырататын 
жарылу мүмкіндігімен сутегінң қарқынды бөлінуін көрсетеді.

4.3 Реакторлық қондырғылардың ауыр апаттары 
үдерістерін зерделеу

4.3.1 COTELS жобасы

COTELS жобасы жеңіл сулы энергетикалық реактордың ауыр апаты-
на апарып соғатын үдерістерді зерделеуге арналған. Сумен салқында-
тылатын реактордың активтік аймағының балқумен байланысты ги-
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потетикалық апаты өршуінің егжей-тегжейлі сипаттамасы алғаш рет 
АҚШ Ядролық реттеу комиссиясы Рассмусенінің белгілі баяндамасында 
пайда болды, кейін ол CORA [14–17] бағдарламасы бойынша үлкен зерт-
теулерге арналған Карлсруэ FzK зерттеу орталығының жарияланымдар 
серияларында нақтыланды. Авторлар басты құбыр желісінің жарылуына 
және бірінші контурдың жылу тасымалдағышының жоғалуына апарып 
соғатын, отындық жинақтарда жүргізілетін үдерістерді сипаттады.

Ауыр апат кезіндегі маңызды фактор – осы экзотермиялық реакция-
лар кезінде бөлінетін жылу 2000 °C температура максимумымен активтік 
аймақ ішіндегі температураның жергілікті бақыланбай өсуіне апарып 
соғатын дықтан, 1200 °C-дан жоғары температура кезінде бумен цирко-
нийдің және тоттанбайтын болаттың жылдам тотығуы болып табылады. 
Цирконий қабықшасын балқытудың басталуымен қатты уран диоксиді 
(1760 °C жоғары қыздыруда) цирконий балқымасында химиялық ерітілуі 
мүмкін, оның балқыту температурасына 1000 °C дейін азайтуға апарып 
соғады. Отынның балқыту температурасының нәтижесінде 2000 °C 
төмен түсуі мүмкін.

Осы физикалық және химиялық үдерістердің көбін ауыр апатты мо-
дельдеу бойынша реакторлық және реакторлықтан тыс интегралдық 
эксперименттерде, жеке әсерлерімен эксперименттерде және де TMI-2 
апаттан кейін активтік аймақ материалдарын зерттеу кезінде теңде-
стіруге болады. Барлық осы өзара әрекеттесулердің балқыма фрагмент-
терінің жылжуы және/немесе қатып қалуы жылу тасымалдағыш канал-
дарын жергілікті блоктауға апарып соғуы және күш корпусының төменгі 
аумағына материалдарды кейінгі прогрессивтік балқытумен және 
жылжытумен жылутасымалдағыш ағынының сәйкессіздігінен активтік 
аймақ аумақтарын қатты қыздыруы мүмкін болғандықтан ауыр апатқа 
қатысы бар.

Активтік аймақтың балқуымен байланысты апаттарды электртер-
миялық модельдеу көзқарасы тұрғысынан алғанда балқытылған цир-
коний мен уран диоксиді арасындағы өзара әрекеттесу өте маңызды 
жайт болып табылады [18, 19]. Уран диоксидін еріту кезінде сіңірілетін 
меншікті қуаты уран диоксиді мен цирконийді балқытудың жасырын 
жылулығымен салыстырмалы, атап айтқанда 269–274 кДж/кг [20] ди-
апазонында болады. Дәл осы фактіні протобірүлгі кориум балқымасын 
алу үшін бастапқы компоненттерді қыздыру режімдерін есептеу кезінде 
есепке алу тиіс (бастапқы компонентерді қыздыру режімдерінің алғашқы 
есептерінде жеке компоненттерді балқытудың тек жасырын жылулығы 
есепке алынғанда, тиглдегі температураның болжалмайтын ауытқуы-
на әкелетін.

Твэл қабықшаларының ашылуы жылутасымалдағышпен отынның 
алғашқы түйісуіне апарып соғуы мүмкін. (FCI) өзара әрекеттесу нәтиже-
сінде реактордың күш корпусында қысымның бірінші шыңына келтіруші 
отынның алғашқы фрагменттеуі мүмкін. Апаттың кейінгі даму кезінде 
ЖШЖ көтергіш құрылғыларын бұзу және күш реакторының түбіне ак-
тивтік аймақ материалдарының балқымасының түсуі болады.

Күш корпусының материалдарымен кориумның өзара әрекеттесуі 
реактордың қуатына, түсетін кориумның массасына және корпус ішін-
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де апатты оқшаулау жүйелеріне байланысты екі сценарийлер бойынша 
дамуы мүмкін. Реактордың қуаты 800 МВт кем болған кезде корпусты 
сыртқы сулы салқындату [21] және ішіне құйылған кориум балқыма-
сын салқындату есебінен корпус ішінде кориумды ұстауы мүмкін болуы 
шартталған. Сулы салқындату болмаған кезде және де үлкен қуатты ре-
акторларда корпус қабырғаларын балқыту және реактордың шахтасына 
кориумның шығуы жүргізілуі мүмкін [22].

Кейінгі жағдайлардың сценарийі контейнментін бетон негізінде 
судың бар немесе жоқ болатындығына байланысты. Судың бар бола-
тындығында сутегінің маңызды генерациясы және контеймент ішінде 
қысымның артуына апарып соғуы мүмкін жылу тасымалдағышпен ко-
риумның энергетикалық өзара әрекеттесуі болады.

Бетон негізінде балқыма бассейннің пайда болуы кориум және бетон 
компоненттері (MCCI) арасындағы жылу және химиялық өзара әрекете-
суге және бетонның абляциясына апарып соғады.

Зерттеулердің міндеті бетон шахтасында мысалы: балқыма бассей-
нінің бетіне және/немесе балқыманың үлкен беті бойынша жайылуда 
суды беру кезінде кориумды оқшаулау бойынша ұсыныстарды жетіл-
діру және өзара әрекеттесудің кинетикалық сипаттамаларын бағалау-
дан тұрады.

Жұмыстар аясында жоғарыда аталған COTELS жобасы бойынша оның 
активтік аймағын балқытумен суды салқындататын энергетикалық ре-
актордың ауыр апатына еріп жүретін үдерістерді зерттеу бойынша үш 
зерттеу бағдарламасы орындалды, өзіне енгізеді:
– балқыманың сумен өзара әрекеттесуін зерттеу бойынша экспери-

менттер (FCI);
– кориумды сумен салқындату кезінде (LHI) реактор корпусының 

төменгі түп модельінің материалымен кориумның өзара әрекеттесуін 
зерттеу бойынша эксперименттер;

– балқыма бетіне салқындатылған суды беру (бетон тұтқышында орна-
ласқан) және балқымада қалдық жылу бөлуін еліктеу шарттарында 
сумен және бетонмен (MCCI) балқыманың өзара әрекеттесуін зерттеу 
бойынша эксперименттер.
Осы зерттеулердің нәтижелері оның түрлі даму сатыларында ауыр 

апатты басқару мүмкіндігін растады және әлемдік ғылыми жұрт-
шылықпен танылды.

Сынақ нәтижелері MACE [23] эксперименттердің ерекшелігінде ко-
риумның бетонмен өзара әрекеттесу өнімдерін салқындату мүмкіндігін 
алғаш көрсетті. Бетонның абляциясын тоқтату кепілденбеседе, кори-
ум балқымасының үстіне төгуі балқыманы бетонмен өзара әрекеттесу 
үдерісінде апаттың кейінгі фазасының үдерісінде және контейнментке 
радиоктивтік аэрозольдарды тастауды төмендету үшін пайдалы болуы 
мүмкін. MACE, COTELS және KATS стратификацияланған геометрия-
сымен эксперименттерде балқыма бетіне су беру кезінде бу жарылыста-
ры байқалмағанын белгілеу қажет.

Эксперименттік қондырғылар
ҚР ҰЯО АЭИ құралған эксперименттік стенд [8], эксперименттік сек-

цияға балқыманы кейінгі құюмен «ыстық тиглде» индукциялық балқы-
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ма әдісімен LWR активтік аймақ материалдарының 60 кг протобірүлгі 
қоспасына дейін балқытуға мүмкіндік береді. Эксперименттік секцияда 
эксперимент мақсатына байланысты кориумның жылутасымалдағышпен, 
реактордың күш корпусының материалымен және бетонымен өзара әре-
кеттесу зерттеулерін орындау. Сонымен қатар, кориумның бетонмен өзара 
әрекеттесу шартарын жасау және штаттық жүйелерінің еліктегіштерінің 
көмегімен қауіпсіздік жүйелерінің жұмысы кезінде балқымада қалдық 
жылу бөлуді модельдеді. Жұмыстар NUPEC жапон корпорациясының 
келісім-шарты бойынша орындалды, сондықтан эксперименттерді жүргі-
зу шарттары жапон LWR [24] апаттарды модельдеуге бағдарланды.

ЛАВА эксперименттік қондырғысы өзіне екі негізгі қызмет көрсе-
тетін блокты қосты: протобірүлгі кориум баслқымасын дайындау үшін 
электрбалқыту пеші (ЭБП) және зерттелінетін үдерістерді модельдеу-
ге арналған эксперименттік секция орналасқан балқыманы қабылдау 
құрылғысы (БҚҚ).

Индукциялық типті электр балқыту пеші номиналдық қуаты 200 кВт, 
жиілігі 2400 Гц генераторына қосылған. Реактордың активтік аймақ 
материалдарының бастапқы қоспасы баяу балқитын карбиттік матери-
алдардың жабынымен графиттік тигельге орналасқан. ЛАВА қондырғы-
сының ЭБП балқымасын құю пневматикалық механизмнің көмегімен 
тығынның сыныуынан тиглдің түбінде пайда болатын диаметрі ∼50 мм 
саңылау арқылы жүзеге асырылды. Пештің төменгі бөлігінде балқыма-
ны құюдан кейін ЭБП құысынан балқыманы қабылдау құрылғысының 
(БҚҚ) құысын бөлу үшін бекітпе қарастырылған Шихтаны қыздыру 
кезінде ЭБП ішінде қысымды реттеу жылу алмастырғыш және арнайы 
сүзгі арқылы газдардың дренажымен орындалды.

Қыздырудың индукциялық әдісін жүзеге асыру кезінде негізгі мәселе 
балқыманың тигль материалымен өзара әрекеттесуі болады. Тигльдің 
ішкі бетінен «буландырғыш» көміртек молекулаларын 1500 °C жоғары 
температураға дейін қыздыру кезінде, тигль қуысында қалпына кел-
тіру құысын құрайды, қорытындысында нәтижелік балқымада карбид-
тердің және оксикарбидтердің жоғары сақталуына апарып соғады. Бұл, 
өзінің кезегінде балқыманың реактор материалдарымен және жылу та-
сымалдағышпен кейінгі өзара әрекеттесу кезінде кейінгі жылу және фи-
зика-химиялық үдерістерді және балқыма бассейннің сипаттамаларын 
бұрмалау. Мысалы, «БАЛҚЫМА» [25] бағдарламасы бойынша КИ РҒО 
зерттеулері тығыз стратификация нәтижесінде тіпті балқымада көмір-
тектің аз концентрациясы кезінде кориум балқымасының бассейнінің 
микроқұрылымын өзгерту туралы куәландырады. Белгіленген мәселені 
шешу үшін графит тиглінің ішкі бетін тантал, ниобия немесе цирконий 
карбидтарымен алдын ала жабу есебінен тигль қабырғаларынан жоғары 
температурада «буландырғыш» көміртек белсенділігін басу әдісі экспе-
рименттік өнделді және ұсынылды.

Эксперименттерді жүргізу тәртібі
Эксперименттерді жүргізу үдерісінде кориум шамамен 3000 °C тем-

ператураға жеткенде ЭБП құйылды. Тигль түбіндегі ашылатын саңыла-
удың диаметрі БҚЖ штатты өзегінің диаметріне сәйкес болды. Балқыма 
ағыны әрекетінің жылдамдығы электр балқыту торабы және экспери-
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ментальдық секция арасындағы қысымды арттыру есебінен бірнеше экс-
перименттерде модельденді.

FCI зерттеу бойынша эксперименттерде кориум сумен бассейнге құй-
ылды және контейнмент негізін модельдейтін бетон қосымшасымен фаль-
штүбінде жиналды. БҚҚ эксперимент үдерісінде суда және газды құысында 
статикалық қысым өлшенді; кориумнің сумен өзара әрекеттесуінің баста-
пқы сәтіндегі қысым импульсы; су бессейннің бетіндегі судың температу-
расы және газды температурасы. БҚҚ бірнеше эксперименттерде бүйірлі 
қабырғаларының болатындығын да контейнмент негізінде ұсақ бассейнді 
еліктеу үшін сумен толтырылған бетон тұтқышы орнатылды.

Кориумның бетонмен (MCCI эксперименттер) өзара әрекеттесуі бой-
ынша эксперименттерді орындау үшін балқыманы қабылдау құралы бір-
неше рет түрленді. Балқыманы қабылдау құралында бетон қабырғасы-
ның температулық өрісін өлшеу үшін терможүппен жабдықталған бетон 
тұтқышы орналасқан. Остаточное тепловыделение в кориуме для экс-
периментов по изучению MCCI зерттеу бойынша эксперименттер үшін 
кориумдағы қалдық жылу бөлуі бетон тұтқышын балқымамен айналды-
ра индукциялық қыздырумен үлгіленді. Бетон тұтқышында орналасқан 
кориумның индукциялық қыздыру қуаты 25 тен 75 кВт дейінді құрай-
ды. Балқыманы салқындату жүйелерін еліктеу үшін кориум бетіне суды 
беруді қамтамасыз ететін және бетон тұтқышының үстінде орналасқан 
арнайы бүріккіштер (форсункалар) қолданылады. Су конденсациядан 
кейін су балансын кейінгі бағалау үшін арнайы бакта жиналды.

MCCI эксперименттерінде диаметрі 20, 26 және 36 мм бетон тұтқыштар 
қолданылды. Бұл балқыманың біркелкі құйылған массасында тұтқышта 
кориум қабатының қалындығын өзгертуге мүмкіндік берді. Сонымен 
қатар, балқыманы салқындатудың түрлі нұсқалары үлгіленді. Экспери-
менттерді жүргізу кезінде бетонда температуралық өріс өлшенді; қал-
дық жылу бөлуін үлгілеу жүйесімен индукторға хабарлайтын электр қуа-
ты; кориум бетінің салқындататын сумен контакт кезінде пайда болатын 
қысымның импульсы.

Кориумның реактор корпусының материалымен (LHI эксперимент-
тер) өзара әрекеттесуін зерттеу бойынша эксперименттерде балқыма 
қабылдау құрылғысына бетон негізімен бірге қондырылған корпус мо-
дельіне балқыма құйылды.

Күш корпусының түбінде кориумның әрекетін зерттеу бойынша 
бағдарлама аясында реактор корпусының модельінде орналасқан кори-
умда қалдық жылу бөлуін үлгілеу үшін жүйе жетілдірілді және жасалды. 
Жүйе өзіне күш үш фазалық жүйеден ауыспалы токтың электр қуаты 
жүйесін және тұрақты ток қуаты жүйесімен үш коаксиальдық плазма-
тронды енгізеді. Бірнеше эксперименттерде кориумда энергияны бөлудің 
құрама тәсілі сыналды. Біріншіден, электродтардың әр қайсысы тұрақты 
токтың көзінен ішкі иінмен қыздырылды, екіншіден, коаксиальдық 
плазматрондардың сыртқы электродтары кориум арқылы электродтар 
арқылы айнымалы ток өтуін қамтамасыз ететін 50 Гц айнымалы токтың 
үш фазалық тізбегіне енгізілді. Құрама қыздыру жүйесінің жиынтық қу-
аты шамамен 70 кВт құрайды. Эксперименттік осы сериясының IVR-AM 
атауы болды.
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Корпустың модельі сыртқы бетінен түрлі тереңдікте температура-
лық өрісті өлшеуге арналған терможүптармен және модель қабырға-
сын жылжыту датчиктарымен жабдықталды. БҚҚ балқыма құю алдын-
да қыздырылған бумен толтырылған, ал модельдің түбіне су құйылды. 
Балқыманы БҚҚ құйылғаннан кейін оның бетіне арнайы форсункалар-
дан су берілді. Үстінне құю тәсілінің түрлену мүмкіндігі қамтамасыз 
етілді – тозаңдатумен және ағындармен. Эксперименттерде екі өлшемді 
корпустың модельдері қолданылды: жартылай сфералық бөліктің диаме-
трімен 800 мм және 500 мм. Бұл құйылған балқыманың біркелкі массада 
кориум қабатының қалыңдығы түрлендіруге мүмкіндік берді.

Отынның жылу тасымалдағышпен өзара әрекеттестігі жөніндегі 
эксперименттер (FCI)

ЛАВА қондырғысындағы эксперименттерде отынның жылу тасымал-
дағышпен өзара әрекеттесуінің екі түрлі сценарийі зерттелді. Экспери-
менттердің бірінші тобында (А серия) реактор корпусының шегінде ко-
риум балқымасының сумен өзара әрекеттесуі зерттелді. Осы сценарийді 
үлгілеу үшін корпусты балқытуды және балқымаға корпус болатының 
мөлшерін арттыру еліктетілген құрамында болат көбейтілген кориум 
қолданылды, ал кориумды құю жапон реакторлары корпусының түбінде 
БҚЖ каналын бұзуына сәйкес диаметрі 50 мм саңылау арқылы орындал-
ды. Кориум суы бар бассейнге тасталды, түбінде бетон төсемі болды.

Отынның корпус ішіндегі қалдық сумен өзара әрекеттестігі 
жөніндегі эксперименттер (LHI сериясы)

Эксперименттердің екінші тобы (LHI серия) корпустың ішіне құюдың 
кейінгі имитациясымен және оның түбінде қалдық су болу кезінде кори-
умның реактор су корпусы түбінің модельімен өзара әрекеттесуін зерт-
теуге арналды. LWR күш корпусының материалымен кориумның өзара 
әрекеттесуін зерттеу бойынша эксперименттерде бетон негізінде орна-
тылған ішкі радиусымен 0,245 және 0,391 м екі бірүлгі өлшеммен тот-
танбайтын болаттан түп модельі пайдаланылды. Екі жағдайда модель-
дер қабырғасының қалындығы 25 мм құрады. Модель қабырғасының 
формасын өзгерту және температурасын өлшеу үшін жылжытылатын 
индуктивтік датчиктер және әр түрлі тереңдікке қабырғаға құрасты-
рылған модельдер, терможүптар пайдаланылды. ЭБП LHI тәжірибелерін-
де LHI 60 кг дейін UO2+ZrO2+Zr+тоттанбайтын болат қоспасы жүктелді. 
Тоттанбайтын болат реактордағы қайнаған сумен (BWR) ауыр апатқа 
сәйкес. Балқыманың бастапқы температурасы эксперименттік секцияға 
құю алдында 2650–2800 °C құрады. Кориум шамамен 1,5 м биіктіктен 
ыстық сумен толтырылған модельге құйылды. Түбінің модельінде қал-
дық судың тереңдігі 0,16 м құрады (қанығу температурасы кезінде). ЭБП 
балқыманы құйғаннан кейін бірнеше уақыттан соң кориум бетіне ар-
найы форсункалардан су беріле бастады.

Пост-эксперименттік талдауы әдеттегідей, эксперименттер үдерісін-
де тіркелген параметрларымен алынған нәтижелерді кейінгі салыстыру 
және әр сынақтан кейін (қатып қалған фрагменттердің) дербистің және 
эксперименттік секция ахуалын зерттеуден тұрады.

Эксперименттердің нәтижелерінде құйылатын кориумның жартысы 
бөлшектерге бөлінді және бөлшектердің қабаттары алгомераттардың 
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4.14 сурет. Кориумның корпус модельінде орналасу тәсімі

және тұтас кесектің бетіне орналасқаны бекітілді. Фрагменттелген ко-
риумның жоғары бөлігі ағынның үлкен биіктіктен құйылуымен болуы 
мүмкін, нәтиже ретінде коримның суға ену жылдамдығының артуына 
апарып соғады. Эксперименттік секцияға құйылатын кориум ағыны 
параметрларын зерттеу бойынша «СЛАВА» қондырғысында алдын ала 
жүргізілген эксперименттердің нәтижелері көрсеткендей құйылатын ко-
риумның шамамен 30 пайызы балқыманы түсіру үдерісінде ұсақталады.

Корпус модельінде LHI-6 экспериментінде сумен өзара әрекеттесуден 
кейін кориумның орналасуының бірүлгі тәсімі 4.14 суретте көрсетілген. 
Ұқсас тәсім орындалған эксперименттердің көпшілігіне тән, ерекшелігі 
тек «фрагменттер/кесектер» массалардың ара қатынасынан тұрады.

Оның жылу тасымалдағышпен өзара әрекеттесу кезінде кориумды те-
рең фрагменттеу жылу алмасу алаңының маңызды артуына апарып соға-
ды, судың жарылыс булануына және нәтиже ретінде, реактордың активтік 
аймағын бұзуға апарып соғуы мүмкін. Бу жарылысының механизмі жал-
пы жағдайда, екі базалық модельмен ұсынылған, атап айтқанда кенеттен 
ұрықты модельі және қысым детонация модельімен. Осы модельдердің әр 
қайсысында фрагменттеу дәрежесін және механизмін білу қажет. Кориум 
фрагменттерін нәтижелейтін өлшемдері туралы ақпарат (бөлшектердің 
орта көлемді диаметр деп аталатын) кориумда сақталған жылу энергиясы 
конверсиясының есептерінде, реактордың немесе контейнментің корпу-
сында ортаны қысудың механикалық энергиясы пайдаланылады.

Кориум бассейнін қалыптастырудан кейін күш корпусының түбінде 
ұсақ бөлшектері әдеттегідей кориум қабатының бетіне орналасады. Үсті-
нен құю жолымен (корпустың ішіне) кориумды салқындату мүмкіндігі 
бірқатар дәрежеде өлшемдер бойынша бөлшектерді үлестіруге байланы-
сты. Ұсақ бөлшектердің үлкен бөлігі тұтам кориумның қабатына судың 
жетуіне кедергі жасайтын тығыз құюды әлдетте қалыптастыруы мүмкін.
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4.15 сурет. LHI6 экспериментін
де гі модель кабырғасының 
тем пе рату расы

4.16 сурет. LHI6 экспери
ментіндегі модель қабырғасы
ның өлшенген және есептелген 
орын ауыстыруы

Корпус модельінің қабырғасына құрастырылған терможүптар бірден 
кориумның модельмен жанасудан кейін қабырға температурасының 
қатты көтерілуін көрсетті. 4.15 суретте LHI-6 экспериментінде модель 
қабырғасының өлшенген температурасы көрсетілген. Температураны 
өлшеудің ұқсас үдерісі басқа экспериментерде де орын алды.

Максимальды температураға жеткеннен кейін модель қабырғасы 
бастапқы температураға дейін біртіндеп салқындатыла басталды. Мо-
дель қабырғасы температурасының бақыланатын өзгеруі кориумның 
еліктеуіші ретінде алюминий тотығының балқымасымен эксперимент-
терде ұқсас болды. Модельді салқындатудың ең үлкен жылдамдығы және 
температураның ең кіші көтерілуі корпустың кіші модельімен LHI-4 экс-
периментінде байқалды (ішкі радиусы 0,245).

4.16 суретте LHI-6 экспериментінде модель қабырғасының өлшен-
ген жылжуы және тоттанбайтын болаттың сызықтық кеңейтудің темпе-
ратуралық коэффициенті және жылжыту датчигіне жақын орналасқан 
модель қабырғасының температурасын пайдаланумен есебін көрсетті. 
Уақыттың теріс сәтінде (балқыма құйылғанға дейін) жылжытудың өсуі 
балқыманы құюдың алдында модельге ыстық суды берумен жүргізілді. 
Есептер толығымен өлшеу нәтижелерімен келісіледі.

Сыртқы салқындату және ішіне құю кезінде күш корпусының түбімен 
кориум балқымасының өзара әрекеттесуі бойынша эксперименттердің 
сериясында алынған нәтижелердің негізінде есептік код жетілдірілді. 
LIDEC [26] кодымен үлгіленетін негізгі құбылыстар 4.17 суретте көр-
сетілген. Модель қабырғасында және қабықшасында жылуды беруі қоры-
тынды элементтердің әдісімен есептелді. LIDEC кодына басқа негізгі мо-
дельдермен қатар, белгіленген саңылаудың өсуін және оған судың өтуін 
анықтайтын кориумның және корпустың ішкі бетінің арасындағы саңы-
лау арқылы салқындату модельі қосылды. Саңылаудың өсу модельінде 
түбінің жылу кеңейуі және қабықшамен жабылған кориумды отырғызу 
назарға қабылданды. Суды өткізу модельінде төмен саңылауға су ағысы 
саңылаудың екі бетінен бу генерациясы үстіне басым болады және ағын 
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4.17 сурет. LIDEC кодымен үлгіленген негізгі құбылыстар

саңылауға кіруде қарсы бу ағынымен тежелетіні болжанады. LIDEC коды-
ның анықтауы LHI экспериментердің және алюминий тотығымен ұқсас 
экспериментердің нәтижелері бойынша орындалды. LIDEC коды корпус 
қабырғасында термиялық үдерістерді жаңадан өндіруге қабілетті екені 
расталды. Феноменологиялық белгісіздіктен LIDEC коды реактордың 
күш корпусының қабырғасына жылу жүктеуді жүйелі қайта бағалайды.

Отындағы қалдықтық жылу бөлуді үлгілеумен жүргізілген 
эксперимент

Түп модельінде орналасқан отындағы қалдық жылу бөлуін үлгіле-
умен эксперименттер IVR-AM сериясы аясында жүргізілді. Барлығы 
бұл серияда төрт эксперимент жүргізілді. IVR-2 ең сәтті экспериментте 
плазматрондардың жиынтық қуаты шамамен 15 кВт құрады, ал кориум 
арқылы токты түзу өткізуден энергиясы 6 кВт артпады. Экспериментте 
модельдің ішкі қабырғасы және бетон негізі арасында орналасқан фор-
сункалар арқылы суландыру жолымен түп модельінің сыртқы бетін 
салқындату орындалды. Осы эксперименттің нәтижесінде салқындату-
дың жаңылыс таңдалған тәсілінен ең ықтимал сыртқы бетінде жылу ал-
масу даңдарысымен туындалған, модель қабырғасының күйімі алынды. 
Бұл нәтиже кориум реактор шахтасына күш корпусының шегіне өткенде 
ЛВР активтік аймақны балқытумен апатты дамыту сценарийінің кезең-
дерінің бірі иллюстрация болады. 4.18 сурет күш реакторының қабырға-
сы арқылы балқыманың өтіп басталу сәті көзбен көріп суреттейді.

Корпус қабырғасын балқытумен эксперимент нәтижесін ауыр апат-
ты дамытудың мынандай сценарийіне ауысу ретінде қарастырылады – 
контейнменттің бетон негізінде корпустан тыс кориум балқымасының 
сумен өзара әрекеттесуі.
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4.18 сурет. IVR2 экспериментінің нәтижесі

Отынның жылу тасымалдағышпен корпустан тыс өзара әрекеттесуі 
жөніндегі эксперименттер (А сериясы)

ЛАВА қондырғысында эксперименттерде кориум реактордың күш 
корпусы қабырғасының активтік аймақ балқымасымен балқыту нәти-
жесі болатын композицияға сәйкес болған кезде кориум балқымасын 
суы бар бассейнге түсу кезіндегі еріп жүретін негізгі құбылыстар экспе-
рименттік зерттелді.

Эксперименттердің көпшілігінде су бассейніне шамамен 60 кг про-
тобірүлгі кориум құйылды, эксперименттік секцияда өлшенген қысым 
импульсінің ұзақтылығы 0,5 секундты құрады, кейін қысым біртіндеп 
10 секунд ішінде квазистационарлық мағынаға жақындады. Бу жарылы-
сына тән энергетиалық күшті бу өзара әрекеттесуі бір экспериментте де 
байқалмады. Құйылған кориумның үлкен бөлігі фрагменттелді және тек 
балқыманың болмашы бөлігі қатып қалған кесек түрінде бассейін түбі-
нен табылды. Кориум бөлшегінің өлшемі қысым бірінші импульсына 
жақсы қатынасады – олар әдетте бу жарылысы кезіне қарағанда бірталай 
ірі. Квазистационарлық режімдегі өлшенген қысым кориумның металл 
компоненттерінің тотығу мүмкіндігі нәтижесінде қоюланбайтын газды 
генерациялау нәтижесінде есептіктен аз.

BWR ауыр апат сценарийі жылу тасымалдағышты жоғалту нәтиже-
сінде активтік аймақны бұзу алдында контейнмент еденінде судың аз 
санының бары болжанады (шамамен 0,4 м тереңдікпен көлемі бойын-
ша біркелкі температурамен). Таяз су бассейнде кориумның сумен және 
бетонмен өзара әрекеттесу эксперименттік үлгілеу үшін балқыманы қа-
былдау құрылғысының түбінде бетон негізі белгіленді. Күш корпусын 
бұзу алдында (апатты басқарудың екінші фазасы ретінде) қайнаған су-
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4.19 сурет. FCI эксперименттердегі бөлшектерге арналған РозинРамм
лер кестесі

мен реактордың контейнментінде кориумның бетонмен өзара әрекет-
тесуін басу немесе болат қабықшасына әсер етуін тоқтату үшін жеңіл 
сулы реакторлардың бірнеше конструкцияларында корпусының қуысы 
сумен толтырылады. Екі жағдайда да суық су пайдаланылады. ЛАВА 
қондырғыларында эксперименттерде апатты басқарудың осы жай-күйі 
да еліктелді.

Барлық эксперименттерде кориумның үлкен бөлігі су бассейнінде 
көрсетілді. «Көрсетілген кориумның массасы/құйылған кориумның мас-
сасы» қатынасы 0,88 ден 1,0 дейін диапазонда болды. Бөлшектену дәре-
жесі бассейннің тереңдігінен және зерттелініп жатқан параметрлардың 
диапазонында кориумның массасынан байланысты болмады. Көптеген 
жағдайларда кесекте кориумның тек бірнеше киллограммдары байқал-
ды. Эксперименттерде кориумның арттырылған түсу жылдамдығымен 
кесектер табылмады (А8 және А10).

4.19 суретте FCI зерттеу бойынша эксперименттерде фрагментация-
лау нәтижелерін салыстыруға мүмкіндік беретін Розина–Раммлер кесте-
лерінің тобы ұсынылды. Бөлу нәтижелерін зерттеу үдерісінде ең ірі және 
ең ұсақ фракцияларды талдаудан ерекшелігі есептік және эксперимент-
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тік деректерді ең жақсы келісімге әкелетіні белгіленді. Ең ұсақ фракци-
ялар екінші фрагментацияның нәтижесі, немесе бұл фрагменттер елеу 
нәтижесінде бұзылған аса ірі бөлшектер болады деп болжанады.

Су бассейнінің үстіндегі қысымды өлшеуді тіркеу көрсетті, барлық 
эксперименттерде қысымның ауытқумасының ұқсас сипаты бар және үш 
аумаққа шартты бөлінуі мүмкін (4.20 сурет).
– А аймағы – уақыттың миллисекундтық диапазонында қысымның 

қатты өсуі.
– В аймағы – біркелкі қысымның шамалы ғана төмендеуі.
– С аймағы – уақыттың секундтық диапазонында БҚҚ қысымның 

екінші өсуі.
А аумағы – қысымның бірінші шығынына дейін кориумның су бетіне 

жанасу сәтінен кезеңді сипаттайды. Осы аумақта қысым жылдам арта 
түседі қысым суға түсетін кориумнан жылуды беру кезінде буды гене-
рациялау есебінен алғашқы 0,5 с ішінде алғашқы максимумына жетеді. 
Барлық эксперименттерде бу жарылысына тән қысымның шыңы байқал-
майтынын белгілеу тиіс.

Бірінші шыңнан кейін өлшенген қысым қыздырылмаған бассейнде бу 
конденсациясының нәтижесінде В аумағында уақытша төмендейді. Кей-
ін қысым С аумағында квазистациялық ахуалға (әдеттегідей 10 с ішінде) 
біртіндеп ауысады. Бұл бассейін түбінде жиналған кориумнан жылу бе-
румен шығарылды.

Кориумдағы сақталған энергиясы бойынша есептелгенге қараған-
да соңғы белгіленген қысым аз, мүмкін кориумның металл компонен-
терінің тоттану нәтижесінде конденсиялайтын газдарды генерация-
лау есебінен.

А10 экспериментінде қысымның ең алғашқы шыңы алынғандықтан, 
ол қалған деректермен жақсы келісімделеді. Бұл А10 бу жарылысының 

4.20 сурет. Балқыманы суға құю кезінде БҚҚдағы қысымның өзгеру 
диаграммасы
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болмауын растайды, ал осы экспериментте қысымның бірінші шыңы ко-
риумның түскен бөлшектері арасындағы жылу алмасумен, басқа тәжіри-
белердегі секілді БҚҚ газды ортамен және бассейндегі сумен шартталған.

Бөлшектердегі элементтердің концентрациясын талдауы бөлшек-
тердің өлшемін азайтумен ұлгаятынын көрсетті. Керісінше цирконийдің 
сақталуы ірі бөлшектерде аса жоғары. Мұндай тенденция барлық экспе-
рименттерде байқалды.

Сонымен қатар, А сериясы эксперименттерінің нәтижелері бойынша 
эксперименттердің жағдайлары және ішкі триггердің болмауы кезінде бу 
жарылысы болмағаны жөнінде қорытынды жасау мүмкін. Кориум фраг-
ментациясының коэффициенті тек таяз су бассейнінің бар болуы кезінде 
88–100% құрады. Сонымен қатар металл компоненттерінің үлкен бөлігінің 
қатысуы алғашқы фрагментация үшін сипатты бөлшектердің маңызды са-
нымен расталатын, кориум ағындарын ұсақтау дәрежесін арттырады.

Қысымның алғашқы шығарындысы фрагменттелген кориум бөлшек-
терінің орта массалық өлшемімен келіседі. Осыны қысымның алғашқы 
өсуі ең алдымен кориум бөлшектері және су арасындағы жылу алмасу-
мен шақырылғаны туралы қорытынды растайды. Қысымның аса үлкен 
көтерілуі суға, аса суық бассейнде және кориумның үлкен массасында 
балқыманың арттырылған жылдамдық кезінде түсуі бақыланды. Ко-
риумды салқындатудан кейін қорытынды тепе-тең қысымы бастапқы 
энергия бойынша есептелгенге қарағанда үлкен болды. Кориум және 
бетон төсемі арасындағы саңылауға судың өту мүмкіндігі жоққа шыға-
рылмаған, ол туралы кориум мен бетон кесегі, кесектің кеуекті төменгі 
кесегі және де кесектің өзінің кіші өлшемдері арасындағы әлсіз адгезия 
куәландырады.

Күш корпусының ішінде және одан тыс кориумның сумен өзара әре-
кеттесу нәтижелерінің толығымен көп ортақтылығы бар. Негізгі ерек-
шелігі түскен кориумның және арасындағы төменгі шектегі жылу алмасу 
ерекшеліктерімен түсіндірілуі мүмкін «фрагменттер-кесектер» массала-
рының түрлі қатынастары құрайды.

Активтік аймақ балқымасының бетонмен өзара әрекеттесуін 
зерттеу (MCCI)

COTELS эксперименттердің бірнеше серияларында протобірүлгі кори-
умды бетонмен өзара әрекеттесуін зерттеу бойынша жалпы алғанда 25 
эксперимент орындалды, мынандай параметрлар түрленді:
– бетон бетінде кориум қабатының қалындығы;
– кориум бетіне судың шығыны және балқыманың тұтқышқа түскен-

нен кейін суландырудың басталуын тоқтату;
– отында жылу бөлуін еліктеу индуктивтік қыздыру қуаты;
– протобірүлгі кориум құрамы;
– бетон типі.

Жеке эксперименттерде бетонның тоттанбайтын болат балқыма-
сымен өзара әрекеттесуі, протобірүлгі кориумның бетонмен бір өлшемді 
өзара әрекеті (магнийдің пісірілген тотығынан бетон тұтқышының ішкі 
бүйірлі бетін төлкемен оқшаулау есебінен), және де протобірүлгі кори-
умды цемент ерітіндісімен өзара әрекеттесуі зерттелді. Барлық экспери-
менттерде индукциялық қыздыру әдісімен отында қалдық жылу бөлуі 
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4.21 сурет. MCCI зерттеуіне арналған бетонды тұтқыштар түрлері

үлгіленді. MCCI зерттеулеріне арналған бетон тұтқыштарының негізгі 
типтары 4.21. суретте келтірілді.

Жүргізілген эксперименттерді кориумның бетонмен өзара әрекетте-
суінің қорытынды нәтижелері бойынша тұтас алғанда екі үлкен топқа 
бөлуге болады. Бірінші топта өзара әрекеттесу нәтижесінде кориум кесе-
гі табылды, бетінде өзара әрекеттесу өнімдердің ұсақ бөлшектерінен құю 
қалыптастырылды. Эксперименттердің екінші тобында кесек бетінде бөл-
шектердің қабаттары табылды. Бетон тұтқышында балқыманы салқында-
ту жағдайлары Мұндай болғандықтан, ең ықтималы кориумның бетонмен 
бірталай өзара әрекетесуге дейін кристалданып үлгерді. Мұндай нәтиже-
ге отындағы қылдық жылу бөлуін еліктейтін индукциялық қыздырудың 
жеткіліксіз қуаты немесе индукторды қосумен және тұтқышқа балқыма-
ның тастау арасындағы өте үлкен іркіліс апарып соғуы мүмкін.

Эрозия және бетонның деградациясы негізі үшін қалай, солай MCCI 
фрагмент өнімдерінің бар болуы немесе болмауына қарамастан барлық 
нұсқаларда қабырға үшін анықталды. Ерекшелігі тек бетон деградаци-
ясы мен эрозия тереңдігінде тұрады. Бетонның максимальды эрозиясы 
ВС10 экспериментінде жеткізілді және, кориумға сумен суландырудың 
басталуына дейін энергияның максимальды саны берілгенде 48 мм 
құрады. Дегенмен,, SWISS, WETCOR және MACE эксперименттерге қа-
рағанда эрозияның тереңдігі аз болды.

MCCI қатып қалған өнімдер көптеген жағдайларда кесек бетіндегі 
фрагменттердің қабатынан және бетон тұтқышының түбенді жатқан 
тұтас кесектен тұрады. Жалпы жағдайда MCCI өнімдерінің кесегі диаме-
трі 1,5 нен 15 мм дейін көптеген қуыстары болды. Кейбір қуыстары өзін-
де кесектер фрагменттерін сақтады. Одан басқа, кесек бетон негізінен 
кесек бетіне дейінгі бағытта каналдардың көбін сақтады. Кейбір канал-
дардың қабырғалары қоңыр немесе ақ кориум арқылы бетонның ыдырау 
өнімдерінің (балқытылған күйде) өтуі кезінде металл компоненттерінің 
тотығу нәтижесі болуы мүмкін.

MCCI өнімдерінің «бос» фракция бөлшектерінің ыдырауы өлшемі бой-
ынша Розина–Раммлер логарифмдің заңымен жақсы түзетіледі. Бірақ 
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4.22 сурет. ВС5 және ВС5а экс
перименттеріне арналған Рози
наРаммлердің бөлінуін салыстыру 

4.23 сурет. Фрагменттердің суару 
басталғанға дейін кориумда сақ
талған жылуға қатысты массасы 

графиктер FCI экспериментінде алынғандардан ерекшеленеді. MCCI экс-
перименттерінде жалпы жағдайда өте ұсақ бөлшектері алынды.

4.22 суретте екі эксперименттер үшін өлшемдер бойынша бөлшек-
тердің ыдырауна талдау жүргізілді, бірінде су балқымасын суаруы бол-
мады (ВС5а). ВС5 экспериментінде су балқыманың бетіне минутына 2 л 
жылдамдықпен берілді. Өлшемдер бойынша бөлшектерді тарату ұқса-
стығы MCCI балқытуды сумен суару кезінде жалғастырылады, ал кориум 
бөлшектері ең алдымен «кориум/бетон» өзара әрекеттесу нәтижесінде 
қалыптасады. Осы жағдайда судың бар болуы және болмауы балқыма 
температурасын өзгерту есебінен бөлшектердің пайда болу қарқын-
дылығы әсер етуі мүмкін.

Пайда болған фрагменттердің саны көп дәрежеде оны сумен суа-
рудың басталуына дейін балқымада сақталған жылуға байланысты. 
4.23 суретте тұтқыштың диаметрі 36 см барлық эксперименттер үшін 
балқымада интегралдық жылуға байланысты MCCI фрагменттелген 
өнімдердің массасы көрсетілді. Тұтқыштың «биіктігі/диаметр» ара қа-
тынасы 0,19 құрағанына қарамастан ВС2, ВС3 және ВС10 эксперимент-
терінде бөлшектердің ең көп саны пайда болды. Ерекшелігін, экспери-
мент үдерісінде балқыманы сумен суаруды тоқтатудың орны бар ВС4 
эксперименті құрайды.

Шихтаның металл компоненттері компоненттерді толық балқытуға 
дейін электр балқыту пешінде (ЭБП) шихтаны қыздыру үдерісінде ме-
талл және керамикалық балқымалардың пайда болуымен өзара әрекет-
теседі. Сонымен қатар, шихтада сақталған оксидтер ЭБП кептірілетін 
оттегіні іштей немесе толық жоғалтады. Сонымен қатар, құйылатын 
балқыма алғашқы шихтаға қарағанда металл компоненттерінің аса 
жоғары сақтауы бар.

Кесек бетіндегі кориум бөлшектерінің қабатын қалыптастыру меха-
низмін ВС5 және ВС5а эксперименттерінің нәтижелерін салыстыру не-
гізінде түсіндіру мүмкін болады. ВС5 эксперимент үдерісінде кориумды 
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4.24 сурет. Бетон тұтқышының тәсімі мен негізгі өлшемдері

бетон тұтқышына құюдан кейін 90 минут ішінде сумен жүргізілді. Осы 
уақытта, ВС5а экспериментінде сумен суару орындалмады. Сонымен 
қатар, ВС5а экспериментінде тегіс кориумның бетінде бөлшектердің 
қабаты қалыптастырылды. Осы екі эксперименттердің нәтижелерін са-
лыстыру алғашқы қабықта қалыптастырылатын MCCI газды өнімдерінің 
арттырылған қысымның әрекетінде «лай шығаратын жанартау» түрінде 
«кориум/бетон» өзара әрекеттесу аймағынан MCCI сұйық өнімдерді та-
стау нәтижесінде бөлшектер қалыптастырылатынын болжауға мүмкін-
дік берді. Өлшемдер бойынша бөлшектердің ыдырауын талдау ВС5а –де 
бөлшектердің орта өлшемі ВС5 қарағанда үлкен екенін көрсетті. Осы 
фактіні сумен контакт кезінде кориумның жоғарғы қабатының тотық 
бөлшектерінің (екінші фрагментация) кейінгі сынғыш қираумен тым то-
лық тоттанумен түсіндіру мүмкін.

3 эксперименттен тұратын шағын серияда (Д11, Д12 және Д13 экспе-
рименттерде) оларды жүргізу шарттары маңызды өзгерілді. Біріншіден, 
атап айтқанда шихтада тоттанбайтын болат компоненттерінің болуы 
ЭБП балқыту тигль қабырғасының терең эрозиясына белгілендіктен 
бастапқы жүктеуден тоттанбайтын болат алынып тасталды, нәтижесі 
ретінде қыздыру және балқыту кезінде жүктеудің металл және оксидті 
компоненттермен оның өзара әрекеттесу көміртегімен және өнімдерімен 
кориумды маңызды «ластандыруға» апарып соғады. Екіншіден, отын-
да қалдық жылу бөлуді модельдейтін бетон тұтқышы мен индуктордың 
өлшемдері өзгертілді, кориумда салыстырмалы энергияны бөлудің арт-
тыруға мүмкіндік берді. Үшіншіден, тұтқыштың түбі қалындығы шама-
мен 2 см цемент ерітіндісінің қабатымен (грависіз) жабылды, тұтқышқа 
балқыма құюдан кейін дереу эксперименттің бастапқы сатысына «кори-
ум/бетон» қарқынды әрекет етуіне келтірілді. (Бетон тұтқышының бүйір 
қабырғаларына жоғары температурада бетонның шатынауынан өлшем 
ретінде цемент ерітінділерінен тік қабаттар енгізілді). Бетон тұтқышы-
ның конструкциясы және негізгі өлшемдері 4.24 суретте көрсетілген.
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а) основание б) боковая стенка

4.25 сурет. Абляцияның уақытқа байланысты радиусы мен тереңдігі (Д11 
эксперимент)

Тұтқыштың ішкі бүйірлік бетіне параллель массасы 6 кг тоттанбай-
тын болаттан жұқа қабырғалы цилиндр орнатылды, балқыманы құю 
кезінде нақты құрамдағы кориумды құру арқылы кориумдағы сақталған 
жылудың есебінен балқытылды. Бетон тұтқышының индукторы бе-
тон негізінің абляциясы кезінде кориумның маңызды төмен жылжыту 
жай-күйінда кориумды тиімді қыздыру үшін шамамен 0,2–0,25 м тік 
бағытта ішкі қуысты жапты.

Эксперименттен экспериментке дейін индуктор қуатың түрлендір-
месіне қарамастан соңғы картина барлық сынақтар үшін шамамен бір-
дей белгілеу қажет. Бетон бүйірлік қабырға жағына толық деградацияға 
ұшырады, қабырғаның қалдық қалындығы 2 ден 6 см құрады (бастапқы 
қалындық кезінде 12,5 см).

Д11 – Д13 эксперименттерінде кориумның салыстырмалы қуаты ко-
риум көлемі мен қыздыру ПӘК, индуктордың электр қуатын назарға 
ала нақты жағдайға қарағанда әлдеқайда үлкен болды. Бетонға тұрақты 
жылу ағымын орнату үшін эксперименттердегі салыстырмалы қуаты 
әдейі арттырылған. Орта тұрақты жылу ағымы кориум бетінің алаңына 
кориумда қуаттың бөлуімен өрескел бағалануы мүмкін.

Д11 эксперименті үшін уақытына байланысты бүйір қабырғалар 
және негізінің радиусы мен абляция тереңдігінің кестесі 4.25 суретте 
келтірілген.

Бүйір қабырғасының абляция үдерісі бетон тұтқышына, ерекшелігін-
де үстінгі аймақда суды беру басталғаннан кейін бәсеңдетілді. Бүйір қа-
бырғасының сыртқы беті мен абляция фронт арасында температураның 
айырмасы. Абляцияны және температураның өзгеруін бақылау негізінде 
бүйір қабырғасында сызаттар және термиялық деградацияға ұшараған 
бетон арқылы су өтуі мүмкін болатын болжам айтылды. Бұл COTELS 
MCCI [27, 9] тым ертедегі тәжірибелерде белгілі болды.

Бүйірлік абляциядан ерекшелігі, тіпті индуктордың төменгі қуатымен 
Д13 экспериментінде абляция негізі суды берумен басым болмады. Ко-
риумнан индуктормен хабарландырылатын барлық қуатты сумен бұру 
үшін кориумның үстінгі бетінен жылу ағымы Д13 эксперименті үшін  
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600 кВт/м 2 кем болмауы тиіс. Алдынғы кориум прототипімен 1-D экс-
перименттерде, астында жатқан кориумды оқшаулайтын тығыз балқы-
тылған бүйір қабырғасымен тізбектелген қатып қалған кориумның 
үстінгі қабықшасы қалыптастырылғандықтан Мұндай жылу ағыны 
қамтамасыз етілмеді кориумның және судың үстінгі бассейіні арасын-
дағы жылу алмасудың әлсіздігіне әкелді. Тұтқыштың көлденең кесуін 
пост-эксперименталдық зерттеу нәтижесінде 2-D MCCI эксперименттер-
де бүйір бетон кабырғасымен тізбектелген қабыршық пайда болды.

Бүйір қабырғасының абляция жылдамдығы бетон негізінің абляция-
сына қарағанда екі есе болды. Бүйір абляциясының үлкен жылдамдығы 
кориумды құю алдында бетон тұтқышында жұқа қабырғалы болат ци-
линдрдің барымен шарт жасалуы мүмкін. Болат индуктормен қыздыры-
латын кориум және тұтқыштың бүйір қабырғасы арасындағы жоғары 
жылу өткізгіштікпен металл қабатын құрастыратын құйылған кориум 
әрекетінде балқытылды. Баламалы түсінік балқыманың жылу гидрав-
ликалық бессейіннің ерекшелігімен байланысты болуы мүмкін, соның 
ішінде балқыма арқылы өзара әрекеттесудің газды өнімдерінің барбо-
тажымен туындалған.

Эксперименттер нәтижелерінің негізінде абляция жылдамдығы көп-
теген жағдайларда индуктор қуатына пропорциональды, ал төменгі және 
бүйір бағыттарындағы абляция жылдамдықтарының ара қатынасы бірдей 
және индуктор қуатына байланысты емес. Кориумның бетонға жылу ағы-
мы абляция үшін қажетті абляция және энтальпия жылдамдығы негізінде 
бағалауы мүмкін болғандықтан, сипатталып жатқан эксперименттерден 
алынған абляция жылдамдығының ара қатынасы энергияны бөлінуді мо-
дельдеу үшін пайдалы параметрлар ретінде қызмет етуі мүмкін. Бүйір қа-
бырғаның цилиндр геометриясы есебінен жылу ағымынынан төмен бүйір 
қабырғасының ағымынына ара қатынасы, абляция жылдамдықтарының 
біршама қатынастары шамамен 10% азаятынын белгілеу қажет.

Д13 экспериментін талдауды орындау кезінде бетонда стационарлық 
емес жылу өткізгіштікті, «кориум/бетон» жылу алмасуды, бетон абля-
циясы және бетонның ыдырауында газ тәрізді өнімдерді генерациялау, 
қабыршықтың пайда болуы, кориумның үстінгі бетінен қайнау және 
сәулелік жылу алмасу, үстінгі қабықшаға судың өтуі, үстінгі қабықша 
арқылы кориумды тастау және т.б. талдауға мүмкіндік беретін MCCI тал-
дау үшін COCO [9] кодының жетілдірілген нұсқасы қолданылды.

Балқыма қыздырғыштарының арттырылған қуатымен MCCI бойын-
ша эксперименттер суды беру бүйір қабырғасы тек бетон абляциясын 
әлсіздендіреті. Бетон негізінің абляция жылдамдығы индуктор қуатын 
төмендету жай-күйінда да тұрақты. Тығыз балқытылған бүйірлік қа-
бырғасымен алдынғы эксперименттерде орын алғандай бүйірлі қабы-
рғасына бекітілген үстінгі қабықшаның пайда болғаны табылды, суға 
жылуды бұруды төмендетуге апарып соғуы мүмкін. Бетон абляция 
жылдамдығын бүйірлік үшін қалай болса, солай квазистостационарлық 
абляцияны орнатудан кейін осы бағыт үшін де бағалау орындалды. Баға-
лау нәтижесі қуаттың ыдырауымен байланысты бүйірлік түпкі абляция 
жылдамдықтарының ара қатынасы индуктор қуатына байланысты емес 
тұрақты екенін көрсетті.
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4.26 сурет. Д8a және Д9 эксперименттерде негіздеме абляция тереңді
гін салыстыру

Бетон абляция жылдамдығына және кориумның салқындатуы-
на әсер ететін жеке құбылыстарды түсіндіру үшін түрлі типтағы бетон 
тұтқыштарын қолданумен алынған нәтижелеріне салыстырмалы талдау 
орындалды. Д8а экспериментінде базальт бетонынан толық жасалған 
бетон тұтқышы қолданылды, Д9 экспериментінде бетон тұтқышының 
ішкі беті қалындығы 5 см цемент ерітіндісінің қабатымен жабылды, ал 
Д10 экспериментінде тұтқыштың ішкі бүйірлік беті «кориум/бетон» бір 
өлшемдік өзара әрекеттесуді ұйымдастыру үшін магний тотығынан ци-
линдрлік төлкемен жабылды.

4.26 суретте Д8а және Д9 эксперименттері үшін кориумдағы инте-
гралдық қуаттан негіздеме абляциясы тереңдігінің тәуелділігі көрсетілді.

Д8a және Д9 эксперименттері үшін индукциялық қыздыру тиімділігі 
өзара әрекеттесуі суды берумен басылған және кориумнан жылу ағымы 
жоғары сулы бассейнде өлшенген алдынғы эксперименттердің нәтиже-
лерінің [27] негізінде 10–25% шегінде бағаланды. Атап айтқанда, бұл экспе-
рименттерде кориумға хабарлайтын индуктордың барлық қуаты жоғарғы 
сулы бассейнмен бұрылды. Д6 жеке калибрленген экспериментте кориум 
имитаторы ретінде тоттанбайтын болаттың балқымасы қолданылды. Осы 
эксперимент үшін индуктордың п.ә.к. шамамен 30% құрайды.

Базальт бетон абляциясының жылдамдығы кориум бетінде тұрақты 
қабықшасы пайда болған жағдайларда толтырмасыз цемент ерітіндісі 
абляциясымен салыстыру бойынша аз болды. Кориум және бетон ара-
сында толтырма фрагменттері цемент ерітіндісіне қарағанда аса тұрақты 
термиялық болғандықтан базальт бетонымен экспериментте толтырма-
ның фрагменттері өзіне ірі және ұсақ фрагменттерді енгізетін деградаци-
яға ұшараған бетон қабаты қалыптастырылды.
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Екі эксперименттерде бетон тұтқышының ішкі бүйір қабырғасы тек 
төмен бағыттағы бетонның бір өлшемдік абляциясын жүзеге асыру үшін 
магний тотығы үшін цилиндрлік қосумен қорғалды. Сонымен қатар, 
эксперименттердің бірінде кориумның балқымасына үстінен су берілді 
(Д10), екінші эксперимент (Д10б) салқындатусыз орындалды.

Д10 сумен салқындату экспериментінде үстінен су құю әдісімен кесек 
беті бөлшектерінің беттері пайда болған жоқ. Дегенмен, тік бағыттағы 
бетон абляциясының тереңдігі тіпті индуктордың аз қуатында салқын-
дату болмаған жағдайға қарағанда 25% үлкен.

Магний тотығынан қосымшаның бүйір бетіндегі эрозияның бары өза-
ра әрекеттесу үдерісінде балқыманың (2800 °C ретінде) жоғары темпе-
ратурасының болатындығын растайды. Кориумның салдарлы кесегінің 
жалпы ерекшелігі – бетонмен өзара әрекеттесу аумағында темір оксид-
тері арттырылып сақталған тығыз қабат. Екі жағдайда да магний тотығы 
бетінің кориум балқымасын сулауын растайтын ойыс менискпен бүйір 
қабырғасымен кесек перифериясын ілінісуі байқалады.

MCCI үлгілеу бойынша эксперименттердің алынған нәтижелері MCCI 
фрагменттелген өнімдердің қалыптастыруы ең алдымен, оны сумен суа-
руды бастауға дейін балқымада сақталған энергиясымен шартталды де-
уге негіз болады. Балқыманың металл компоненттерін тоттандырудың 
бұл үдерісіне еріп жүретін және бетонның ыдырау өнімдерінің балқыма-
сы арқылы өту нәтижесінде тіпті кіші көлденең өлшемімен бөлшектердің 
үлкен саны алынды. Фрагменттердің жоғарғы қабаты бетонды қосудың 
үлкен санын сақтайды. Сипатты көлденең өлшемі бойынша бөлшектерді 
үлестіру Розина–Раммлер логарифмдік заңымен жақсы келісімделеді.

4.27 суретте өзара әрекеттесу шегіне жақын бетон температурасына, 
аккумуляторлық бетон тұтқышында кориум бассейнінің өлшемдерінің 
әсері көрсетілді.

4.27 сурет. Кориум бассейнінің әртүрлі тереңдіктерінде бетон темпера
турасының өзгеруі
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Бетон тұтқышына балқыманың түсуімен бетонның активтік аймақ 
балқымасының өзара әрекеттесуін үлгілеу бойынша эксперименттердің 
нәтижесінде мынандай айқындалды.
– Бетонға балқыманың түсуі көп жағдайларда «кориум/бетон» өзара 

әрекеттесудің фрагменттелген өнімдердің маңызды қабатын қалып-
тастыруға апарып соғады.

– Фрагменттердің салыстырмалы мөлшері бірінші кезекте, экспери-
менттік секцияға оны құю алдында балқымамен қорланған энерги-
яға байланысты.

– Кориуммен өзара әрекеттесу кезінде бетонның абляция жылдамдығы 
қалдық жылу бөлу имитациясы үшін құрылғымен кориумда ерекше-
ленген, салыстырмалы энергияға байланысты.

– Бетонның толтырмасы термотұрақты материал ретінде қолдану (мы-
салы, табиғи кварцит) гравийді балқытудың аса жоғары температу-
ра және оны балқытудың аса жоғары жасырын жылу есебінен бетон 
абляциясын уақытша бәсендетуді қамтамасыз етуі мүмкін.

– Жалпы жағдайда бетонның абляциясы суды үстінен құю есебінен то-
лық тоқтатылуы мүмкін.

Қорытынды
Ауыр апаттарда ядролық қондырғылар қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

мәселелерін зерттеу ҚР ҰЯО АЭИ бұрыннан және сәтті жүзеге асырыла-
тын зерттеу қызметінің маңызды бағытының бірі болады.

COTELS және IVR-AM жобалардың аясында ауыр апат үдерістерін ке-
шендік үлгілеу үшін кориум балқымасы сулы жылу тасымалдағышпен, 
корпус материалымен және бетонмен өзара әрекеттесу үдерісін экспе-
рименттік зерттеу үшін ірі масштабты қондырғы құрылды. Қондырғы-
да индукциялық қыздырғышпен жабдықталған және күш корпусының 
және бетон шахтасы түбінің құрал модельі, сулы бассейнді сақтайтын 
секцияға оны кейінгі құюмен протобірүлгі кориум балқымасын 60 кг 
дейін дайындау мүмкіндігі жүзеге асырылды. Ірі масштабты қонды-
рғыны құруды қамтамасыз етуде әдістемелік мәселелерді өндеу және 
онда жүргізілетін эксперименттердің нәтижелерін түсіндіру үшін кіші 
масштабты стенд құрылды. Оны қолданумен кориумды қыздыру және 
балқыту ерекшеліктері зерттелді, ыстық тигл материалы және де жоға-
ры температуралық балқымамен өзара әрекеттесуден тигльдің қорғаныс 
жабыны ретінде графитті қолдану мүмкіндігі тексерілді, кориум үлгілері 
алынды және ірі масштабты эксперименттердің пост-тест талдау кезін-
де кейінгі пайдалану үшін оның құрамы және қасиеттері анықталды. Ірі 
масштабты эксперименттердің алынған санды нәтижелері және кориум-
ның сулы жылу тасымалдағышпен, корпустың материалымен және бе-
тонмен сәйкес есептік кодтарын анықтау және өзара әрекеттесудің зерт-
теу үдерістерінің модельдерін жетілдіру кезінде пайдаланылды.

4.3.2 INVECOR жобасы

Халықаралық ғылыми-техникалық орталығының жобасы (ХҒТО) 
К-1265 «Study of the processes of corium-melt retention in the reactor pressure 
vessel» атауын алғанда қысқасы INVECOR Мұндай шетелдік ұйымдармен 
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ынтымақтастық кезінде орындалады: СЕА, Saclay and Cadarache; IRSN; 
KIT (former FZK) and JRC–ITU, Karlsruhe; FZR, Dresden; Pisa University. Жо-
баға Александров атындағы ҒЗТИ қызметкерлері қатысты (Ресей Сосно-
вый бор қ.) [28].

Жобаның басты мақсаты қалдық жылу бөлуінің имитациясы кезінде 
реактор корпусында кориумды ұстау кезінде стационарлық емес үдері-
стерді эксперименттік зерттеу болады.

Жоба 2006 ж. 1 мамырда басталды және 2010 ж. 30 сәуірде аяқталды. 
Жобаны орындау үдерісінде 4 масштабтық міндеттер орындалды:

1. Қондырғы жаңартылды және балқыту технологиясы оңтайланды-
рылды қалдық энергия бөлу имитация технологиясын жүзеге асыру.

2. Электр балқыту пештерінің (ЭБП) режімдерін және пост-тест есеп-
тері және қалдық жылу бөлу имитаторының жұмыс режімдері тестілеу-
дің алдын алуын енгізетін эксперименттердің есептік ілеспесі жүргізілді.

3. Тоттанбайтын болатты қосумен С-30 оксидтті-металл кориумын 
және С-30 оксидттік кориумын пайдаланумен реактор корпусының мо-
дельінде орналасқан балқыма бассейнінде энергияны бөлуді көлдаумен 
4 ірі масштабты эксперимент орындалды.

4. Кориумның болатпен өзара әрекеттесу нәтижелерін зерттеуді өзіне 
енгізетін эксперименттердің нәтижелерін пост-тест талдау жүргізілді, 
өзара әрекеттесу өнімдерінің құрамын және қасиеттерін зерттеу.

Интегралдық ірі масштабты экспериментерде (№3) негізгі міндет-
терді орындау кезінде С-30 60 кориум балқымасына дейін онда орна-
ласқан қалдық жылу бөлу имитациясына арналған құрылғымен реактор 
корпусының модельі 1,7 м биіктіктен ЭБП-дан құйылды. Корпуста кори-
умды ұстау бойынша эксперименттердің ұзақтылығы 1 сағаттан 2 сағатқа 
дейін құрайды. Кориумда энергия бөлудің салыстырмалы қуаты 4 тен 8 
дейін Вт/см 3 құрайды. Салқындататын су шығынын реттеу және корпус 
модельінің сыртқы бетін жылу оқшаулау есебімен жетті, корпус модельі 
қабырғасының максимальды температурасы 1300 °C құрайды. Кориумға 
болаттың қосуы корпустың ішкі бетін тоттанбайтын болатпен қаптау 
имитациясы жолымен (INVECOR-2 экспериментінде) және кориум бас-
сейнінің бетіне болат табағын тастаумен (INVECOR-3 экспериментінде) 
орындалды. Екі экспериментте (INVECOR-1/3 және INVECOR-2) корпу-
стың модельіне алдын ала 10 кг дейін С-90 оксидті кориум орналасты. 
Төртінші экспериментте (INVECOR-1/4) корпус модельінің сыртқы бетін-
де жылу оқшаулау тиімділігі арттырылды және кориумда қосымша жылу 
экраны орнатылды [29, 30].

4-ші міндет аясында кориум және корпустік болат сынамаларын 
енгізе пост-тест талдауы орындалды: кориум кесегін және корпус мо-
дельін кесу, сынамаларды іріктеу; рентген фазалық талдау (XRD); оп-
тикалық металлография; элементтік талдау; эксперименттер нәтиже-
лерін талқылау.

Пост-тест зерттеулер үдерісінде қатып қалған кориум тегіс кесек 
түрінде қалай, солай кесек бетінде орналасқан ұсақ фрагменттер түрін-
де болады. Корпус модельінің болат қабырғасының ішкі бетінен шамалы 
эрозия табылды.
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Қатып қалған кориумның фазалық құрамын зерттеу фрагменттердің 
үстінгі бетінің құрамы және корпус модельінің қабырғасына іргелес 
кориумның төменгі қабықшасының құрамы ұқсас екенін және кориум 
балқымасын жылдам салқындатуға сәйкес (quench-эффект). Бұл фраг-
менттелген кориумның бөлігі біршама суық болат бетімен балқыма 
ағындарының алғашқы контакт нәтижесінде қалыптастырылды деп бол-
жауға мүмкіндік береді.

Фрагменттлген кориумның массасы кориум/болат массаларының ара 
қатынасына байланысты болуы мүмкін. Сонымен қатар INVECOR-1.4 экс-
периментінде алдынғы эксперименттермен салыстыру бойынша фраг-
менттердің кішкентай массасы алынды деп ескерту қажет. Зерттеулер 
төменгі қабат бөлшектері кориум кесегінде үстінгі қабықша фрагмент-
тері секілді болатынын көрсетті. Сондықтан, кесекте жабық саңылаулар-
да қысымды арту кезінде кориумның үстінгі қабықшасын сындыру нәти-
жесінде және де термиялық кеңейулер кезінде кесектің үстінгі бөлігін 
бөлшектеу нәтижесінде олар қалыптасуы мүмкін болады.

ЛАВА-Б эксперименттік қондырғысы және оны жетілдіруі
Эксперименттік қондырғы (4.28 сурет) температура, қысым және де-

формация датчиктерінің жинағы және плазмотрон типті қалдық жылу 
бөлу имитациясына арналған құрылғы, реактор күш корпусы түбінің 
суды салқындататын модельді сақтайтын құйылатын балқыманы қабыл-
дау құрылғысы және протобірүлгі кориум балқымасын алу үшін индукци-
ялық пешпен жабдықталды [26, 31]. Ірі масштабты тәжірибелерді дайын-
дау және инженерлік-технологиялық шешімдерді оңтайландыру үшін кіші 
масштабты қондырғыда қолдайтын эксперименттер орындалды [32].

Протобірүлгі кориумның 60 кг балқымасын алуға арналған электр 
балқыма пеші сынақ түріне байланысты түрлі эксперименттік секциялар 
орналасуы мүмкін балқыманы қабылдау құрылғысында орнатылады.

Жобаны орындау үдерісінде эксперименттік қондырғының сипатта-
малары маңызды арттырылды.

Ерекшелігінде, ең сапалы графиттік материалдарды қолдану есебінен 
балқыту тиглінің ішкі мөлшері ұлғайтылды, және де қос толқынды пиро-
метрді қолданумен оны қыздыру және балқыту үдерісінде кориум темпе-
ратурасын өлшеуге арналған құрылғы жақсартылды [33].

Кориум бассейні мен корпус модельінің алдынғы есептері экспери-
менттің, нақты реакторлық жағдайға барабар жағдайларды құру үшін 
кориумда қалдық жылу бөлу имитацияға арналған бар құрылғының қу-
атын маңызды арттыру талап ететінін және де кориуммен оның өзара 
әрекеттесу аймағында корпус модельінің ішкі қабырғасының температу-
расын 1000 °C төмен емес қамтамасыз етуді (кориум және болат компо-
ненттері арасында физика-химиялық өзара әрекеттесудің басталу темпе-
ратурасы) көрсетті (4.29 суретті қараңыз) [34].

Қалдық жылу бөлу имитациясы үшін құрылғының жиынтық қуа-
тын арттыру үшін құрылғыда коаксиальдық плазмотрондардың саны 
3 тен 5 дейін ұлғайтылған, ал әр плазматронның қуаты плазмотрондар 
ұштықтарының конструкциясын арттыру есебінен 15–17 кВт дейін жет-
ті. Плазмотрондардың жұмысқа қабілеттілігі және ресурсы жеке плазмо-
трондармен қалай болса, солай бес плазмотрондармен бір уақытта көп-
теген қолдау эксперименттерінде тексерілді [35].
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4.28 сурет. INVECOR эксперименттерін орындауға арналған ЛАВАБ қон
дырғысының құрылымдық тәсімі

4.29 сурет. Модельдің сыртқы бетінде кескінделген жылу оқшаулағышы 
болған кездегі «кориум/корпус» шекарасындағы температуралық өріс
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1 – сыртқы электродтың құрастырмалы графит ұштығы; 2 – қорғау экраны; 3 – салқын
датылған судың шығуы; 4 – салқындату қабы; 5 – шыны мата; 6 – салқындатылатын суды 
енгізу; 7 – ішкі ыдыс; 8 – диоксид уран таблетка ұнтағының және цирконий диоксид ұн
тағының қоспасы; 9 – металды цирконий.

4.30 сурет. ТОП эксперименттеріне арналған эксперименталдық ұяшықтар

«Кориум/болат» өзара әрекеттесу аймағында температураны арттыру 
үшін корпус модельінің сыртқы бетінде (болат қабырғасы және салқында-
татын судың ағыны арасында) жылу оқшаулау пакетін қолдану шешілді. 
Мұндай конструкциясының тиімділігі арнайы қолдайтын экспериментте 
тексерілді, бір коаксиалдық плазмотрон С-32 кориум компоненттерінің 
қоспасына батырылды (цирконий тотығу дәрежесі 32%). Кориум қабаты-
ның сыртқы беті шыны матадан жылу оқшаулау пакетімен қоршалған. 
Барлық эксперименттік жинақ сыртынан су ағынымен салқындатылды 
(4.30 сурет). Қолданылған шаралар плазмотронның маңызды қуаты кезін-
де «кориум/болат» өзара әрекеттесу аймағында талап етілетін температу-
раға жетуге мүмкіндік беретінің тексеру көрсетті [36].

Протобірүлгі кориум балқымасын алу үшін графит тиглінің ішкі беті-
не цирконий карбидынан қорғау жабыны кориумды балқыту және қыз-
дыру үдерісінде көміртек және активтік аймақның оксидттік компонент-
тері арасында өзара әрекеттесуді басуға мүмкіндік берді. Графиттың 
ыстық бетіне цирконий балқымасының жайылуын басқару жолымен 
жабын жағылды. Цирконий балқымасын суыту үдерісінде бетінде және 
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беткі қуыстарда цирконий карбидін қалыптастыра графиттің беткі қаба-
тымен өзара әрекет етті, жабынды жағудың осы тәсіліне ҚР инноваци-
ялық патенті №.30667 [37] алынды.

Ұқсас технология плазмотрондардың графит ұштықтарының сыртқы 
бетінде қорғаныс жабынын құру үшін қолданылды, корпус модельін-
де орналасқан кориум басеейнінде қалдық жылу бөлу имитациясы 
үдерісінде кориум және графит арасында қажетсіз өзара әрекетесуді бол-
дырмауға мүмкіндік берді (ҚР инновациялық патенті №.30668). Есептік, 
эксперименттік және конструкторлық жұмыстардың нәтижесінде инте-
гралдық ірі масштабты эксперименттер үшін реактор корпусының мо-
дельі құрылды (4.31 суретті қараңыз).

б) жалпы түрі

4.31 сурет. Эксперименттік секцияның жалпы түрі

1 – кориум; 2 – жылуоқшаулағыш пакеттің қаптамасы; 3 – ернемек; 4 – корпустың түбінің 
модельі; 5, 6 – корпус болатының үлгісі

а) интегралдық эксперименттерге арналған эксперименттік секция
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4.6 кесте. Интегарлдық эксперименттерде кориумды жүктеу

Эксперимент ЭПП* тигеліндегі  
материал массасы, кг

Корпус** модельіне 
қоспа, кг

Кориумның жиынтық 
массасы, кг

1 60 10 70

2 60 9,4 69,4

3 60 60

4 60 60

Ескерту:
* Кориум құрамы С32 композициясына сай келді (цирконийдің тоттану дәрежесі 32%)
** Кориум құрамы С90 композициясына сай келді (цирконийдің тоттану дәрежесі 90%) 

Корпус модельінің ішкі диаметрі 40 см, қабырғасының қалыңдығы 
50 мм, модельдің формасы жартылай эллипсті. Модель қабырға тем-
пературасын ішкі беткі қабаттардан бастап түрлі қашықтықтарда, 
сондай-ақ экперименттер үдерісінде қабырғалардың орын ауысты-
ру/деформациялану датчиктерімен өлшеуге қажетті жылубуларымен 
жарақтандырылған.

Интегралдық эксперименттерді дайындау
Жобаны орындау үдерісінде төрт ірімасштабты интегралды экспе-

римент орындалды. Төртінші эксперимент кориум құрамы бойынша 
1-экспериментті қайталау болып табылады. Басқа эксперименттерге қа-
рағандағы өзгешелігі, корпус модельінің сыртынан жылуоқшаулағыш 
тиімділігі елеулі артты және екінші үстіңгі жылу экраны қосылды. 
Барлық интегралдық эксперименттердегі кориумды жүктеу бойынша 
мәліметтер 4.6 кестеде келтірілген.

1-ші экспериментті дайындау
Бірінші интегралды эксперимент оксидті кориумның С-32 прототипті 

кориум балқымасы түрінде төменгі пленумға түскенде, реактор түбін-
де кориум бассейннің бет алысын модельдеуге арналған. Балқыманың 
корпус түбіне түскеннен кейін 5 коакиалды плазматронды блокты қол-
данумен кориумда қалдықты жылу бөлгішті еліктегіштенеді. Қосымша 
эксперименттік секцияға 1-үлгілеу эксперименті нәтижесінде алынған 
10 кг жуық С-90 оксидтік кориумның кесек қоқымының түріндегі орна-
ластырылған болатын. Осылай, ЭБП балқыманы толығымен ағызып алу 
жай-күйінда эксперименттік секцияда протопиттік кориумның 70 кг бол 
болуы болжалды (корпус модельіне кориумды алдын ала жүктеу төменгі 
пленумға градирленген белсенді аймағының бір уақытта емес төмендеуі 
туралы нұсқасына еліктеді) [7].

4.32 суретте бірінші интегралды экспериментке арналған экспери-
менттік секциясы көрсетілген.

Эксперименталдық секцияны дайындау алдын ала есептер және қол-
дайтын эксперименттер ұсыныстары мен нәтижелеріне сәйкес орындал-
ды. Коаксиалды плазматрондардың сыртқы төменгі учаскелеріне корбит 
цирконий қорғаны жабыны жағылған болатын.
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4.32 сурет. 1ші экпериментке арналған эксперименттік секция

Қызу диаграммасы/ЛАВА-Б қондырғысының ЭПП кориум компо-
нентінің балқуы ірімасштабты мөлшерлегіш эксперименттердің нәтиже-
лері негізінде әзірленген болатын. Корпус модельінің алдына ала қызу 
кезеңінде балқыманы құйып алу алдында плазматрондардың жұмы-
сының тұрақтылығы плазматрондардың жұмыс газы ретінде аргонды 
қолданумен қамтамасыз етілді (эксперименттің алғашқы кезеңдерінде 
(балқыманы ағызып алу алдында) плазматрондардың жұмыс газы ретін-
де аргонды қолдану барлық эксперименттерде қолданылды). Балқыма-
ны құйып алудан кейін корпус модельінде плазматрондардың қуатын 
арттыру үшін аргон азотқа ауыстырылды (немесе «аргон+азот» газда-
ры қоспасы).

2-ші экспериментті дайындау
Екінші интегралды эксперимент үшін эксперименттік секцияны дай-

ындау кезінде, жұмыс жоспарына сәйкес, корпус модельіндегі кориумға 
тоттанбайтын болатты қосу қажетті болды. ЭБП балқытатын тиглінде қа-
ламайтын физико-химиялық үдерістерді болдырмау үшін, ВВЭР реактор-
ның ішкі плакировкасын еліктете отырып, эксперименттік секцияға тот-
танбайтын табақ болатты орналастыру шешілген болатын. (4.33 сурет).

4.33 сурет. 2ші экспериментке арналған эксперименттік секция
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4.34 сурет. 3ші экспериментке арналған эксперименттік секция

ЭБП индикаторына қуатты жеткізу диграммасы 1-интегралдық экс-
перименттің нәтижесі есебінде түзетілген болатын – кориум компонент-
терін жүктемесінің қызуы темпі температура саласында металл циркон-
дің балқуымен тежелген болатын, балқыманы ағызып алу сәтіне дейін 
тигель ішінде балқыманың қаламайтын орын ауысуын алдын алу үшін.

3-ші экспериментті дайындау
Осы экспериментте кориум бассейніне, оны ағызып алғаннан кей-

ін болат құрылғысының фрагменттерінің үстінен құлауын ұқсату және 
үстіңгі қабығын қалыптастыру шешілген болатын. Мұндай конфигура-
ция ауыр апаттардың дамуының постулатты сценарийін тексергіш бо-
лып табылатын еді, оған сәйкес корпус түбіндегі кориум бассейнінде 
оксидтік қабаттың («фокус-әсер» деп аталатын) үстіне металл балқыма 
қабаты қалыптастырылады. Корпус модельінде материалдардың орна-
ласуы тәсімі 4.34 суретте көрсетілген. Металл пластина мыс қапсырма-
ларда үстіңгі жылу экранынан төмен ілініп қойылады. Пластинаны мыс 
қапсырмалардың құлдыруына дейін қыздыру уақыты, оксидті кориум 
балқымасына болаттың тікелей құлауының алдын ала кориумның бетін-
де қатты қабық қалыптасқанға дейін жеткілікті.

Алдындағы эксперименттерден ерекшелігі, корпус модельіне кориум 
фрагменттері қосылған болатын, бұл балқыманы құйып алу алдында мо-
дельді қыздырудың тым жоғары температурасын қамтамасыз ету керек.

Сонымен қатар, эксперимент үдерісінде модель қабырғасының темпе-
ратурасын арттыру үшін корпус модельінің сыртқы бетін (жылуоқшау-
лағыш пакет) салқындатқыш судың минималды мүмкін болатын шығы-
ны белгілі болды.

4-ші экспериментті дайындау
Төртінші интегралды эксперимент, кориум құрамына қарағанда 

бірінші интегралды экспериментті қайталау болып табылады. Экспери-
ментті орындау жай-күйінда басқы ерекшеліктері мынандай шаралар-
мен қамтамасыз етілді:
– корпус модельіне оксидті кориумды алдын ала төгудің болмағандығы;
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4.35 сурет. 4ші экспериментке арналған эксперименттік секция

– графитті талшықтағы шыныматаны ауыстыру есебінде корпус мо-
дельін жылумен оқшаулаудың сыртқы қабатының тиімділігін арттыру 
(жылуоқшаулағыш пакеттік жылу өткізгіштігін 8–10 есе төмендетті);

– кориум үстінің және негізгі тантал экран арасындағы болат пласти-
наның орналасуы және берік бекітілгендігі есебінде кориум үстіндегі 
үстіңгі жылу экранының тиімділігін арттыру;

– сыртқы салқындатқыш шығуда судың шығынын 90 °C деңгейде тем-
ператураны ұстау жай-күйінда реттеу.
Эксперименттік секцияның тәсімі 4.35 суретте көрсетілген.
Интегралдық эксперименттерді орындау
Барлық төрт эксперименттің бастапқы сатылары бір сценарий бойын-

ша орындалды: кориум компоненттері эксперименттік секцияның үстіне 
орналасқан индукциялық типті электрмен балқытқыш пештің тигеліне 
жүктелді және «ыстық тигель» әдісімен балқытылған жай-күйіна дейін 
қыздырылды. Берілген температураға жеткеннен кейін (мөлшерлеу экс-
перименттерінде тексерілген) тигелдің түбінде саңылау ашылды, және 
де балқыма эксперименттік секцияға ағызылды. Кориум балқымасын 
эксперименттік секцияға ағызу алдында мысалмен 12–15 минут бұрын 
қалдықты жылу бөлуді еліктетуге арналған құрылғы іске қосылды, бұл 
корпус модельінің қабырғасын 200–250 °C дейін қызуына әкелді. Бұл та-
рауда 4-ші эксперименттің тек максималды параметрлерге қол жеткізген 
сипаттамасы ғана келтірілген.

Тигелдің түбіндегі саңылау тигелдің ішіндегі температура 2630 °C 
жеткеннен кейін ғана ашылды. Плазматрондық қыздырғыш балқыманы 
ағызып алуға дейін ∼15 минут бұрын өшірілді, бұл корпус модельі қабы-
рғасының ∼250 °C дейін қыздыруды қамтамасыз етті (алдын ала қызды-
ру сатысында корпус модельінің сыртқы бетіндегі салқындатқыш судың 
шығыны ажыратылған болатын).

4.36 суретте INVECOR 4 экспериментінің үдерісінде коропус мо-
дельінің қабырғасындағы температура графигі келтірілген. Тәжіри-
бенің жалпы ұзақтылығы (алдын ала қыздыру сатысын қоса алғанда) 2 
сағаттан артық.
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4.36 сурет. 4ші интегарлды эксперимент үдерісіндегі корпус модельі қа
бырғасының температурасы

Барлық плазматрондардың орташа қуаты тәжірибе үдерісінде 75 кВт 
жуық болды. Модель қабырғасының қызуының максималды температу-
расы тәжірибе үдерісінде модельдің түбінің орталық бөлігінде байқалды 
және 1400 °C құрады.

Үстіңгі тантал экранның температурасы алдыңғы тәжірибелерге қа-
рағанда бірнеше төмен болды, бұл аралық болат экранды пайдаланудан 
болған оң әсерді растайды.

4.7 кестеде интегралдық эксперименттерді орындау үдерісінде қол 
жеткізген параметрлер келтірілген.

4.7 кесте. INVECOR эксперименттерінің нәтижесі

№
Ағызу алдындағы 
кориум темпера-

турасы, °C
Плазматрондар 

қуаты, кВт
Эксперимент 
уақыты, мин

Модель қабырға-
сының макс. тем-

пературасы, °C

1 2560 65 60 820

2 2570 75 60 1050

3 2680 78 60 1350

4 2640 75 130 1400

Сынақтардан кейінгі зерттеулер нәтижелері
Тәжірибелерден кейін эсперименттік секцияны бөлшектеу нәтиже-

сінде анықталды, корпус модельіндегі қатқан кориум тұтас кесек, сон-
дай-ақ кесектің бетінде орналасқан фрагменттердің қабаттары түрінде 
де орналасқан (4.37–4.40 суреттерді қараңыз).

4.8 кестеде INVECOR интегралдық эксперименттерден кейінгі «кесек/
фрагмент» массаларының қатынасы келтірілген
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4.40 сурет. Кориумның 4ші экспе
рименттен кейінгі конфигурациясы

4.37 сурет. Кориумның 1ші экспе
рименттен кейінгі конфигурациясы

4.38 сурет. Кориумның 2ші экспе
рименттен кейінгі конфигурациясы

4.39 сурет. Кориумның 3ші экспе
рименттен кейінгі конфигурациясы

4.8 кесте. Эксперименттердегі кориум массаларының қатынасы

№ Модельдегі кориум 
массасы, кг

Кориум фрагменттерінің 
үлесі,%

Кориум кесегінің  
үлесі,%

1 47,0 10,9 89,1

2 68,9 33,9 66,1

3 58,4 27,8 72,2

4 55,4 49,8 50,2

Кориумды 1-ші эксперименттен кейін зерттеу нәтижелері
Үлгінің негізгші компоненттері рентгендік фазалық талдау нәти-

желері бойынша ГОК бар ауыспалы құрамының оксидті фазасы (U, Zr)
O2 болып табылады – уранның қос тотығы торы, металл цирконий фа-
засы, α-уран кристалды тор негізіндегі оттегімен тұрақтандырылған 
α-Zr(O), және фаза α-(U, Zr). Үлгілердің жалпы белгілері бағалау құра-
мы U~0.9Zr~0.1O2 негізінен қатты ерітіндегі цирконийдің аз мөлшері  
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(U, Zr)O2 болып табылады. Кесек материалының үлгілерінің барлық 
жиынтығынан Fm3m әлде Fd3m кеңістік топтарының кубтық торы бар 
Zr2FeOX әлде ε-Zr6Fe3O0,6 сияқты неғұрлым сенімді сәйкестендірілген, 
құрамында темір бар фазалар орталық аумағының үлгілері бөлектенеді.

Фрагменттелген кориум үлгісінің негізгі компоненттері ауыспалы 
құрамның оксидтік фазасы (U, Zr)O2 ГЦК бар – тор уранның қос тотықғы 
болып табылады. Оттегімен тұрақтандырылған α-Zr(O) металл цирко-
ний фазасы осы материалда кесек материалына қарағанда елеулі төмен 
және кристалды тор α-уран негізіндегі α-(U, Zr) фазасы іса жүзінде жоқ. 
Үлгілердің жалпы сипаттары бағалау құрамы U0.97Zr~0.03O2 ден U0.93Zr~0.07O2 
дейінгі негізінен қатты ерітіндідегі (U, Zr)O2 аз мөлшердегі цирконий бо-
лып табылады. Фрагменттелген кориум үлгілерінің кесектерден негізгі 
жалпы ерекшелігі цирконийдің жоғары құрамы бар оксидтік фазалар-
дың бар болыу болып табылады. Бұл моносыналы кристалды торы бар 
цирконий тотығы, сондай-ақ фазаның болуы, фон ұлғайту және негізгі 
қатты ерітінді рефлекстердің еңістерін ұзартуға бойынша дифракто-
граммаларда сәйкестендіріледі, бұл кристалдық торлардың кез-келген 
түрі бар қатты ерітіндіде (U, Zr)O2 цирконийді ұстап тұруды ұлғайтуға 
сәйкес. Мұндай дифракциялық көрініс фазалардың тез кристалдану 
(шыңдау) жағдайда да пайда болуы мүмкін, қатты бұзылған кристалды 
торы бар теңсіздік фазасы құрылады.

Элементтік талдау кориум фрагменттері үлгілерінде уран мен цир-
конийдің бір келкі таралуын көрсетті. Фрагменттелген кориумның 
элементтік құрамы іс жүзінде құймакесек материалының құрамы-
на пара пар.

Кориумды 2-ші эксперименттен кейін зерттеу нәтижелері
Корпус модельіндегі кориум үлгілерінің фазалық және элементтік фа-

засының нәтижелері көрсетті:
– Құймакесектің материалының барлық үлгілерінің фазалық құрамы іс 

жүзінде пара-пар, бұл элементтік талдау нәтижесімен расталады және 
балқыманың қату сәтінде де және балқымалы ағызып алу сәтінде де 
бір келкілігін айтады. Осы туралы танталды воронкадағы балқыма 
қабығының үлгісінің, балқыма құйма кесегі материалдарының үлгісі 
мен корпус модельіндегі құймакесектің үстіндегі кориум фрагмент-
терінің фазалық және элементтік құрамы айтады.

– Қондырғының болат элементтерімен тіклей байланысы бар үлгілер-
де, олардың кориум балқымаларымен химиялық өзара байланысы 
өнімдерінің бар екендігі тіркелді. Құймакесектің қалған үлгілерде 
құрамында темірі бар фазалар шындығында нөлге тең.

– Құймакесек фрагменттерінің материалы негізінен оксид-металл ко-
риумға тән сипаттағы, бір келкі микроқұрылымы бар. Металдық 
α-уранды қосу салыстырмалы сирек және негізінен құймакесек ма-
териалында, сондай-ақ уран қосоксиді таблеткаларының ерітілген 
фрагменттерінде жиі болады.

– Құймакесектің орталық және әсіресе төменгі аумағында темірдің 
және құрамында темір бар фазалардың болуы эксперимент геометри-
ясымен әлбетте келіседі және темірдің кориум балқымасында еритін-
дігін көрсетеді.
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Кориумды 3-ші эксперименттен кейін зерттеу нәтижелері
Рентгендік фазалық талдаулар нәтижесі бойынша қатқан балқыма 

үлгілерінің фазалық құрамының негізгі компоненттері, ГЦК – уран қо-
стотығы торы бар ауыспалы құрамының (U, Zr)O2 оксидтік фазасы бо-
лып табылады.

Оксидты қатты ерітінділер (U, Zr)O2 барлық үлгілерге тәң. Осы фаза-
ның жалпы құрамының жалпы сипаты болып табылатындар, ерітіндіде 
цриконидің аз болуы, сондай-ақ металдық цирконий фазасының жоқ бо-
луы. Оксидты фазаның бағалау химиялық құрамы тор кезеңінің мағына-
сы бойынша анықталды және U~0.97Zr~0.03O2÷ U~0.85Zr~0.15O2 (0,546÷0,542 
нм) құрамдары диапазонында жатты.

Кориумды 4-ші эксперименттен кейін зерттеу нәтижелері
Рентгендік фазалық талдау нәтижелері бойынша фрагменттердің 

үстіңгі қабаты үлгісінің негізгі компоненттері, уран қос тотығы UO2, со-
дай-ақ ГЦК уран қос тотығы торы бар ауыспалы құрамының оксидтік 
фазалары (U, Zr)O2 және тетрагоналдық және моносаналық торлары не-
гізінде цирконий қос тотығы болып табылады. Ірі фракциялар матери-
алдарының үлгілерінде UO2 таблеткаларының материалының, сондай-ақ 
UO2 до U~0,8Zr~0,2O2 құрамдар диапазонында тағы басқа фазалар жинағы-
ның бар екендігі бір мағынада сәйкестендіруге қол жеткізілді.

Фрагменттердің екінші қабатының фракция ұлгілерінің фазалық 
құрамы уран қос тотығының жоқ болуымен ерекшеленеді. Композиция-
ның негізі ГЦК уран қос тотығы торы бар оксидтік фазалар (U, Zr)O2, цир-
коний қос тотығының тетрагоналды және моносыналы модификациясы 
негізіндегі (Zr, Ur)O2 және (Zr, Ur)O2 фазалары құрайды.

Материалда ұсақ фракциялардың бар болуы U~0,5Zr~0,5O2 ауыспалы 
құрам фазасының елеулі мөлшерінің бар болуы екендігін атап кету ке-
рек. Ең ұсақ фракциялардың үлгілерінде уранның жоғары тотықтары-
ның U3O8-X сызығы анықталады.

Құймакесек үстіндегі кориумның ірі фрагменттерінің үлгілерінің сан-
дық элементтік құрамы, жалпы, фрагменттердің төменгі қабатындағы 
бөлшектердің ірі фракцияларының материалының құрамына сәйкес 
келеді. Фрагменттредің фазалық құрамы ГЦК уран қос тотығы торы бар 
қатты еретінділермен (U, Zr)O2 және цирконий қос тотығының кубтық 
немесе тетрагоналды модификация негізінде (Zr, Ur)O2 көрсетілген. Ме-
талдық цирконий фазасының жоқ екендігін атап кету керек.

Балқыманың құйма кесек үлгілерінің негізгі құраушысы ретінде ГЦК 
бар уранның қос тотығының қатты ерітіндісі және оттегімен тұрақтан-
дырылған α-Zr(O) металл цирконийдің α-фазасы болып табылады. Со-
нымен қатар үлгілерде кіші-гірім мөлшерде α-уранның α-(U, Zr) кристал-
дық тор негізіндегі фазасы бар.

Үлгілердің жалпы сипаттамалары болып U~0.95Zr~0.05O2 бағалау 
құрамы бар (U, Zr)O2 негізінен қатты ерітіндідегі цирконидің аз құра-
мы табылады.

Fd3m и Fm3m текше торлары бар кеңістік топтары темірлі фазалар  
(U, Zr)Fe2, Zr2FeOX сондай-ақ кориум үлгілерінде кездеседі.

Құйма кесектің периферийлік ауданындағы түбінің қабығының үл-
гілері құйма кесектің ортаңғы бөлігінің үлгілерінің фазалық құрамы-
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4.41 сурет. Кориумның болатпен өзара әрекеттестік аймағының құрылымы

на ұқсас фазалық құрамы бар, және корпус модельі материалдарының 
балқуы болмаған ауданданыда құйма кесектің шегеленген қабаты түрін-
де берілген.

Керісінше, корпус модельі қабырғасының балқуы болған аудандарда 
таңдап алынған қабықтардың үлгілерінде кориумның болат балқымала-
рымен өзара әрекеттесу өнімдері бар. Темірлі фазалардың маңыздысы, 
түбіне жақын қабықтардың үлгілерінде көп болуы, интерматаллидті 
фазалар ZrFe3 (тығыз оралған ГЦК құрылым), (Zr, U)Fe2 (ферромагнетик, 
MgCu2 типті текше торлы Лавес фазасы) және α-Fe металл фазасы бо-
лып табылады.

Құйма кесектің түбі ауданынын зерттеуге ерекше назар аударылды, 
онда кориумның болатпен өзара әрекеттесу өнімдері бар қалықдығы 
1 мм жуық материалдар қабаты бақыланды. Осы ауданның өңдеуге дей-
інгі және кейінгі үлкейтілген бейнесі 4.41 суретте келтірілген.

Осы үлгілердің негізгі ерекше өзгешеліктері болып табылатыны, 
темірлі интерметаллидті фазалардың ZrFe3, (Zr, U)Fe2 және α-Fe металл 
фазасыынң үлкен көлемде болуы.

Корпустық болаттың үлгілерін зерттеу нәтижелері
Неғұрлым ыстық аймақтағы корпустық болаттың қиылысу бетінің 

көрінісі 4.42 суретте көрсетілген.
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 а) б)

4.42 сурет. Корпус модельінің орталық аймағындағы болат үлгісінің 
құрылымы: (а) 3ші эксперименттен кейін; (б) 4ші эксперименттен кейін

4.43 сурет. Корпус болатының 4ші 
эксперименттен кейінгі фазалық 
құрамын зерттеуге арналған үлгілер

Суреттен көрінгендей, 4-экспериментте кориумның болатпен фи-
зико-химиялық өзара әсерге түсу аймағының тереңдігі шамамен 
20 мм құрайды.

4-эксперименттен кейінгі корпус модельінің қабырғасынан алынған 
материалдар үлгісінің фазалық рентгендік талдауының нәтижесі (4.43 
сурет), зерттедетін аймақтардағы фазалық құрамның негізгі құрасты-
рғыштары болып иентерметалдық фазалар (Zr, U)Fe2 және кристалдық 
торлары бар НОК бар α-темір негізіндегі металдық фаза болып табылады.

(Zr, U)Fe2 фазалар рефлекстерін 
талдау нәтижелері, осы фаза 1 
жіне 2 аймақтарға қарағанда 3 
аймақта неғұрлым көмескі екенді-
гін көрсетті.

Қорытынды
Орындалған төрт ірі ауқым-

ды интегралды эксперименттер 
үдерісінде ВВЭР типті реактор кор-
пусының модельдерін білдіретін 
эксперименттік секцияға ∼1:12 
мас штабында және 5 коаксиалдық 
плазмотрондар негізінде қалдықты 
жылу бөліну еліктеуіш құрамдағы 
құрылғысына С-32 прототипті ко-
риумның 60 кг дейін балқымасы 
1,7 м биікттен құйылды. Индукци-
ялық электрмен балқыту пешінің 
балқыту тигелінің бастапқы жүк-
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темесінің құрамына БН-350 реакторының бланкеттік құрастырмаларың 
таблетка түріндегі кемітілген уран диоксидінен, пластина және стержень 
түріндегі металл цирконий, сонымен қатар дисперсиялық ұнтақ түрінде-
гі цирконий тотығы енеді.

Мөлшерлеу эксперименттерінен кейінгіқатқан кориумді зерттеу 
нәтижелері, бастапқы құрастығыштардың таңдап алынған қызды-
ру/балқыту режімі кезінде цирконий балқымасында уран диоксидінің 
толық балқуы жүрмейтіндігін көрсетті. Соған байланысты толығымен 
ерімеген отындық таблеткалардың фрагменттері бар кориумның металл 
құрастырғыштарының балқымасы ағызып алынды (кориум құрасты-
рғыштарынң қыздыру/балқыту ұзақтылығы электр пешінде 1 сағатқа 
жуықтықты құрады, бұл ТМІ-2 реакторының белсенді аймағында бола-
тын үдерістерге тән (АТЭХАГ нұсқасы бойынша)). Осы жерде, цирконий 
балқымасында уран диоксидінің эксперименттік секцияда еруі қал-
дықты жылу бөлуді еліктетуге арналған құрылығымен қызуы есебінде 
жалғасады деп болжанған болатын (цирконий балқымасында уран диок-
сидінің еруі кезінде 1 кг диоксидке 265 кВт жуық жұтылады).

Ірі ауқымды интегралдық эксперименттердің ұзақтылығы 1 сағаттан 
2 сағатқа дейінгі мөлшерді құрады, соған қарамастан қалдықты жылу 
бөлінуді еліктетуге арналған құрылғының жұмыс есебінде кориумда 
«зор» энергия бөлінуі 6 дан 10 Вт/см 3 құрады, бұл ауыр апатты феноми-
налдық сипаттауға арналған постулаттанған мағынасына сәйкес келеді.

Кориум балқымасының температурасы эксперименттік секцияға 
ағып өту сәтінде 2570 ден 2630 °C дейін болды. Корпус модельінің қабы-
рғасының максималды температурасы 850–1400 °C құрады. Корпус мо-
дельіндегі кориум массасы 47 ден 69 кг дейін болды (екі эксперимент-
терде де корпус модельдеріндегі кориум массасы модельге 10 кг жуық 
кориум оксидін (ағызып алынатын балқымаға қосымша ретінде) алдын 
ала жүктеу есебінде өсті). Корпус модельінің болат қабырғасының то-
тығуының максималды тереңдігі 6 мм жуық болды және модельдің ор-
талық бөлігінің кориум балқымасының корпуспен 4 – экспериментте 
алғаш түйіскен аймағында бақыланды.

Жылу ағыны корпус модельінің қабырғасы арқылы жоғары болған жоқ 
(не бары 150–180 кВт/м 2), бұл модельдің ішкі су салқындатқыш бетінде 
жылуоқшаулағышты қолданумен түсіндіріледі. Жылуоқшаулағыштың 
және болат қабырғасының үлкен қалыңдығының бар болуы (сондай-ақ 
кориум массасына қатысты корпус модельінің массасының жоғары бо-
луы) жылу ағындарын қайта таратуға әкелді, демек, кориум жылуының 
елеулі бөлігі модель қабырғасының бойымен, модельді экспениментттік 
қондырғыға бекітіп тұрған үстіңгі ернемекке тарады.

Радиалдық жылу ағынының төмендеуінің екінші себебі – кориум/болат 
жылу алмастыру кезінде модельді жылумен кеңейту есебінде қалыптасқан 
кориумның ішкі қабығы мен корпус модельінің қабырғасы арасындағы 
саңылау болып табылады. 4-экспериментте қосымша газды саңылаулары 
бар қабатты қабығы табылды, бұл радиалдық жылу ағындарының тара-
луы жолындағы қосымша термиялық кедергі болып табылады.

Барлық эксперименттерде қатқан кориум тұтас құйма кесек және 
құйма кесектің үстіндегі ұсақ фрагменттер қабаты ретінде көрсетілді. 
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Фрагменттелген кориумның массалық үлесі корпус модельіндегі кори-
умның жалпы масссасының 30% дейін жетті.

Фрагменттелген кориумның фазалық құрамы, кориум құйма кесе-
гінің құрамына ұқсас, бірақ та оксидтік құрастырғыштары көп. Үстіңгі 
жылу экранның деградациясы өнімін көрсетітін фрагменттердің үстіңгі 
қабаты және бағыттаушы конусы жойылады және ары қарайғы талдау-
дан алынып тасталды.

Құйма кесектің талдауы, әсіресе плазматрондардың беттеріне жақын, 
кориум фрагменттерінің мүмкін болатын қалыптасу үдерісіне мынандай 
де бетіне «қалқып» шығуға кориумның плазматрондарға жақын жер-
гілікті астыртын қызуының елеулі әсері анықталған жоқ.

Қолда бар нәтижелердің негізінде кориум фрагменттері балқыма ағы-
стың шашырап эксперименттік секцияға түскенде жоғары температура 
кезіндегі кориумның төменгі тығыздығы есебінде қалыптасады.

Сондай-ақ, кориума балқыманы құю кезінде INVECOR эксперимент-
терде шашыраған балқыма корпус модельінің салыстырмалы суық бетін-
де, үстіңгі жылулық экранда және плазмотрондардың су салқындатқыш 
бөліктерінде ұсақ бөлшектердің жұқа қабығы түрінде тез қататындығын 
болжауға болады. Қатқан бөлшектер, кейін эксперименттік секцияның 
жоғарғы бөлшектерінен кориумның жоғарғы қабығының үстіне құлады 
және/немесе ағыстың соңғы құлауы (салыстырмалы тыныш) кезінде ко-
риум балқымасымен корпус модельін түбінен ығыстырылды.

Фрагменттелген кориумның неғұрлым көп үлесі «кориум/болат» өза-
ра әрекеттесу аймағында неғұрлым жоғары температурада және корпуста 
балқыманы ұстап тұру модельдеудің үлкен ұзақтылығы кезінде табыл-
ды. Төменгі қабатының фрагменттерін мұқият зерделеу, көбінесе, олар 
пластиналы қабықшалармен құрылғандығын көрсетті. Қалдықты жылу 
бөлінуді имитациялау кезінде плазматрондық қыздырғышпен кориумның 
ішкі көлемін қыздыру кезінде бұзылған кориумның бастапқы қабығының 
фрагменті екендігі ықтимал. Бастапқы қабығының шытынауы кориумды 
қайта қыздыру кезінде көлемінің өсуімен, сондай-ақ кориум ішкі көлемін-
дегі жабық қуыстарындағы газ қысымының өсуімен болуы мүмкін.

4.4 Натриймен салқындатылатын шапшаң 
реакторлардың ауыр апаттары кезінде 
қайталанатын қауіптің тундауын болдырмайтын 
шарттар мен құрылғыларды зерттеу

Қазіргі кезде жылдам нейтрондардағы аса қауіпсіз реакторларды 
құру бойынша жұмыстарға үлкен көңіл бөлінуде. EAGLE (Experimental 
Acquisition of Generalized Logic to Eliminate re-criticalities) жобасы отын-
ның балқуымен апарып соғатын реактордың белсенді аймағының апаты 
кезінде қайталанатын сынақтылықты болдырмау мүмкіндігін қамтама-
сыз етуге арналған. Нақты жағдайда мәселелені «жою» тиімдігі белсенді 
аймақтан «қауіпсіз» орындардан балқыманы өз уақытында жою есебінде 
жеткізіледі. Нұсқалардың бірі, ішінде болат каналдармен жабдықталған 
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4.44 сурет. EAGLE1 жобасының экспериментінің сабақтастығы

ЖБЖ белсенді аймағы құрылғысы пайдалану болып табылады, онда мұн-
дай бақылантын балқытылған отынды жою жүретін болады (FAIDUS – 
Fuel Assembly In-Duct Structure).

Бақыланатын отын балқымасының орын ауыстыруы мәселелерін 
зерттеуге бағытталған эксперименттерді жүргізу мүмкіндігі бойынша 
жұмыстар 1995 жылы басталған болатын, ал 1998 жылдан бастап Қа-
зақстан және Жапония қазақстандық реактордан тыс зерттеу қондырғы-
лары мен импульстік графиттік реакторды (ИГР) пайдалана отырып, 
бірлескен эксперименттік зерттеулерді жүргізе бастады. Осы кезде (2015 
жылдан бастап) EAGLE жобасының – EAGLE-3 жобасының үшінші кезеңі 
іске асырылуда.

4.4.1 Реакторішілік эксперименттер

Реакторішілік эксперименттердің бағдарламасы және оларды 
іске асыру

EAGLE-1 жобасының реакторішілік бөлімінің негізгі ретінде толық 
ауқымды екі эксперимент жүргізілген болатын. олардың алдында үш тіз-
бекті іске асырылған кезеңдер болды (4.44 сурет).

Бұл эксперименттер мынандай сабақтастықта берілуі мүмкін [38].
– Кіші ауқымды эксперименттер (GP-1, GP-2): ВВЭР-1000 типті таблетка-

лардан отын діңгегі түрінде 36 г жуық отын балқыды, осы жерде отын-
ның балқуы үдерісінде тұйық еөлемдегі газ қысымының өсуі өлшенді.

– Орта ауқымды эксперимент (WF): 12 твэлдерден құрылған отын жи-
нағы түрінде 2 кг жуық отын балқыды. Балқыма тоттанбайтын бо-
латтан жасалған қабырғаны бұзды. Балқымадан қабырғаға оның 
бұзылуы сәтіндегі жылу ағыны анықталды және қабырғаның жылу 
жай-күйін сипаттайтын параметрлері өлшенді [39].
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– Натрий жоқ толық ауқымды эксперимент (FD): 75 твэлдерден 
құрылған отын жинағы түрінде 8 кг жуық отын балқыды. Балқыма 
ішкі құбырдың қабырғасын бұзды, тұзаққа құйылды. Құбырдың қа-
бырғасының бұзылуын және бастапқы жай-күйінда натрий жоқ құ-
быр бойынша балқыманың орын ауыстыруы шартын сипаттайтын 
параметрлер өлшенді. Бұл соңғы дайындық эксперименті отынның 
балқу параметрлерін бағалау кезінде, сонымен қатар ішкі құбыр қа-
бырғаларының балқу және мынандай де балқыманың құбыр бой-
ымен орын ауыстыру параметрлеріне натрийдің әсерін анықтау мақ-
сатында қорытынды эксперименттің нәтижелерін талдау кезінде де 
қолданылған эксперименттік мәліметтер алынды.

– Натриймен толық ауқымды эксперименттер (ID-1, ID-2): 75 твэлдер-
ден құрылған отын жинағы түрінде 8 кг жуық отын балқыды. Балқы-
ма натрий толтырылған ішкі құбырдың қабырғасын бұзды, реак-
тордың астында кеңістікті модельдеп тұрған натрий толтырылған 
тұзаққа төмен орын ауыстырылды. Құбыр қабырғасының бұзылуын 
және зерттелетін үдерістер ~8.5 кг натрийге әсері жай-күйінда құбыр 
бойынша балқыманың орын ауыстыруы шартын сипаттайтын пара-
метрлер өлшенді. ID-1 және ID-2 екі эксперименті отындағы интеграл-
ды энергия бөлінудің қуаты және көлемінің диаграммаларымен ерек-
шеленді. Екі экспериментте натриймен әсерге түсу шартында ішкі 
құбыры бойымен отынның орын ауыстыруы үдерісін сипаттайтын 
бірегейлі мәліметтер алынды, және жылдам реактор ЖБЖ құрылғы-
ларың ішіне орнатылған ішкі құбырлар бойымен реактордың астын-
дағы белсенді аймаққа балқыманы шығару идеясының қабілеттілігі 
көрсетілді.
WF, FD және ID эксперименттерінде CDA (Core Disruptive Accident) сце-

нарилерінің бірінде постулаттанғандай, реактивтіліктің бостық тиімділі-
гімен негізделген, жергілікті жоғары энергия бөлгіштігі бар жылдам 
нейтрондардағы реактор жинағының бірі іс-жүзінде модельдендірілді. 
Күтілетін нәтижелерге және эксперимент шартына қол жеткізу үшін 
ЖБЖ эксперименттердегі қуатын және интергралды энергия бөлгіштігін 
өлшеу диаграммаларының формаларын есептік-теориялық және экспе-
рименттік негіздеуді қоса алғандағы эксперименттерді қауіпсіз жүргізу 
шарттарын негіздеуді алдын ала дайындау жүргізілді. Физикалық ма-
кеттерде натуралық алдын алу реакторішілік эксперименттеріне ерекше 
көңіл бөлінді, онда тура өлшеу әдістерімен эксперименттік отында энер-
гия бөлінудің көлемді таралуы параметрлерін анықтауға және осы пара-
метрлердің реактордағы энергия бөліну көлемімен байланыс орнатуға 
мүмкіндік берілді.

Жобаның мынандай кезеңінде – EAGLE-2 (4.45 сурет) натриймен 
салқындатылатын қос қабырғаның және реттеу өзегі мен қапты құбыр-
ды бағыттаушы имитациялау қабырғасының балқу үдерісін зертеу бой-
ынша WF-2 бір орта ауқымды эксперименті, және толық ауқымды үш 
экспенимент жүргізілген болатын, олардың бірі UP-1 (SFD) балқыманың 
жоғарыға қарай орын ауыстыру мүмкіндігін растауға, ал басқа екеуі – 
ID-3 және ID-4 болат құрылымдылық элементтерінің балқуынан натрий-
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4.45 сурет. EAGLE2 жобасы эксперименттерінің сабақтастығы

мен толтырылған канал қабырғасы арқылы жылу ағындарын анықтау 
үшін бағытталған.

Осу уақытта орындалып жатқан EAGLE-3 реакторішілік эксперимент-
тердің айрықша ерекшеліктері, жобаның бірінші және екінші бөлімдері 
аясында тексерілген негізгі құрылымдылық шешімдерді қолдану бо-
лып табылады.

Қағидалы ерекшеліктері эксперименттердің жаңа тапсырмалары-
на байланысты эксперименттік құрылғылардың конструкциясына ен-
гізілді: жылдам нейтронды реаторлардың белсенді аймағының үстін-
дегі кеңістікте отынның жоғарыға қарай орын ауыстыру мүмкіндігін, 
сонымен қатар отын балқымасыынң реактордың басқару және қорғау 
жүйесін реттегіш өзектерін бағыттаушы құбырлар арқылы реактордың 
астындағы кеңістікте орын ауыстыру мүмкіндігін негіздеу.
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4.46 сурет. GP эксперименттік құрылғысы 4.47 сурет. WF экспери
менттік құрылғысы 

Эксперименттерді жүргізу шарттары және негізгі нәтижелері 
(EAGLE-1жобасы)

GP эксперименттері

Балқыған отыны бар (бүлінген белсенді аймағы) ауданынның және 
реактордың астында кеңістігі арасындағы қысымның ауытқуы, ішкі құ-
бырда балқыған отынның орын ауысуының сипаттарын айқындайтын 
параметрі болып табылады. Бұл қысым ауытқуын эксперименттік ТВС 
дұрыс білу үшін, балқып жатқан отынның көлеміндегі қысымның өзге-
руіне отынның балқуының әсерін білу қажетті. Осы үшін ВВЭР-1000 үлгі-
дегі 36 грамм отын таблеткаларының жабық тантал капсулада балқуына 
реакторішілік эксперименттер жүргізілді (4.46 сурет) [40]. Балқу ба-
рысында капсула қуысында қысымының өзгеруі өлшенді. Капсуланың 
бастапқы температурасында отын электр қыздырғыштың көмегімен 
шамамен 400 °C деңгейінге дейін берілді, содан кейін ИГР реакторыынң 
берілген импульсі іске асырылды. Екі эксперименттерде де энергия 
бөліну отында 1,9 кДж/г - UO2 және 3,37 кДж/г - UO2 сәйкестікте құрады. 
Қысымның көлеміне негізгі үлесті капсуланы арнайы толтырған сол газ-
дың қызуы енгізетіндігі көрсетілді [41].

WF [42, 43] эксперименті

Эксперименттік құрылғы тәсімі 4.47 суретте көрсетілген. 12 твэлден 
құралған ЖБЖ, сыртқы диаметрі 54 мм және қабырғасының қалыңдығы 
3 мм тең болат құбырлар ішінде орнатылды. Твэлдерде сыртқы диаме-
трі 9 мм және қабырғасының қалыңдығы 0,5 мм тең болат цилиндрлік 
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4.48 сурет. ИГР реакторы қуаты
ның өзгеруі

4.49 сурет. WF отынындағы энер
гия бөліну 

қабықшаның ішінде орналастырылған, диаметрі 1,5 мм орталық саңы-
лауы бар сыртқы диаметрі 7,55 мм отын таблеткалары бар. Ұзындығы 
400 мм отын бөлігі твэлден жоғарғы 4,4% байытылған ВВЭР-1000 типті 
таблеткалардан құрастырылған. Ұзындығы 50 мм бланкетті бөлігі уран 
табиғи құрамы бар таблеткалардан құрастырылды. Жалпы алғанда, 
ЖБЖ 2,311 кг UO2 қос тотығы болды, олардың ішінде байытылған оты-
ны – 2,07 кг. ЖБЖ қиылысындағы твэлдердің жай-күйі қашықтықтан-
дыратын торлармен жабылды. Ішіне ЖБЖ орнатылған болат құбырлар 
Сыртқы беті екі бөлікке азимутты бөлінді. Құбырдың бір жағына аргон-
мен толтырылған ені 3 мм, екінші жағына – натриймен толтырылған ені 
10 мм қуыс орнатылды. Бұндай құрылғы аргон және натриймен салқын-
датылатын қабырғаларға бірдей жылу жүктемесін қамтамасыз етеді. Бұл 
натрийдің жылу қабырғаларына жән оның бұзылу параметріне әсерін 
табуға мүмкіндік берді.

Экспеименттік құрылғы қорғаныс күшті корпусымен жарақталған. 
реактордың нейтронды импульсі UO2 балқудың жоғары нүктесінің тем-
пературасына (3100~3200 °C) дейін отынның қызуын қамтамасыз етті. 
Реакторды іске қосу алдында WF құрылғысы электр қыздырғыштармен 
бастапқы температура ~400 °C дейін қыздырылатын болды. ИГР реакто-
рындағы энергия бөліну қуатының өзгеруі диаграммасы және экспери-
менттік ЖБЖ отындағы интегралды энергия бөлінудің есептелген мағы-
насы 4.48 және 4.49 суреттерде берілген.

Газ қуыстарындағы температураны, қысымды және сұйық натрий-
дағы қысым импульсін, натрийдің қайнау параметрлерін, акустикалық 
шуларды өлшеу нәтижелерін негізге ала отырып, эксперименттің жалпы 
көрінісі қалпына келтірілді және әрбір саңылаумен шектелетін қабырға-
ларда ағып өтетін негізгі үдерістер сабақтастығы анықталған болатын 
(4.50 сурет). Бұл натриймен түйісетін қабырғаның бұзылуы, аргонмен 
түйісетін қабырғаның қирауынан кейін шамамен ~1 секунд кейін бола-
тындығын көрсетті. Натрийде орнатылған қуыс датчиктері натрийдің 
қайнауын тіркеді, алайда оның қирауы оны құрғату сәтінен біршама 
кешірек болды.
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4.50 сурет. WF экспериментіндегі негізгі өзгерістер сабақтастығы

Құбырдың бетіндегі температуарының өзгеруі әрбір саңылау үшін 
4.51 суретте көрсетілген. Мынандай есептік талдау көрсеткендей, 
балқыманың болат құбырдың ішкі бетімен тура түйісуі кезіндегі балқы-
мадан шыққан жылу ағыны ~20 МВт/м 2 құрады. Жылу ағынының 
жоғары қауаттылығы, натриймен түйісетін қабырғалардың, олардың 
қарқынды салқындатылуына қарамастан неғұрлым жылдам қираумен 
түсіндіріледі.

FD, ID1 эксперименттері [44–46]

Эксперимент шарты. FD және ID құрылғы іс жүзінде құрылымы бой-
ынша бірдей, олардың айырмашылығы FD құрылғыда натрий жоқ, ал ID 
құрылғыда ішкі құбырға және төменгі қақпанына натрий толтырылған. 
Бұдан басқа, эксперименттік құрылғылардың төменгі қақпаны әр түр-
лі материалдардан жасалған болатын – FD графиттен және ID болаттан 
(4.52-сурет). Консрукциялық элементтердің екі құрылғыларына ортақ 
қатарына, ЖБЖ ортасында тігінен орнатылған ішкі диаметрі 40 мм және 
қабырғасының қалыңдығы 2 мм ішкі құбыр жатады, олар 75 твэлдермен 
қоршалған. ЖБЖ отын бағанасының ұзындығы 450 мм тең, олардың 
отынның массасы шамамен 7,9 кг құрайтын твэлдерден қалыптасты-
рылған болатын. осы және басқа эксперименттеде отынның балқуын 
алу үшін 17% байытылған UO2 уран диоксидінен жасалған БН-350 типті 
таблеткалар қолданылған.

Ішкі құбырлардың жоғарғы бөлігі ішкі диаметрі 6 мм тең қысқа ка-
налдың көмегімен кеңейткіш сиымдылығына қосылды. Эксперимент-
тік секция қос қорғаныш күш корпустарымен жабдықталды және ИГР 
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а) газ саңылауы б) натрий саңылауы
 
4.51 сурет. WF экспериментіндегі қабырғалар температурасының өзгеруі

4.52 сурет. FD/ID эксперименттік 
құрылығылары 

4.53 сурет. FD және ID1дегі 
энергия бөліну
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4.54 сурет. Құбыр қабырғасын бұзу уақытын анықтауға қажетті тәсім

реактордың орталық эксперименттік арна орнатылды. Реакторды іске 
қосу алдында эксперименттік құрылғыларды 300~400 °C температу-
раға дейін қыздыру жүргізілді. ЖБЖ отыны ИГР нейтрондық импульс 
есебінен балқыды, бұл ретте, отын температурасы шамамен 3000  °C 
мағынаға жетті.

Осы эксперименттерді өткізу кезінде ИГР іске қосу параметрлерін 
таңдау ешқандай жаңалығы жоқ міндет болып табылады, себебі реак-
торда және эксперименттік құрылғыларда олардың элементтерінің еле-
улі қызуымен негізделген елеулі ғана өзгеріс жүреді. Параметрлерін 
таңдау ЖБЖ және реакторда физикалық макеттердің, ықтимал өзгері-
стер есептеулердің және және аз, бірақта ЖБЖ көрсетілетін қызуы бар 
аралық жылу эксперименттердің көмегімен энергия бөлуді «суық» тара-
ту өлшемі негізінде жүргізілді.

Мұндай тәсілдердің нәтижесінде іскерлік іске қосуда өлшеудің, бар-
лық эксперименттік жұмыстарды жүргізу қауіпсіздігі, экспенримент 
шартының тапсырмаларының қайталануының жоғары нақтылығы 
қамтамасыз етілді (4.53 сурет).

FD экспериментінің нәтижелері. ЖБЖ қабының қуысында отын 
балқымасы қалыптасқаннан кейін, ~27,8 с. Уақытта ішінде (4.54 сурет) 
ішкі құбырдың температурасы арта бастады. Бұл уақыт, отында энергия 
бөліну UO2 үшін ликвидус нүктесіне тиісті мағына жететін уақытқа ша-
мамен сәйкес келеді. TD6 және TD7 (құбырлардың ішкі жағында) нүкте-
лерінде температураның өсуінің өлшенген жылдамдығынан, 27,8~28,5 с 
уақыт аралағында жылу ағыны балқымадан қабырғаға дейін сына құ-
бырлар шамамен 10 МВт/м 2 жеткен болатын. Тоттанбайтын болаттың 
жоғары балқу нүктесінің температурасын ұлғайтқаннан (~1400 °C) кей-
ін қабырғасының бұзылуы басталды. Осыны негізге ала отырып, қабы-
рғасының бұзылуы 28,5 с уақытта болғандығы анықталды, демек жылу 
балқымадан қабырғаға қарқынды беріле бастағаннан не барлығы ~0,7 с 
кейін болған.
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4.55 сурет. FD экспериментіндегі термобу көрсеткішін түсіндіру

4.55 суретте құбырлар төменгі бөлігінің ішіне түрлі биіктікте орна-
ластырылған термобуды көрсеткіштері бойынша температура өзгерісі 
және уақыттан балқудың алдыңғы шебінің көрсетілген алдыңғы шебінің 
болжалатын жай-күйіна тәуелділігі көрсетілген. Температураның кенет-
тен выше 1400 °C көтерілуі, Қазіргі кезде балқыманың құбырдыңішінде 
қабырғасынан 5 мм де орналасқан термобудың ыстық дәнекерімен түй-
ісуі жүрді деп болжауға мүмкіндік береді. осы мәліметтер балқыманы 
құбырдағы орташа жылдамдығын (шамамен 3,5 м/с) және еркін түсу 
жылдамдығын арттыратын үдемесін (14~18 м/с 2) бағалауға мүмкіндік 
береді. құбыр қабырғасының бұзылуы кезінде ЖБЖ қабының қуысында 
және қақпан қуысында қысымның айырмашылығы болды, бұл бұзылу-
лар 0,025 МПа құрайды. Осы салыстырмалы шамалы қысымның түсіп 
кетуі гравитациялықпен салыстырғанда қосымша балқыманың үдеуіне 
жеткілікті болды.

Эксперименттен кейінгі отынның жай-күйі эксперименттік құрылғы-
ны рентгендік жарықтан өткізу көмегімен анықталды. Іс жүзінде бар-
лық отындар, ЖБЖ қабының түбінде қатқан біраз көлемінен басқасы 
балқыма қақпанына ағып кеткендігі туралы қорытынды жасалды. Бұл 
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қорытындылар бұзылушы материалтанушылық зерттеулер үдерісін-
де расталды.

ID-1 экспериментінің нәтижелері. ID-1 эксперимент барысында тер-
мобу көрсеткіштері бойынша балқыма бассейнінін қалыптастыруды 
бастауына, құбырлардың бұзылуына және отын фрагменттерінің құбыр 
бойымен жылжуын бастауға сәйкес келетін уақыт сәттері анықталды. 
Натрийдің қайнау үдерістерін детекторлауға арналған бостық датчик-
тері, құбыр бойымен жылжитын ыстық материалдың бірінші мөлшері 
натрийдің қос фазалы қоспасы және оның булары ретінде берілді және 
осы қоспаның қозғалысы ыстық отынның орын ауыстыруының алдын 
алғандығын көрсетті. Қос фазалы натрийдің аумағының үдемелі кеңей-
юі ішкі құбырдың бұзылуынан кейін дереу болды.

ЖБЖ қабының қуысы және балқыманың қақпанының қуысының ара-
сындағы қысымның түсіп кетуі тікелей құбырдың бұзылуы алдында 0,03 
МПа құрайтындығы анықталды, демек FD экспериментіндегі сияқты. 
Бұл ауытқуы ~180 мс ішінде 0,06 МПа дейін ұлғайды және бұдан әрі 1 
секунд ішінде максималды тіркелген ~0,12 МПа дейін өсті. Қысымның 
бірінші ұлғайюы құбырда қос фазалық натрий аумағындағы жоғарыда 
аталған кеңеюімен бір уақытта жүрді. Әлбетте, натрийдің белгілі бір 
мөлшері, отынның натриймен өзара әсері (FCI) нәтижесінде құбырлар 
бұзылғаннан кейін бірден балқытылған отын бассейнге келіп түсті, со-
дан кейін натрий тез буға айналып кетті, осы жерде ЖБЖ қабының қуы-
сындағы қысым өсті. Мүмкін, қысымның осы жоғарылауы балқыманың 
құбыр арқылы қозғалысын жеделдетті. Термобуды бұзылу уақыт бойын-
ша есептелген отынның қозғалысының орташа жылдамдығы ~31 м/с 
құрады. Отынның ішкі құбырда қозғалысы параметрлерін талдау тем-
пературасын өлшеу нәтижелеріне, сондай-ақ және нейтрондар ағынын 
құбыр бойымен таралуын өлшеу нәтижесіне сүйенді.

Балқыған отыннан құбырдың болат қабырғасына жылу беру
WF, FD және ID-1 эксперименттерінің маңызды нәтижелерінің бірі, 

балқытылған отыннан болат құбырлардың қабырғасына берілетін жылу 
ағынының көлемі болып табылады, олар 10~20 МВт/м 2 құрайды. Себеп-
терінің бірі FD және ID-1 эксперименттерінде жылу ағынының мөлшері 
WF экспериментіне қарағанда кем болды, бұл айрықшылық балқыма 
бассейнінің көлемінде энергия бөлуді таратуда болуы мүмкін. WF-гео-
метрия жай-күйінда болат қабырға балқыман бассейнінің аумағымен 
түйіседі, онда жылу нейтрондарының ағымының жергілікті мағынасы 
максималды болады (ішкі блок-әсер салдарынан). Сол уақытта, FD және 
ID-1 геометриялары, құбыр қабырғалары балқыма бассейнінің ішкі ау-
мағымен түйіседі, онда жылу нейтрондарының ағымының мағынасы 
максималды болу керек.

10 МВт/м 2 асатын жылу ағыны бұрын SCARABEE [47] бағдарлама 
аясында эксперимент өткізу кезінде байқалды. BE+3 экспериментінде 
(37 твэлден құрылған ЖБЖ өтпелі қимасын лезде толық блоктауды мо-
дельдеу) болат қапты құбырды балқыту блоктаудан кейін 21,5 секунд-
тан кейін болды, бұл ретте қапты құбырдың балқыту аумағында жылу 
ағымы өлшенді. Есте қалары, қапты құбырдың қабырғасы натриймен 
жеткілікті қарқынды салқындатылды, сонымен қатар оның қайнау мүм-
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кіндігі жоққа шығарылғанды болып табылады. Жылу ағыны қабырғадан 
натрийге тікелей қабырғаның бұзылу алдында тіркелген болатын, ол 11 
МВт/м 2 құрады, онда қыбарғаны балқытып алу, балқыма бассейнінде 
болаттын қайнауының болжанған басталуынан кейін 6,5 сек кейін бол-
ды. PVA экспериментінде (қабырғаны UO2-SS балқымасымен балқытып 
алуды зерттеу) балқыма бассейні және көрші ЖБЖ арасындағы болат қа-
бырғаны балқыту, энергия бөлінудің максималды қуатында және ЖБЖ 
арқылы натрийдің шығынын азайтқаннан кейін болды. Жылу ағыны 
8~13 МВт/м 2 құрайтындығын көрсеткен, қыбарға және натрийге ар-
налған жылу балансы әдісі қолданылды. Мұндай жоғары жылу ағыны 
кезінде қабырғада, мүмкін, қатқан балқыманың тұрақты қабыршығы 
пайда болатындығын атап кету керек. BF3 экспериментінің (уран ди-
оксиді және UO2-SS тоттанбайтын болат қоспларының тұрақты қайнап 
тұрған бассейнімен жасалған эксперимент) нәтижесіне байланысты 
AFDM есеп кодын пайдаланумен орындалған есептік талдау, әсіресе 
қайнап тұрған болаттың қос балқымада болуы, шынайы эксперимент-
те жылу ағындарының ~15 МВт/м 2 дейін өсуінің себебі болып табылуы 
мүмкін екендігін көрсетті.

Осылай, EAGLE-1 және SCARABEE жобалардың эксперименттерінде 
бақыланған балқымадан болат қабырғаға қарай жоғары жылу ағында-
рының бірдей табиғаты бар және көлемі бойынша сәйкес келеді.

Эксперименттерді жүргізу шарттары және олардың негізгі нәти-
желері (EAGLE-2 жобасы)

WF-2 эксперименті

WF-2 реакторішілік орта ауқымды эксперимент қапты құбырдың 
қабырғасын және реакторды реттеу білігінің бағыттаушы құбырының 
қабырғасын имитациялаушы қос қабырғаны отын балқымасымен бұзу 
және БҚЖ реттеу білігінің бағыттаушы құбырын имитациялау бойынша 
белсенді аймақ материалдарының балқымаларын орнын ауыстыру мүм-
кіндігін зерттеуге арналған болатын.

Модельді ЖБЖ (4.56 сурет), екі – үстіңгі және астыңғы – дистанци-
ялағыш торлармен қосылған, твэлдер мен балқу ұяшығының қабырға-
ларының арасындағы саңылауларды, сондай-ақ твэлдердің қабығының 
балқуы салдарынан бүтіндігін жоғалтқанға дейін твэлдердің өзара орна-
ласуын сақтауды қамтамасыз ететін 21 эксперименттік твэлдерден жи-
настырылған. Әрбір твэл 235U бойынша отынды 17% байытылған, твэлдің 
үстіңгі бөлігінде ≈ 400 мм ұзындықта және U235 бойынша 0,27% байы-
тылған твэлдің төменгі (бланкетті) бөлігінде ≈ 50 мм ұзындықта БН-350 
типті отын таблеткаларымен толтырылған герметикалық емес болат қа-
бықшадан тұрады. ЖБЖ құрамында 17% байытылған отынының жалпы 
массасы ∼2,1 кг құрайды. ЖБЖ кассетасын орнатуға арналған қуысы, 
ішкі диаметрі 44 мм және қабырғасының қалыңдығы 4 мм орталық құ-
бырмен (13 поз.) құрылған. Қуыстың биіктігі 1195 мм, көлемі – 1,82 литр 
құрайды. Натрий астында қуыстардың көлемін ұлғайту үшін радиалдық 
бағытта ЖБЖ кассетасын орнатуға арналған қуысы ЖБЖ қабының өсі-
не қатысты 10 мм ығысқан. Натрий астындағы қуыстар (ішкі және сы-
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1 – импульстік қысым датчигі бар 
жарғақ бөлгіш; 
2 – салқындатқыш қабы; 
3 – жылуоқшаулағыш, 
4 – ЖБЖ қабы корпусының түбі; 
5 – қыздырғыш; 
6 – ЖБЖ қабы корпусының ернеушесі; 
7 – бланкет стаканы; 
8 – салқындатқыш рубашка ернеушесі; 
9 – дистанциялаушы қыры; 
10 – ЖБЖ кассетасы; 
11 – ернемек – коллектор; 
12 – балқыманы бөлгіш; 
13 – орталық құбыр; 
14 – ернемек; 
15 – жылу оқшаулағыш; 
16 – мембраналық блок; 
17 – мембрана; 
18 – дренаж құбыры; 
19 – алтықырлы дистанциялаушы 
бастырма имитаторы; 
20 – болат плита; 
21 – ниппельді қосқыш Ду4; 
22 – графитті ендірме астындағы  
қуыстың ернеушесі; 
23 – графит; 
24 – натрий астындағы қуыстың бүйірлі 
қабырғасы; 
25 – натрий астындағы қуыстың 
арақабырғасы; 
26 – натрий астындағы қабырға

4.56 сурет. WF2 ЭҚ сынақ секциясының тәсімі

ртқы) мынандай элементтермен құрылған: ішкі қуысы ЖБЖ касетасын 
орнатуға арналған қуысының сыртқы жағынан орналасқан қалыңдығы 
5 мм бүйір қабырғаларынан (24 поз.) және қалыңдығы 2 мм бөлетін қа-
бырғасынан (25 поз.) құралған. Үстіңгі бөлігінде қуысы ернемекпен (14 
поз.) герметикалық жабық. Қуыстың биіктігі 1078 мм және 0,25 л көлемді 
құрайды. Ішкі қуысы қалыңдығы 5 мм бүйір қабырғаларынан (24 поз.) 
және қалыңдығы 2 мм бөлетін қабырғасынан (25 поз.) құралған. Үстің-
гі бөлігінде қуыс қақпақпен герметикалық жабық. Қуыстың биіктігі 
1105 мм және 0,52 л көлемді құрайды.
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4.57 сурет. ИГР қуатының өзгеруі және ЖБЖ қуысындағы термобу 
көрсеткіштері

WF-2 экспериментінде жылдам нейтрондардағы реакторды реттеуші 
өзектің құбырларын бағыттаушы қабырғаны және қапты құбыр қабы-
рғасын имитациялаушы қос қабырғаны отын балқымасымен қыздыру 
және бұзу үдерісі модельі жасалады. Осы мақсатта эксперименттің бірін-
ші кезеңінде балқыма бассейнін алу үшін отынды және твэлдердің қа-
бықшаларын қыздыру іске асырылды. Эксперименттің екінші кезеңінде 
отында ішкі энергия бөлінуі қуаты, отыннан жылудың жылыстауын ор-
нын толтыру үшін жеткілікті деңгейде сақталды.

Тікелей іске қосу алдында отыны бар ЖБЖ қабын қыздыру және на-
триймен қуыстарда 400 °C бастапқы температураға дейін электрмен қы-
здыру жүзеге асырылды, отынның 400 °C температурасы кезінде ЖБЖ 
қуысындағы аргонның бастапқы абсолюттік қысымы 0,1 МПа құрады.

Қыздыру операциясы және WF-2 құрылғысында аргонның бастапқы 
қысымын беру аяқталғаннан кейін отында ∼2,8 кДж/г UO2 интегралды 
энергия шығаруды қамтамасыз ететін (4.57 сурет) ЖБЖ энергия шыға-
ру қуатының өзгеруі диаграммасы бойынша ИГР реакторында іске қосу 
жүргізілді.

Эксперименттің негізгі сатысындағы оқиғаның тізбектігін, алдын ала 
үш кезеңге бөлуіге болады:

1. Қарқынды қыздыру, ЖБЖ балқуы, ЖБЖ қуысында балқыма бассей-
нін қалыптастыру (~20,5–32,2 с);

2. ЖБЖ қуысының және натрийдің ішкі ұяшығының арасындағы 
қабырғасын балқытып алу, балқыманың ішкі ұяшығынае шығуы 
(~32,2–35,7 с);
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а) ішкі ұяшық б) сыртқы ұяшық

4.58 сурет. Натрий қуысындағы термобу көрсеткіштері

3. Ішкі және сыртқы ұяшықтардың арасындағы қыбырғаны балқытып 
алу, натрийдің сыртқы ұяшығына балқыманың шығуы, балқыманың қа-
туы (~35,5–36,6 с).

WF-2 эксперименттік құрылғыда жүргізілген зерттеулер нәтижесінде, 
ауыр апаттар барысында балқытылған отыны бр шапшаң нейтрондар-
дағы реакторды реттеуші өзектің бағыттаушы қабырғасын және қапты 
құбырлар қабырғасын имитациялаушы қос қабырғаның бұзылу үдерісі 
туралы деректер алынды. Натриймен салқындатылатын қос болат қабы-
рғасының тот баспайтын болатты және отын балқымасын балқытып алу 
мүмкіндігі көрсетілді. Алынған эксперименттік деректердің негізінде экс-
перименттің есептік параметрлерін бағалауы орындалды. Есептеу нәти-
желері бойынша алынды, бұл балқыма бассейінін жылу ағыны ЖБЖ қуы-
сына және натрийі бар ішкі ұяшыққа бөлінуші қабырғасына 19,7 МВт/м 2 

құрады., ал балқыма бассейннің жылу ағыны натрийі бар ішкі және сы-
ртқы ұяшықтарды бөлетін қабырғасына 9,9 МВт/м 2 құрады (4.58 сурет).

UP-1 эксперименті

UP-1 экспериментінде натриймен өзара әсерге байланысты туын-
даған балқытылған отынды натрийлі жылутасымалдағышы бар шапшаң 
нейтрондардағы реакторлардың белсенді аймағынан отын балқыма-
сын шығару каналын имитациялаушы ішкі құбыр бойымен жоғарыға 
қарай ЖБЖ қабының қуысынан орын ауыстыру үдерісі зерттелді. UP-1 
құрылғысымен зерттеудің негізгі мақсаты, балқытылған отынның на-
триймен өзара әсерінен туындаған натрийлі жылутасымалдағышы 
бар шапшаң нейтрондардағы реактордың ЖБЖ ішкі құбыры (каналы) 
бойымен белсенді аймақтан жоғарыға қарай балқыған отынның орын 
жылжуы үдерісі туралы деректер алу. UP-1 эксперименттік құрылғының 
негізі сынақ секциясы ЖБЖ қаптан тұрады, оның ішінде модельді отын 
жинағы – 75 твэлден тұратын ЖБЖ кассета орналастырылған. Твэл БН-
350 типті 17% байытылған уранның қос тотығы (UO2) таблеткаларымен 
толтырылған 6,9х0,4 мм түтіктен тұрады. Кассетадағы твэлдер әрбір 
қатарда 25 дана үш қатарға орналасқан және твэлдердің ішкі құбырла-
рын қоршай орналасуына берілген концентрациялық конфигурациясын 
қамтамасыз ететін екі дистанциялаушы торда орнатылды [48].
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UP-1 экспериментінде оқиғалардың мынандай тізбегі бар апаттық 
сценарийі болжалды:
– отында энергия шығу қуатының ұлғаюы салдарынан твэлдердің қа-

бықшалары және отынның балқуы;
– құбыр қуыстарында нотрийдің болуы кезінде ЖБЖ ішкі құбарлары-

ның балқу температурасына дейін қызуы;
– отын балқымасының құбыр қуыстарына өтуі;
– құбыр қуыстарын толтыратын натриймен (бар болатындығын да) 

отын балқымасының өзара әсері;
– реактордың төменгі аумағына балқыманың орын жылжуына кедергі 

жасаушы ішкі құбырлардың қимасын балқымамен блоктау;
– натрийдің қызуымен және қайнауымен негізделген белсенді аймақта 

қысымның өсуі;
– балқыманың ішкі құбыр бойымен жоғарыға жылжуы.

Эксперименттің бірінші кезеңінде қажетті жағдайларды қамтама-
сыз ету мақсатында балқыма бассейнін алу үшін отын мен твэлдердің 
қабықтарын қыздыру іске асырылды. Эксперименттің екінші кезеңде 
отында ішкі энергия шығу қуаты отыннан жылудың ағуының орнын 
толтыру үшін жеткілікті деңгейде ұсталып тұрды. Тікелей іске қосу ал-
дында, отыны және натрий бар ЖБЖ қаптары қуысында электр қызды-
рғышпен 400 °C температура дейін қыздыру жүзеге асырылды, ЖБЖ 
қуысында аргонның бастапқы абсолюттік қысымы отынның температу-
расы 400 °C кезінде 0,5 МПа құрады. Қыздыру және аргонның бастапқы 
қысымын беру операциялары аяқталғаннан кейін, UP-1 құрылғысымен 
ЖБЖ энергия шығуның өзгерген қуаты бар реакторды іске қосу жүргізіл-
ді, ол отында энергия шығуды ∼2,75 кДж/г UO2 қамтамасыз етеді.

UP-1 эксперименттік құрылғымен жүргізілген зерттеулердің нәтиже-
лері, отын балқымаларының ішкі құбырда орын ауыстыру үдерісі тура-
лы бірегейлі деректер алуға мүмкіндік берді және отын балқымасының 
жылдам нейтрондардағы реактордың белсенді аймағынан сұйық на-
триймен толтырылған ішкі құбыр бойымен белсенді аймақтың үстімен 
орын ауыстыруының қағидалы мүмкіндігі расталды.

ID-3 и ID-4 эксперименттері

Натриймен салқындатылған ішкі құбырдың шойын қабырғасына 
балқымаған отын таблеткаларының және болат балқымасының қоспа-
сынан отын ағынының шамасын анықтау міндеттерін шешу кезінде 
құрылысы жағынан бірдей эксперименттік құрылығылармен (ЭУ ID-3, 
ID-4) екі эксперименттен тұратын топтамалары орындалған болатын. 
ЖБЖ қабының ішіне модельді ЖБЖ орналастырылды. Модельді ЖБЖ 
әрбір қатарында отын массасы шамамен 8 кг болатын БН-350 типті 17% 
байытылған отын таблеткаларымен толтырылған 22 саңылаулары бар 4 
қатарлы шойын блоктар жиынтығы болып келеді.

Екі бірдей эксперименттерді жүргізу эксперименттік деректер жи-
нағының статистикалық өкілділігін арттыруды қамтамасыз етті.

ID-3 экспериментінің нәтижелері. Қуат диаграммасын іске асыру 
іске қосуды бастау алдында қабылданған сәтінен 25 секіндта басталды. 
Эксперименттік құрылғының барлық бастапқы параметрлері іске қосу 
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алдында бағдарламалық мәндерге сәйкес келген: кеңейткіш және ішкі 
құбырдағы натрий, отынның бастапқы температурасы ~ 400 °C құрады.

ЖБЖ қабының және ішкі құбырдың ішіне орнатылған термобу көме-
гімен өлшеулерді негіздеуге жылу ағындары мынандай формулалар бой-
ынша анықталды

   (4.1)

   (4.2)

бұл жерде
q1 – жылу ағыны ішкі беттерінің бірлігі арқылы, Вт/м 2;
q2 – жылу ағыны сыртқы беттері бірлігі арқылы, Вт/м 2;
λ – шойынның жылу өткізгіштігі, Вт/ (м град);
tC1 – ішкі құбырдың ішкі бетінің температурасы, ºС;
tC2 – ішкі құбырдың ішкі бетінің температурасы, ºС;
d1 – ішкі құбырдың ішкі диаметрі, d1 =0,035 м;
d2 – ішкі құбырдың сыртқы диаметрі, d2 =0,045 м.
Шойынның жылу өткізгіштігі коэффициентінің мәні әзебиет көздері-

нен алынды. tC1 температурасына ЖБЖ қуысында орналастырылған тер-
мобулардың орташа мәні алынды. tC2 температурасына ЖБЖ қуысының 
ішкі құбырында орнатылған темобудың орташа мәні алынды.

Жылу ағындарының шамасы сыртқы қабырғасы арқылы шойын 
болаттардың толық балқуы кезінде және ішкі құбырдың шойын қабы-
рғасының толық бұзылуы кезінде максимумға жетті (4,8 МВт/м 2). Тем-
ператураны анықтаудың толық кателігі p=0,95 сенімді мүмкіндігінде 
∼11% құрады.

ID-4 экспериментінің нәтижелері. Экспериментте тіркелген ЖБЖ тем-
пературасының максималды мәні тәртіппен алғанда 2200 ºС құрады, бұл 
эксперимент барысында шойын блоктардың балқуы (Тпл ~1400 ºС) және 
отын таблеткалардың балқымаған жағдайда сақтауы (Тпл. ~2800 ºС) 
туралы талаптардың орындалғандығы туралы куәландіреді. Детектор-
лардың көрсеткіштерінің өзгеруін бақылайтын сипаты, балқымаған 
отын таблеткалары бар ішкі құбыр, шойын балқымасы жағынан жылу 
әсерінің нәтижесінде эксперименттің.~85,5 секундында, балқыманың 
ішкі құбыр қуысына орын ауыстырумен бұзылғандығын бекітуге мүм-
кіндік береді. Бұл жағдай осы уақыт сәтінде ЖБЖ қуысындағы қысым-
ның кенеттен түсуімен расталады. Эксперименттік құрылғыдағы.~85,5 
секундтан кейін нейтрондар ағыны детекторларының тұрақсыз көрсет-
кіштері ішкі құбырдың қабырғаларының балқытып алынғандығы және 
балқымалардың орны ауыстыруы (нейтрондарды жұтқыш) деректерін 
жанама реастайды. Осылай, натриймен салқындатылатын ішкі құбыр-
дың шойын қабырғасы бар балқымаған отын таблеткалары мен шойын 
балқымаларының жылу әсерінің параметрлері туралы эксперименттік 
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ақпараттарды алу үшін эксперимент барысында барлық талап етілетін 
жағдайлар қамтамасыз етілгендігін растауға болады.

ID-4 экспериментінің нәтижесі бойынша анықталған максималды 
жылу ағынының мәні 3,6…4,6 МВт/м 2 құрайды, ол ID-3 экспериментінде 
алынған нәтижелермен (3,8…4,9 МВт/м 2) жақсы келіседі.

4.4.2 Реактордан тыс зерттеулер

Атом энергиясы Институты аумағында реактордан тыс зерттеулер 
жүргізу үшін аттас жобамен EAGLE деген атау алған реактордан тыс 
құрылғысы бар эксперименттік стенд жасалды. Осы стендтің бірінші 
кезегі 2000 жылғы мамыр айында ашылды. EAGLE стенді пайдалануға 
берілген кезінен бастап жалпы алғанда 40 астам реактордан тыс экспе-
рименттер жүргізілді.

EAGLE жобасы бойынша реактордын тыс зерттеулердің негізгі мақ-
саты, ЖБЖ құрамына кіретін құбыр секциясын имитациялаушы болат 
ағызатын құбыр бойымен балқыманың орын ауыстыру мүмкіндігін экс-
перименттік растау және құбыр секциялар бойымен балқыманың орын 
ауыстыруына байланысты үдерістердің параметрлерін анықтау (төгетін 
құбырлар қабырғасын балқытып алу уақыты; төгетін құбыр бойымен 
балқыманың жылжу жылдамдығы; ағызу құбырының қимасын балқы-
мамен жабу дәрежесі және құятын құбардағы балқыманың натриймен 
өзара әсерінің шарттары) болып табылады. Реактордан тыс эксперимент-
тер EAGLE қондырғысының ішкі қуысын натриймен (жылдам нейтрон-
дардағы реакторларда қолданылатын жылутасымалдағышпен) толтыру-
мен, сондай-ақ натрийді пайдаланбай да жүргізілді.

4.59 суретте сынақтарды жүргізуге арналған эксперименттік қонды-
рғы және оның құрылысының тәсімі көрсетілген.

EAGLE эксперименттік қондырғы кориум балқымасын алу үшін ар-
налған электрмен балқыту индукциялық пеш (ЭБП) және зерттелетін 
құю құбыры мен балқыма қақпаны (төменгі қақпан) орналастырылған 
эксперименттік құрылғыдан тұрады. ЭБП құрамында уран диоксиді, 
цирконий тотығы және тоттанбайтын болат бар 26 кг дейін балқыма не-
месе 15 кг жуық алюминий тотығын алуға мүмкіндік береді. Экспери-
ментті өткізу кезінде сұйық натрий құятын құбырда және/немесе төмен-
гі қақпанға болды. EAGLE қондырғысын натриймен толтыру, арнайы 
көліктік сыйымдылықтан жүзеге асырылды.

Тәжірибе үдерісінде электрмен балқыту пештермен (ЭБП) алынған 
балқымалар реактордың белсенді аймағының ЖБЖ ішкі қуысын имита-
циялаушы балқыманың жоғарғы қақпанына құйылады, құю құбырының 
жұқа қабырғалы учаскесін (болат қабырғаның қалыңдығы 1–3 мм және 
алюминий қабырғаның қалыңдығы 3–5 мм) балқытты және құбырдың 
қалың қабырғалы учаскесі бойымен реактордың төменгі пленумын мо-
дельдеуші балқыманың төменгі қақпанына орын ауыстырылды.

Зерттеулердің бірінші кезеңінде натрийді қолданбайтын экспери-
менттер жүргізілді, онда құрамында уран диоксиді (осы кезеңнің соңғы 
экспериментінде – алюминий тотығы) бар балқыма, құятын құбырды 
балқытты және оның бойымен «құрғақ» қақпанға құйылады. Жалпы 
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4.59 сурет. EAGLE эксперименттік қондырғысы және оның құрылғы
сының тәсімі

алғанда 20 жуық натрийсіз эксперименттер орындалды. Осы экспери-
менттердің барысында зерттеу әдісі, эксперименттің параметрлерін 
өлшеу әдістері мен құралдары жетілдірілді (осы құралдар мен өлшеу 
әдістерінің кейбіреуі реакторлық зерттеулер үшін де қолданылған бола-
тын). Эксперименттердің бұл топтамысының нәтижесінде материалдар-
дың түрлі композициялары бар балқымаларды алу технологиясы жетіл-
дірілді және кориумның «құрғақ» ағызу құбыры бойымен жылжуына 
бағытталған қағидалы мүмкіндігі көрсетілді. Эксперименттен кейінгі 
ағызу құбырының әдеттегі түрі мен көлденен тіліктері 4.60 суретте көр-
сетілген. Осы суретте көрсетілгендей, құю құбырының өткізу қимасы-
ның оның қабырғаларына балқымалардың жабысуы есебінде елеулі та-
рылуы болған жоқ (құбырдың өткізу қимасының байқалатын кішіреюі 
оның кіретен учаскесінде ғана байқалады, онда онда балқыма ағыду құ-
бырын балқытады). Бұл нәтиже ЖБЖ құбыр секциясы бойымен реактор-
дың белсенді аймағынан балқыманы алып тастау мүмкіндігі көрнекілі 
сипаттайды.

Бірінші кезең эксперименттерінің нәтижесінде 4.9 кестеде келтіріл-
ген қондырғыдағы балқыманың жылжу үдерісін сипаттайтын параметр-
дердің мәні анықталған болатын.

Эксперимент жүргізу кезінде анықталды, графитті тиглде уран диок-
сиді бар шихтаны балқыту кезінде жоғары температуралық балқу ЭБП 
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4.9 кесте. Натрийсіз қондырғыда балқыманың орын ауыстыру үдерісін си
паттайтын параметрлер

Балқыма құрамы UO2 Al2O3

Балқыма температурасы, °C ~3200 ~2200

Төгу құбырдың балқытылатын қабырғасының қалыңдығы, мм 2-3 2

Үстіңгі тұзаққа құйылатын балқыманың массасы, кг 20.2 10,7

Төменгі тұзаққа құйылған балқыманың массасы, кг 9.2 10,2

Үстіңгі тұзаққа балқыманың құйылу ұзақтылығы, с 0,5÷0,6 0,35÷0,5

Төгу құбырының қабырғасының балқуының ұзақтылығы, c 1,0÷1,2 2,6

Төгу құбыры бойымен балқыманың қозғалу ұзықтылығы, с 0,6÷1,0 0,46÷0,77

Төгу құбырында балқыманың орын ауыстыруының орташа 
жылдамдығы, м/с

2.3 6,5

(графитпен) балқыту тигл материалмен өзара әсерге түседі. Осы өзара 
әсердің нәтижесінде балқымада уран карбидтері құрылады, ол өздерінің 
жылуфизикалық қасиеттерімен уран диоксидінің балқымасының қа-
сиеттерінен айтарлықтай ерекшеленеді [49]. Сондықтан, натриймен 
сынақтар кезінде оксидті кориумды имитатциялағыш ретінде алюми-
ний тотығының балқымасы қолданылды, ол жылу-физикалық қасиет-
тері бойынша бірқатар реактордың белсенді аймағының отын балқыма-
сына жақын, бірақ уран диоксидімен салыстырғанда неғұрлым төмен 
балқу температурасы бар (~2000 °C) [50]. Балқудың төмен температу-
расы балқыманың тигл материалмен өзара әсерлесу мүмкіндігін және 
соның салдары ретінде карбиттердің пайда болатындығын төмендетеді.

4.60 сурет. Төгу құбырының жалпы түрі және оның көлденең қимасы
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4.61 сурет. Балқыманың сүзгітұзағының торлары және жинақтағы тұзақ

Натрийді пайдаланумен реактордан тыс эксперименттердің (екінші 
кезеңінің эксперименттері) негізгі мақсаты сұйық натриймен толты-
рылған құю құбырында, демек, балқыманың жылу ұстағышпен өзара 
әсері жай-күйінда балқыманың орын ауыстыруының принципті мүмкін-
дігі туралы ақпарат алу болып табылады. Осы эксперименттердің бары-
сында, EAGLE (ЖБЖ корпусының имитаторы) қондырғысының үстіңгі 
қақпанына орнатылған құбыр секцияларының (ағызатын құбыр) модельі 
сұйық натриймен толық немесе жартылай толтырылды. Балқыма құбыр 
секцияларының бойымен сондай сұйық натриймен толтырылған төмен-
гі тұзаққа құйылады. Бұл ретте натриймен толтырылған құятын құбыр 
бойымен балқытылған отын жылжу үдерістері ретінде зерттеліп қана 
қойған жоқ, сондай-ақ отын балқымасы имитаторының натриймен өза-
ра әсері де зерттелді. Барлығы натрийді пайдаланумен он эксперимент 
жүргізілді.

Осы эксперименттер барысында температурасы ~2100–2200 °C алю-
миний тотығы (кориум имитаторы) балқымасы электрмен балқыту пеші-
нен балқыманың үстіңгі қақпанына құйылды, ал содан кейін ағызу құбы-
рдың қабырғасынн балқытқаннан кейін, балқыма құю құбыры бойымен 
натриймен толтырылған төменгі тұзаққа жылжыды. Тұзақтағы натрий-
дің жалпы көлемі ~100 кг тең болған. Жүргізілетін эксперименттердің 
міндеттеріне кірді: құю құбырының үстіңгі (балқытылатын) учаскесінің 
қабырғасын балқыту уақытын анықтау; балқыманың ағызатын құбыр 
бойымен натриймен толтырылған төменгі тұзаққа жылжыу уақыты; 
төменгі қақпанға құбыр бойымен орын ауыстырған балқыманың көлемі 
және балқыманың химиялық құрамына және диспергиялауға натрийдің 
әсері. Төгу құбырының балқитын бөлігінің материалы ретінде тот бас-
пайтын болат немесе алюминий пайдаланылған. Алюминий тотығының 
балқымасының ұсақ дисперстік фракцияларын ұстау және оларды экспе-
рименттен кейін төменгі қақпаннан шығару үшін, оған әр түрлі көлемде-
гі ұяшықтары бар корпустан және үш металл тордан тұратын сүзгі-тұзақ 
орнатылды. 4.61 суретте балқыманың сүзгі-тұзағының торлары және 
жинақтағы тұзақ көрсетілген.

Бірінші эксперименттер көрсеткендей, ертеректе жүргізілген экспе-
рименттермен (төгу құбырында натрийсіз) салыстырғанда төгу құбы-
рының қабырғасының балқуының ұзақтылығы жылуды балқымадан 
сұйық натрийге қарқынды қайтару есебінде елеулі артты. Құбыр қабы-
рғасының балқу кезеңінде балқымамен энергияны жоғалтудың үлкен 
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a) үстінен  
қарағандағы түрі

б) астынан қарағандағы  
түрі

в) құбырдың бойымен 
кесілген қимасы

4.62 сурет. Төгу құбырының ішкі бетінің жайкүйі

4.10 кесте. Натрийлі қондырғыда балқыманың орын ауыстыру үдерісін си
паттайтын параметрлер

Төгу құбырының балқитын бөлігінің материалы Тоттанбай-
тын болат Алюминий

Үстіңгі тұзаққа төгілген балқыма массасы, кг ∼8,2 11,5

Төменгі тұзаққа төгілген балқыма массасы, кг ∼2,26 ∼7

Балқыманың құбыр бойымен жылжудың орташа жыл-
дамдығы, м/с

1,52 2

Төгу құбырының балқу ұзақтылығы, с 4,8 2,5

Балқыманың құбыр бойымен жылжу ұзақтылығы, с 0,7-0,9 0.5

шығыны төменгі тұзаққа келіп түсетін балқыманың мөлшерінің төмен-
деуіне әкелді, бұл балқыманың натриймен өзара әсері үдерісін модель-
деу тепе-теңдігін бұзды. Сондықтан құю құбырының үстіңгі бөлігінің 
қабырғасын балқыту уақытын азайту үшін, және балқымада жылу энер-
гиясын жоғалтуды азайту нәтижесінде, мынандай эксперименттерде 
алюминийден жасалған төгу құбырының балқытылатын бөлігі қолда-
нылды [51].

4.10 кестеде температурасы ~400 °C сұйық натриймен толтырылған 
қондырғыда балқыманың орын ауыстыру үдерісін сипаттайтын параме-
трлердің эксперименттік мәні келтірілген.

Алюминийден жасалған төгу құбырының бөліміндегі эксперимент-
терде, «құрғақ» төгі құбыры эксперименттерінде сияқты, төгі құбырын 
балқытудың уақытын іске асыруға қол жеткізілді. Бұл өз кезегінде төмен-
гі тұзақтағы құю құбыры бойымен жылжитын балқыманың көлемінің 
елеулі көбеюіне ықпал етті.

4.62 және 4.63 суреттерде құбырдың ішкі бетінің жай-күйі және на-
триймен өзара әсерінен кейінгі балқыма фрагменттерінің түрі көрсетілген.

Құбырдың ішкі бетінің жай-күйі құбырдың балқыма фрагменттерімен 
жабылуы жүрмейтіндігі және балқыма кедергісіз натрий толтырылған 
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Балқыманың фрагменттері (оларды натрийден жуғаннан кейін) Балқыманың 
құйма кесегі

4.63 сурет. Алюминий тотығы балқымасының сұйық натриймен өзара 
әрекеттестігінен кейінгі фрагменттері

құбыр бойымен орын ауыстыра алатындығы туралы куәландіреді. На-
триймен әрекеттен кейін балқыма көлемі 5 мм дейінгі ұсақ дисперсиялар 
түрінде және жеке құйма кесектер түрінде де болуы мүмкін (4.63 сурет). 
Натриймен өзара әсерден кейінгі балқыманың негізгі құрамы болып алю-
миний тотығы табылады, демек балқыманың натриймен химиялық өзара 
байланысы болған жоқ. Натриймен жүргізілген эксперименттер топта-
масы балқыған отын имитаторының балқымасының натриймен толты-
рылған құбыр бойымен жылжудың қағидалы мүмкіндігін растады, демек 
ЖБЖ жетілдіріліп жатқан құрылғыларында балқыманың басқармалы 
жылжуының тұжырымдамасын іске асыру мүмкіндігі де расталды.

Жоғарыда сипатталған эксперименттерде белсенді аумақтан төмен 
қарай (реактордың төменгі пленумге) балқыманың орын ауыстыру мо-
дельдендірілді. Бірақ та белсенді аумақтан балқыған кориумды басқар-
малы қайтару үшін басқа да мүмкін болатын жолдары бар. Натриймен 
экспериментерді жүргізген кезде балқыма натриймен өзара әсерге 
түскенде реактордың арналарымен және саңылаулары бойымен тек қана 
төмен емес, сондай-ақ жоғарыға қарайда орын ауыстыра алатындығы 
байқалды. Мұндай жолдардың бірі БҚЖ реттеуші өзегінің бағыттаушы 
құбыры болып табылады, онда балқыма реактордың үстіңгі пленумға 
түсуі мүмкін. Реактордың реттеуші өзегінің натриймен толтырылған 
бағыттаушы құбыры бойымен балқыманың орын ауыстыруы мүмкін-
дігін зерттеу үшін EAGLE қондырғысының балқыманы қабылдаудың 
жаңғыртылған қондырғысы жетілдірілген болатын. Жаңғыртылған 
құрылғының тәсімі мен сыртқы түрі 4.64 суретте көрсетілген.

Жетілдірілген қондырғыда жүргізілген эксперименттердің негізгі 
міндеттері, реактордың реттеуші өзегінің бағыттаушы құбырының ими-
тациялаушы натриймен толтырылған құбар бойымен жоғарыға қарай 
балқыманың орын ауыстыру мүмкіндігін анықтау болып табылды. Осы 
эксперименттерде электр балқыту пештерінде алынған алюминий то-
тығының балқымасы (температурасы ~2100 °C) балқыманың үстіңгі тұ-
зағынан құйылады, кейін балқыма ішкі диаметрі 60 мм құбыр жолымен 
балқыманы қабылау сиымдылығына орын ауыстырады, оған реактордың 
реттеуші өзегінің бағыттаушы құбырының құбыр-имитатор орнатылған 
(ұзындығы ~2 м). Балқыманы қабылдау сиымдылығында құбыр-имита-
тор қабырғасының алюминий бөлігін балқыту жүреді, балқыма құбы-
рдың ішіне түседі және натриймен өзара әсерге түсу есебінде жоғарыға 
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4.64 сурет. EAGLE жаңғыртылған құрылғысының тәсімі мен сыртқы түрі



4 тарау. АЭС-дағы апаттар үдерістері мен салдарларын  
зерттеу

383

1 – электрлі балқыту пеші; 2 – балқыманың үстіңгі тұзағы; 3 – балқыманы ағызып алу құ
быры; 4 – балқыманы қабылдау ыдысы; 5 – құбыр жол – реттегіш өзектің бағыттаушы 
құбырының имитаторы; 6 – балқыма тұзағы
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4.65 сурет. Балқыма тұзағының 
қорғаныс экранындағы балқымасы бар  
қақпақ

4.66 сурет. Балқыма тұзағынан 
алынған балқыма фрагмент тері

4.11 кесте. Балқыманың натрийі бар құбыримитатор бойымен жоғарыға 
қарай орын ауыстыру үдерісін сипаттайтын параметрлер

Параметрлер атауы Параметрлер мәні
Балқыма материалы Al2O3

Балқыма температурасы, °C 2100 – 2300

Балқыманы қабылдау сиымдылығына төгілген балқыманың 
массасы, кг

4 – 6

Балқыма тұзағына орын ауыстырған балқыманың массасы, кг 0,13 – 1,7

Құбыр-имитатордағы қысымның түсуі, МПа 0,0 – 0,3

Құбыр-имитатор бойымен балқыманың орын ауыстыру жыл-
дамдығы, м/с

1,7 – 30

қарай реактордың үстіңгі пленумын модельдеуші балқыма тұзағына 
орын ауыстырады. Төрт эксперимент жүргізілді, негізгі нәтижелері 4.11 
кестеде келтірілді.

4.65 және 4.66 суреттерде балқыма жабысқан тұзақтың қақпағы және 
балқыма тұзағынан алынған балқыманың фрагменті көрсетілген.

Эксперименттердің жүргізілген топтамасы, тез реакторлардың ауыр 
апаттары [52, 53] уақытында пайда болған натриймен өзара әрекетте-
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скен балқытылған отынның жоғарыға қарай орын ауысуының прин-
ципті мүмкіндігін көрсетті.

EAGLE қондырғысындағы жұмыстардың кезекті кезеңі болып натрий 
бар бассейнде жылдам реактордың белсенді аумағының балқымасының 
имитаторының ағыншасын салқындату және фрагменттеуді зерттеу та-
былды. Зерттеулерді орындау кезінде бассейннің тереңдігі (бассейндегі 
натрий деңгейі), бассейнге төгілетін балқыма ағынының жылдамдығы 
мен диаметрі вариацияланды. Бассейннің тереңдігі орын ауыстыратын 
бассейн түбін имитатциялайтын шектегіш дискінің көмегімен беріледі. 
Барлығы 10 эксперимент жүргізілді (5 эксперименттен екі топтама).

Зерттеудің қазіргі кезеңінде эксперименттерді орындау кезіндегі не-
гізгі міндеттері болып табылатындар мыналар:
– балқитын бөлшектегі қабырғаның қалыңдығы 1 мм тең шойын құю 

құбырын балқыту уақытын анықтау;
– балқыманың төменгі қақпанында Al2O3 балқымасының натриймен 

өзара әсерлесу параметрін анықтау;
– балқыманың төменгі қақпанына орын ауыстырған ьалқыманың мөл-

шерін анықтау;
– жылдам реактордың кориум имитаторының балқымасын салқында-

ту үшін қажетті төменгі тұзақтағы натрийдің деңгейін анықтау;
– натрий бар бассейндегі қозғалыс кезінде балқыма ағыншасының тем-

пературасының өзгеруін анықтау.
Осы зерттеулерді орындау үшін натрий бар бассейнді имитацияла-

ушы EAGLE қондырғысының төменгі тұзағы жетілдірілді. Бассейнде на-
трийдің деңгейін (қабаттардың биіктігі) 850 ден 1100 мм дейін арттыру 
үшін тұзақтық қақпағы жетілдірілген болатын.

Натрий бар бассейнді модельдеуші жетілдірілген балқыма қақпағы 
бар экперименттік құрылғының конструкциялық тәсімі 4.67 суретте 
берілген. Натрий ағыншаларының (термобу және бос орын датчиктері) 
және индикаторлық сымдардың параметрлерін өлшеу құралдарын орна-
ластыру үшін балқыма тұзағының қақпағына арнайы штанга орнатыл-
ды. Индикаторлық сымдар балқыма ағыншасыынң бүтіндігін және оның 
натрийге сіңу тереңдігін анықтау үшін арналған. Штанганың төменгі 
бөлігінде бассейн тереңдігін вариациялауға көмектесетін шектегіш диск 
(осы дискті жоғарыға немесе төмен жылжыту жолымен) бекітілді.

4.68 суретте құрылғының жалпы түрі мен параметрлері мен индика-
торлық сымдарды өлшеу құралдарын орналастыру тәсімі берілген.

Эксперименттерді жүргізу кезінде технологиялық операциялардың 
мынандай сабақтастығы іске асырылды. ЭБП балқыманы алғаннан кей-
ін, соңғысы ЭБП реттегіш өзектің бағыттаушы құбырының құбыр-ими-
таторының шойын жұқа қабырғалы бөлігінің (қалыңдығы 1 мм, биіктігі 
100 мм) балқуы жүретін балқыманың үстіңгі тұзағына құйылды, одан кей-
ін балқыма ағыншасы натрий толтырылған төгу құбыры бойымен натрий 
бар бассейн – төменгі қақпанға орын ауыстырды. Балқыма ағыншасының 
натрий бар бассейнге кіруі қысымның түрлы мәндерінде жүзеге асырыл-
ды. Балқыма ағыншасының қозғалысы кезінде натрийда термобулардың 
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4.68 сурет. Құрылғының жалпы түрі және параметрлер мен индикатор 
сымдарын өлшеу құралдарының орналасу тәсімі

1 – кеңейткіш ыдысқа баратын 
құбыржол; 
2 – үстіңгі тұзақтың тигельі; 
3 – үстіңгі тұзақ корпусы; 
4 – төгу құбыры; 
5 – төменгі тұзақ қақпағы; 
6 – буферлік ыдысқа баратын 
құбыржол; 
7 – эксперименттік құрылғы корпусы; 
8 – төменгі тұзақ корпусы; 
9 – төменгі тұзақтың себеті.

4.67 сурет. Жаңғыртылған 
балқыма тұзағы бар экспери
менталдық құрылғы
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көмегімен оның температурасының өзгерісі тіркелді. Температураның қо-
сымша көрсеткіштері (Тпл=1470 °C) ретінде индикаторлық болат сымдар 
қолданылды, олар сондай ақ ағыншалардың бүтіндігі көрсеткіштері бо-
лып табылды. 4.69 суретте эксперименттерді жүргізу кезінде индикатор-
лық сымдардың бұзылуының типті диаграммасы көрсетілген.

Бес эксперименттен тұратын бірінші топтаманың нәтижелері 4.12 ке-
стеде келтірілген.

4.70 және 4.71 суреттерде балқымасы бар тұзақ және оны натрий 
қалдықтарынан бугазды тәсілмен жуғаннан кейінгі балқымалы тұзақ 
көрсетілген.

Жүргізілген зерттеулер көрсеткендей, натрий жылу ұстағышы бар 
бассейнде реактордың корпусы үшін қауіпсіз температура мәніне дей-
ін (1400 °C төмен) балқыманың температурасын төмендету үшін, реак-
тордың төменгі пленумындағы натрийдің деңгейі 1000 мм кем болмауы 
керек. Натриймен әсерінен кейінгі балқыманың жүргізілген материал-
танушылық зерттеулері, барлық эксперименттерде фрагменттік бөлшек-
тердің көлемдері 4 мм аспайтындығын көрсетті [54, 55].

Балқыманың ағыншасының формасы мен температурасы туралы 
нақты ақпарат алу үшін балқыма тұзағына эксперименттердің екінші 
топтамасын жүргізу кезінде, оның әр-түрлі биіктігінде диаметрі 1 мм 
он екі болат индикаторлық сымдар орнатылды, олар балқыма ағынша-
сының формасы мен температурасын жанама анықтау үшін арналған. 
Торлары диаметрі 1 мм сымдардан жасалған, тордың ұяшығы қырлары 
20 мм төрт бұрыш болып келеді.

4.69 сурет. Индикаторлық 
сымдардың бүлінген бөлік
терінің ұзындығы (қызыл 
түспен көрсетілген)
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4.70 сурет. Балқыма тұзағындағы натрийлі 
балқыма қоспасы

4.71 сурет. Құрғақ жә не 
ылғалды бумен жу ған нан 
кейін гі балқыма

4.12 кесте. Натрийлі бассейнде балқыма ағыншасын салқындату үдерісі 
параметрлері (эксперименттердің бірінші топтамасы)

Параметрлер атауы Параметрлер 
мәні

Балқыма материалы Al2O3

Балқыма тұзағына ағатын балқыманың массасы, кг 7,4 – 13,2

Балқыманың температурасы,°C 2100 – 2150

Бассейндегі натрийдің температурасы,°C ~ 400

Төгу құбыры қабырғасының температурасы,°C 300-400

Төгу құбырының ішкі диаметрі, мм 40-63

Индикаторлық сымдардың саны және олардың диаметрі дана/мм 3-10/1-2

Төгу құбыры қабырғасының балқу уақыты, с 0,8-2,4

Төгу құбырының ұзындығы, м ~ 0,5

Құбыр-имитатордағы қысымның түсуі, МПа 0,09 – 0,3

Құбыр-имитатор бойымен балқыманың орын ауыстыру уақыты, м/с 4,5 – 6,1

Натрий бар бассейннің тереңдігі, мм 1000-1080

Соңғы бұзылған сымның орналасқан тереңдігі, м 400-900

Бассейн түбіндегі балқу температурасы,°C 530-1100

Ағыншаның натрийге қозғалуы кезіндегі температураның төмендеуі,°C 1000-1600

Натриймен әсерінен кейінгі балқыма бөлшектерінің көлемі, мм 0,05-1,6 (до 90%)
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4.72 сурет. Балқыма тұзағына орнатар алдындағы индикаторлық торлар

4.73. Балқыма тұзағына орнаты
латын өлшеу құралдары, индика
торлық сымдары және индика
торлық торлары бар құрылғының 
жалпы көрінісі

тұтастығын төгу құбырынан 
қандай қашықтықта сақтайтын-
дығын анықтау болжалды. Мақ-
саты натрийде балқыма ағыгша-
сының қозғалу жолында оның 
фрагменттеле бастауының нүк-
тесін және ағыншаның формасын 
анықтау болып табылатын бұдан 
әрі қарайғы зерттеулерді жүргізу 
үшін төрт арнайы индикаторлық 
торлар орнатылған болатын. Ин-
дикаторлық торлардың құрылы-
мы 4.72 суретте берілген.

Өлшеу құралдарымен, индика-
торлық сымдармен және индика-
торлық торлармен бірге балқыма 
тұзағына орнатылатын құрылғы-
ның жалпы көрінісі 4.73 суретте 
көрсетілген.

Индиукатрлық сымдардың бұзылуы осы тереңдікте балқыма ағынша-
сының температурасы шамамен 1420 °C құрайтын сымдардың балқу тем-
пературасынан кем болмағандығын куәландырады. Тордағы сымдардың 
бұзылу формасы бойынша балқыма ағыншасының тұтастығы ме оның 
формасы туралы айтуға болады. Торлардың көмегімен ағыншаның өзінің 
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4.74 сурет. Балқыма тұзағына жұмыс параметрлерін өлшеу құралдарын 
орналастыру тәсімі

Жинақы ағынша торлар арқылы өткенде сымдардың бөлігін бұзды. 
Бұзылған сымдардың ұштарын бір сызыққа қосатын болсақ, ағыншаның 
формасын төрт қиылыста анықтауға болады. Торлардың ара қашықтығы 
100 мм құрайды. Балқыма ағыншасының фрагменттеле басталу нүктесі 
ретінде өзінің бүтіндігін сақтап қалған сым немесе тор қабылданды.

Параметрлерді өлшеу құралдарының, индикаторлық ымдардың және 
индикаторлық торлардың орналасу тәсімі 4.74 суретте көрсетілген.

Екінші топтаманың бес экспериментін жүргізу нәтижесінде алынған 
эксперименттік зерттеулердің мә лі мет тері 4.13 кестеде берілген.

4.75 суретте индикаторлық торлардың эксперимент жүргізілгеннен 
кейінгі балқыма ағыншасымен бұзылған жай-күйі көрсетілген.

4.75 суретте көрсетілгендей, ағынша өзінің бүтінділігін төгу құбы-
рынан шығуден 700 мм қашықтықта сақтады.

4.76 суретте әрбір торда бұзылған индикаторлық торлардың қал-
дықтарын қосу жолымен анықталған ағынша формасының және инди-
каторлық торлардың бұзылу сипаттамаларының тәсімі көрсетілген.

Индикаторлық торлардағы бұзылған бөліктердің тәсімі, ағыншаның 
қозғалысы кезіне балқымада оның формасы өзгереді, және көлемі көлде-
нен қимасында азаятындығы көрнекті көрсетілген.

Жүргізілген зерттелер көрсеткендей, балқыма ағыншасының баста-
пқы диаметрі 42–63 мм кезінде және натрийлі бассейнге кіруінде аңағын-
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4.13 кесте. Натрийлі бассейнде балқыма ағыншаларының салқындату па
раметрлері (эксперименттердің екінші топтамасы)

Параметрлер атауы Параметрлер мәні
Балқыма материалы Al2O3

Балқыма тұзағына құйылған балқыма массасы, кг 6,2 – 7,7
Балқыма температурасы,°C 2250 – 2350
Бассейндегі натрий температурасы,°C ~ 400
Төгу құбырының ішкі диаметрі, мм 40-63
Төгу құбырының қабырғасын балқыту уақыты, с 0,6-2,1
Төгу құбырының ұзындығы, м ~ 0,5
Құбыр-имитатордағы қысымның түсуі, МПа 0,23 – 0,38
Құбыр-имитатор бойымен балқыманың орын ауыстыру жылдам-
дығы, м/с

3,5 – 9,6

Натрийілі бассейннің тереңдігі, мм 1000-1080
Ағыншаның фрагментелуінің басталу нүктесіне дейінгі қашықтық, м 550-1000
Бассейн түбіндегі балқыманың температурасы,°C 540-880
Натрийге ағыншаның жылжу балқымасының температурасын 
төмендету,°C

1370-1760

ша қысымы 0,8 МПа дейінгі қашықтығы фрагменттелуінің басталуына 
дейін 1000 мм жете алады. Барлық эксперименттерде көлденен қима-
дағы ағынша формасын шеңберге жақын болғандығымен анықтауға 
болады. Натрий жылу ұстағышы бар бассейнде балқыманың температу-
расын реактордың корпусы үшін қауіпсіз температура (1400 °C төмен) 
мәніне дейін төмендету үшін реактордың төменг пленумында натрий 
деңгейі 1000 мм жеткілікті [49, 50].

Ауыр апат кезінде шапшаң реактордың белсенді аумағынан балқыған 
отынның шығу жолының бірі, реттеуші өзегінің бағыттаушы құбы-
ры болып табылады, оның бүйірлі қабырғасы белсенді аумақпен қа-
тарлас балқиды, және балқыма ағыны оның бойымен натрийлі жылу 
ұстағышпен толтырылған төменгі пленумға бағытталады.

Бірақ та бағыттаушы құбырдың ішінде осы құбыр бойымен жылжи-
тын натрийдің шығынын шектеуге арналған арнайы құрылғысы (на-
трийдің шығынын реттегіш) бар, ол балқыманың реактордың төменгі 
пленумына ағуына кедергі бола алады. Реттеуші өзектің бағыттаушы құ-
бырының және натрий шығынын реттегіш құрылғының жалпы көрінісі 
4.77 суретте берілген.

Соған орай, бағыттаушы құбыр бойымен балқыған отынның орын 
ауыстыруына кедергі болмайтын немесе минималды кедергісі бар на-
трий ағындарын басқару құрылғысының тиімді құрылымын әзірлеу 
үшін қажетті эксперименттік мәліметтерді алуға бағытталған сынақтар 
топтамасын жүргізу қажеттілігі туындады. Сынақтарды жүргізу кезін-
де геометриялық көлемдері мен шығындауды реттегіш қабырғаның қа-
лыңдығы түрлендірілетін болады. Осы зерттеулер EAGLE-3 жобасының 
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4.76 сурет. Бұзылған бөліктерді индикаторлық торларда және сымдарда 
орналастыру тәсімі

Төгу құбырынан шығу қашықтығы:
400 мм 500 мм 600 мм 700 мм

4.75 сурет. Эксперименттен кейінгі индикаторлық торлардың жайкүйі
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4.78 сурет. Натрий шығынын реттегіштің жалпы көрінісі

4.77 сурет. Реактордың құрылуын 
және натрий шығынын реттегіш 
құрылғының жалпы көрінісі

міндеттерінің бірі болып табы-
лады, оны іске асыру 2015 жылы 
басталған.

Натрий шығынын ретте-
гіш құрылғының әзірленген 
нұсқасының көрінісі 4.78 сурет-
те берілген.

Бүйірлі қабырғасының қалың-
дығы 3 мм құраған натрий шығы-
нын реттегішпен бір эксперимент 
жүргізілген болатын. балқы-
маның үстіңгі тұзағына темпе-
ратурасы ~ 2100 °C алюминий 
тотығының 7,3 кг балқымасы тө-
гілген болатын. төгі құбырының 
алюминий бөлігі 1,84 секундтан 
кейін балқыды, кейінгі балқы-
ма натрий шығынын реттегішке 
орын ауыстырды. 1,58 секундтан 
кейін натрий шығынын ретте-
гіштің қабырғасы балқыды, және 
балқыманың бір бөлігі төменгі 
тұзаққа төгілді. 4.79–4.82 сурет-
терде эксперименттен кейінгі на-
трий шығынын реттегіштің жай-
күйі көрсетілген.

Жүргізілген эксперименттің нәтижесінде бекітілді, реактордың бел-
сенді аумағының балқытылған отыны, натрий шығынын реттегішпен 
жарақталған реттегіш өзектің бағыттаушы құбыры бойымен қозғала оты-
рып, реттегішті (ұсынылған құрылғыны) қағидалы бұза алады және реак-
тордың төменгі пленумына құйылады [51]. Бірақ та натрий шығынын рет-
тегіш балқыманың орын ауыстыруына елеулі кедергі келтіре алады (оның 
орын ауыстыруын жартылай немесе толығымен блоктайды). Реттегіш 
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өзектің бағыттау құбырында орналастырылған натрий шығынын ретте-
гіш құрылғысын оңтайландыруға бағытталған зерттеулер жалғасуда.

Қорытынды
«Қайталама сынақтық» мәселесін шешу жолдарын зерттеу үшін экспе-

рименттік реакторлық қондырғылар әзірленді және жасалды, реакторлық 
эксперименттерді жүргізу әдістемелері жетілдірілді, сұйық натрийді қол-
дана отырып, эксперименттер жүргізуге мүмкіндік беретін реактордан 
тыс эксперименттік қондырғы құрылды. Жүргізілген реакторлық және 
реактордан тыс эксперименттік зерттеулердің нәтижелері реактордың 
жылу бөлу жинағында орнатылған құбыр құрылғысы немесе реактордың 

4.81 сурет. Балқыма кесегі бар 
натрий шығынын реттегіштің 
кескеннен кейінгі көрінісі

4.82 сурет. Шығын реттегіштің ішкі 
бетінің көрінісі

4.79 сурет. Төгу құбыры  
ішіндегі натрий шығынын 
реттегіштің жайкүйі

4.80 сурет. Кесілген төгу құбырының және 
одан алынған натрий шығынын ретте
гіштің көрінісі
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реттегіш өзегінің бағыттау құбыры бойымен [56–58] реактордың белсен-
ді аумағынан («қайталама сынақтықты» пайда болатындығын болдырмау 
үшін) балқыған отынды басқарып шығару мүмкіндігін растады.

ҚР ҰЯО АЭИ қайтадан құрылған эксперименттік қондырғылар өте 
сирек эксперименттерді іске асыруға және бүкіл әлем мамандары талап 
ететін көрнекті нәтижелер алуға мүмкіндік берді. Әдістемелер, экспери-
менттік қондырғылар жетілдірілді және сонымен қатар алынған нәти-
желер түрлі типті реакторлардың апаттарын алын алу тәсілдерін, сцена-
рилері мен үдерістерінің ауқымды зерттеулерін жалғастыру үшін негіз 
болып табылады.

4.5 ASTRID және MYRRHA реакторларындағы ауыр 
апаттарды зерттеу

4.5.1 SAIGA жобасы

Франция әлемдік атом энергиясының көш бастаушыларының бірі 
болып табылады, АЭС энергия өндіру көлемі бойынша екінші, ал өзінің 
еліндегі атом энергетикасы үлесі бойынша – дүние жүзінде бірінші орын-
да. Қазір Францияда жалпы қуаты 63 ГВт 58 реактор қолданыста. Бұл 
елде реакторларды өндіру, отынды өндіру және пайдаға асыру техноло-
гиясы бар, атом энергетикасы саласында белсенді зерттеулер жүргізіледі. 
Төртінші буынды реакторларға үлкен назар бөлінуде, сонымен қатар 
тұйық отындық циклде тиімді жұмыс істейтін шапшаң реакторларға.

4.83 сурет. АСТРИД реакторы

Шапшаң реакторлар бағдарла-
масын дамыту үшін негіз ретінде  
Франция натрий техноло гия сын 
таңдап алды. Осы бағ дар ла ма-
ның алғашқы нәтижесі ре тін-
де АСТРИД көрсету реактор ын 
(ASTRID – Advanced Sodium  
Technological Reactor for Industrial 
Demonstration – өндірістік көрсету-
ге арналған жетілдірілген натрий 
технологиялық реакторы) (4.83 су-
рет) құру болуы керек. Франция-
ның «Феникс» (1974–2002 жылжар) 
және «Суперфеникс» (1986–1998 
жылдар) шапшаң нейтрондағы 
натрийлік реакторларды пайдала-
нуда тәжірибесі бар, бұл көрсету 
реакторы жобасын іске асыру үшін 
жақсы тіреу болып табылады.

АСТРИД реакторының ерек-
шелігі ретінде бөліну заттарын 
өндіру үшін арналған уран-235 
төмен құрамды отын қабаты бар 
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4.84 сурет. ИГР зерттеу реакторы

екі аумаққа (үстіңгі және астыңғы) жоғары байытылған отынды бөлу 
қағидасы қолданылған ЖБЖ биіктігі бойынша гетерогендік белсенді 
аумақ құрылғысын пайдалану болып табылады [59]. АСТРИД реакторы-
ның отындық жинағы «Феникс» және «Суперфеникс» реакторларының 
ЖБЖ қарағанда салыстырмалы үлкен (1 см жуық) диаметрі және жылу 
ұстағыштың аз қимасы бар твэлдерден тұрады. Мұндай конфигурация 
белсенді аумақта реактивтіліктің кері натрийлік бос әсерін қамтамасыз 
етуге мүмкіндік береді [60, 61]. Реактордың осы және басқа да ерекшелік-
тері апаттық жағдайлардың дамуы кезінде реактордың белсенді аумағы-
ның бет алысын зерттеуді қоса алғандағы, таңдап алынған құрылғының 
қауіпсізігін растауға бағытталған үлкен көлемді зерттеулерді жүргізу 
қажет етеді.

Шынайы жағдайларға максималды жақындату кезінде сәйкес апаттық 
жағдайлардың модельін жасауды қамтамасыз ететені эксперименттік 
база қажет. Неғұрлым көрнекті мәліметтер зерттеу реакторларындағы 
сынақтар кезінде алуға болады. Бірақ та бүкіл әлемде эксперименттерді 
жүргізудің талап етілілетін қауіпсіз шарттары мен сынақтарының пара-
метрлеріне жетуді қамтамасыз ететін бірнеше реактор бар. Олардың бірі 
Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығының импульстік гра-
фиттік реакторы (ИГР) болып табылады (4.84 сурет).

САЙГА (SAIGA – Severe Accident In-pile tests for Generation IV reactors 
and ASTRID project) шартты атауы бар бағдарлама бойынша эксперимент-
терді жүргізу мүмкіндігін негіздеуге бірлескен зерттеулер 2013 жылы 
басталған. Зерттеудің негізгі мақсаты болып эксперименттік құралғы-
лардың негізгі сипаттарын анықтау және ауыспалы және апаттық режім-
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дерінің модельін жасау үшін ИГР реакторының мүмкіндіктерінзерттеу 
табылады [62]. Бағдарлама аясында үш эксперимент жүргізіледі деп бол-
жанады: біреуі номиналды қуатта жылу ұстағыш шығынын тоқтатумен 
және екі эксперимент түрлі қарқынды қуаттардың кенеттен өсуімен.

Номиналды қуатта жылу ұстағыш шығынын тоқтату экспериментінің 
мақсаты болып мынандай факторларды зерттеу үшін салқындатқышты 
жоғалту жай-күйінда 37 твэлден тұратын ЖБЖ бет алысын зерт-
теу табылады:
– зерттелетін ЖБЖ бар белсенді аумақтың бұзылу уақыты;
– ЖБЖ твэларалық кеңістігінде материалдардың орын ауыстыруы (на-

трий буларымен мүмкін болатын шығарулармен);
– зерттелетін ЖБЖ блоктағыштарды қалыптастыру;
– ЖБЖ қысымның өсуі әсерімен блоктағыштарды тығыздау;
– отын мен натрийдің өзара әсері, оның ЖБЖ қысымына әсері;
– ЖБЖ бөліну аумағында балқыма бассейнін қалыптастыру;
– ЖБЖ қысымының өсуі;
– бөлінудің екі аумағының және балқыманың екі бассейннің бар болуы 

белсенді аумақтың ЖБЖ әсері;
– гетерогендік ЖБЖ өндіру аумағының жай-күйі.

Эксперимент алтықырлы қаптың бұзылуынан кейін тоқтатылады.
Қуаттың кенеттен өсуі экспериментінің мақсаты мынандай фактор-

ларды зерттеу болып табылады:
– твэл қабықшасының астындағы газдың ахуалы;
– отын таблеткасы және қабықшаның арасындағы механикалық әсерге 

қарсы отынның осьтік кеңеюі;
– қабықшаның кеңеюі;
– твэлдік құрғауы және қабықшаның балқуы;
– қабықша балқымасының қозғалысы және бұзылуы;
– өндіру аумағы мен бөлінудің екі аумағының бар болатын-

дығын ың әсері.
САЙГА бағдарламасының негізгі талаптары болып табылатындары:

– АСТРИД реакторының негізгі жобалау сатысын аяқтағанға дейін 
(2019 ж.) үш эксперимент жүргізу мүмкіндігі;

– отынды халықаралық тасымалдауды болдырмау (Қазақстандық БН-
350 жәнге ВВЭР типті отындарын пайдалану мүмкін);

– қуаттың кенеттен өсу эксперименттерінде аустенитті болаттан жа-
салған қабықшаларды пайдалану;
– өлшеудің дамыған жүйесін пайдалану;
– эксперименттен кейінгі зерттеулерді жүргізу.
САЙГА бағдарламасын негіздеуге жүргізілген зерттеулерге экспе-

рименттік құрылғылар және тұзақты натрийлік корпустың алдан алу 
құрылғысын әзірлеу (4.85 сурет), 4,4% байтылған ВВЭР-1000 және 17% 
байытылған БН-350 типті таблеткаларды пайдалану кезінде отынға 
мүмкін салынатын энергияның мөлшерін және ИГР реакторы мен сына-
латын отындардың энергетикалық параметрлері арасындағы арақаты-
насты, құрылғыдағы температуарлық өрістің есебін (4.86 сурет), отынды 
бұзу үдерісінің есебін анықтау және эксперименттерде ИГР қуатын өл-
шеу диаграммасын өңдеу [62, 63] енеді.
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4.86 сурет. Эксперименттік құрылғыдағы температуралық өріс

4.85 сурет. ИГР тұзақты натрий контуры

1 – тіректі рама, 
2 – қол жетегі бар тиек
ті клапан, 
3 – шығын датчигі, 
4 – өздігінен өшу табаны, 
5 – натрий сүзгісі, 
6 – бакаккумуляторлар, 
7 –аэрозольдер қақпан, 
8 – натрийге арналған пневможе
тегі бар тиекті клапан, 
9 – сақтандырғыш клапан, 
10 – ЦЛИН сорғысы, 
11 – аргонға арналған пневможе
тегі бар тиекті клапан
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Эксперименттік құрылғылар екі экспериментке де БН-350 типті, со-
нымен қатар ВВЭР типті отын таблеткаларын (4.87 сурет) пайдалану 
мүмкіндігі есебінде жетілдірілген болатын.

Зерттеулер нәтижесінде мынандай негізгі мәліметтер алынған бола-
тын [62, 63]:
– өлшеу құралдарымен жарақталған эксперименталдық құрылғы 37 

твэлді модельді ЖБЖ үшін ғана жетілдірген болады;
– тұзақты натрий контуры ИГР реакторында эксперименттерді қамта-

масыз ету үшін ғана құрылған болады;
– «ИГР – эксперименттік құрылғысы» жүйесінің нейтронды-физикалық 

параметрлері жылу ұстағыш шығынын тоқтатумен және БН-350 оты-
нын пайдалану кезінде балқыған отын бассейнін құрумен экспери-
мент жүргізуге мүмкіндік береді;

– Қуаттың кенеттен өсу эксперименті БН-350 отынын пайдаланумен 
ИГР жүргізуге болады (4.88 сурет).
ЖБЖ қуатының радиалды кескінін түзету үшін жылу ұстағыш шығы-

нын тоқтату экспериментінде твэлдер қатары бойынша әртүрлі байы-
тылған отын таблеткаларын пайдалану нұсқаларын зерттеу жүргізілді. 
Қуаттың бір келкі кескіні өз кезегінде отында температураның неғұр-
лым бір келкі таралуын қамтамасыз ететді және АСТРИД реакторының 
белсенді аумағында бар шарттарды қайта қалпына келтіруге мүмкіндік 

Жылу ұстағыш шығынын тоқтату  
эксперименті  (37 твэлді ЖБЖ) 

Қуаттың кенеттен өсу эксперименті  
(жалғыз твэл) 

4.87 сурет. Эксперименттік құрылғылар тәсімі
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4.89 сурет. ЖБЖдағы твэлдер қатарлары бойынша отын таблеткала
рын байыту бейіндегіші бар температуралық өріс

4.88 сурет. Қуаттың бірден өсу эксперименті диаграммасы (Pmax/P0=93)
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4.90 сурет. ЖБЖ және алты қырлы қаптың бұзылу үдерісін есептей мо
дельдеу нәтижесі

береді (4.89 сурет). Бір келкі кескінді қамтьамасыз ету үшін твэлдер қа-
тары бойынша байытудың мынандай деңгейлері анықталған болатын: 
8,6% – сыртқысы үшін, 12,7% – орташасына, және 17% – ішкі қатары 
үшін. «ҮМЗ» АҚ бірлеаскен зерттеулер аясында стандартты емес байы-
тылған отын таблеткаларын өндіру технологиясы жетілдірілген болатын 
және олардың тәжірибелік партиясы жасалды.

Есептеулер нәтижелеріне сәйкес мұндай шарттарда балқыған отын 
бассейнінің әсерімен ЖБЖ алтықырлы қабының қабырғасының бұ-
зылуы, жылу ұстағыш шығыны тоқтатылғаннан кейін 21 секундтан кей-
ін болады (4.90 сурет) [61].

Эксперименттік құрылғылармен жұмыс істеу ерекшелігі болып та-
былатыны ЖБЖ тұзақты контурдың сыртқы элементтерімен байланы-
стыратын натрий қуысының бар болуы. Қуыстың қақапағы арқылы өтуі, 
оны жаңғырту қажеттілігінен туды, ол қақпақтың батыратын элемент-
терінің қызып кетуін болдырмауды қамтамасыз етеді [64].

Осылайша, зерттеулер нәтижелері АСТРИД реакторының ЖБЖ және 
сыналатын модельдік твэлдердің талап етілетін параметрлеріне қол жет-
кізе отырып, ИГР реакторында эксперименттерді жүргізу мүмкіндігін 
растады. САЙГА эксперименттік бағдарламаның негізгі фазасын іске 
асыруды бастау 2016 жылдың екінші жартысына жоспарланған.
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1 – реактор корпусы; 
2 – қорғаныс корпусы; 
3 – қақпағы; 
4 – диафрагма; 
5 – жылу алмастырғыш; 
6 – бірінші контур сорғысы; 
7 – отын сақтау аумағы; 
8 – нысана және белсенді аумақ; 
9 – протонды шоқтың траекториясы; 
10 – отынға арналған мани пу ля торлар

4.91 сурет. MYRRHA реакторы

4.5.2 MYRRHA жобасы

Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығы – MYRRHA реак-
торын құруға қатыстырылатын ұйымдардың Халықаралық консорциум-
мен қалыптастырылған шеңберде MAXSIMA (Methodology, Analysis and 
Experiments for the Safety In MYRRHA Assessment) бағдарламасына қаты-
сушы болып табылады. MYRRHA – көпқызметтік реактор, нейтрондар-
дың шапшаң энергетикалық спектрі бар, қуаты 50–100 МВт, сынақты 
және сынды режімдерде жұмыс істеуге қабілетті және қорғасынды 
висмутты эвтектикамен салқындатылатын реактордың белсенді ау-
мағында көбейетін нейтрондар көздерін қалыптастыру үшін пайдалана-
тын протонды үдеткіш (600 МэВ) көмегімен іске қосылады (4.91 сурет).

Жоба аясында ҚР ҰЯО зерттеу реакторлары базасында ауыр апаттар-
да MYRRHA реакторының қауіпсіздігін негіздеу бойынша жұмыстарды 
орындау жоспарлануда. Зерттеулердің мақсаты – жылу бөлгіш элемент-
терге табалдырықты бұзушы жүктемелерді анықтау және қалыпты пай-
далану шегін анықтау, сондай-ақ отынның балқуын болжайтын режім-
дерде жылу ұстағышпен отындардың өзара әсерінің үдерістерін зерттеу.

Мәселеленің мәні, MYRRHA реакторы да жататын шапшаң реактор-
лардың қауіпсіздігін талдау аясында қарастырылатын неғұрлым маңыз-
ды мәселелердің бірі, твэлдердің бұзылу немесе, ЖБЖ жергілікті бұзылу 
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 Қорғаныс құндағы бар жинақтағы капсула Капсула

4.92 сурет. МYRRHA реакторының твэлдерін сынауға арналған капсу
ланың тәсімі

1 – капсуланың үстіңгі ернемегі, 
2 – салқындатқыштың қабы, 
3,7 – сіңіргіштер,
4 – модельді твэл, 
5 – эвтектика, 
6 – цилиндрлік ернеуше, 
8 – капсуланың төменгі ернемегі, 
9 –электр қыздырғыш

деп аталатын қаупі болып табылады. Твэлдің бұзылуы мынандай де 
апаттық жағдай пайда болатын қорғасын және висмуттың эвтектикалық 
балқыма сын пайдаланатын жылу ұстағыштың өту қимасының азаюы 
есебінде ЖБЖ көрші твэлдерді салқындату жай-күйі нашарлауға апарып 
соғуы мүмкін.

Жылу ұстағыштың қимасын блоктаудың тағы бір себебі, твэлдің бұ-
зылған қабықшасы арқылы өтетін отын мен жылу ұстағыштың хими-
ялық әсері салдарынан твэлдің геометриылық көлемдерінің өсуі (ісінуі) 
болып табылады. Қуаттың жергілікті кенет өзгеруімен болған отынның 
фрагментелуі, қабықшаның бұзылуы және мынандай де отын бөлшек-
терінің жылу ұстағышқа шығуы басқа себеп болуы мүмкін.

Қазіргі кезде ҚР ҰЯО Мұндай көріністерді зерттеу бойынша реак-
торішілік эксперименттердің тұжырымдамасы әзірленді. Эксперимент-
тік құрылғылардың құрылымын зерттеп алу аясында (4.92, 4.93 сурет-
тер) отынның энергетикалық параметрлерін талап ететін реакторлық 
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4.94 сурет. ИГРдегі сынақтар кезінде MYRRHA твэліндегі қуаттың бөлінуі

эксперимент шартында қамтамасыз етуге бағытталған нейтрондық-фи-
зикалық есептер кешені жүргізілді. MYRRHA реакторын шанайы пай-
далану жай-күйінда сыналатын твэлдердегі қуат кескінінің сәйкестігі 
бойынша талаптарды орындауға маңызды роль берілген (4.94 сурет). 
Келтірілген есептердің нәтижесі эксперименттердің талап етілетін пара-
метрлерін қамтамасыз ететін қолданылатын материалдардың жинағына 
және құрылғылардың құрылымына негізгі талаптарды орындап шығуға 
мүмкіндік береді.

Эксперимент үдерісінде жалпы модельді твэлдер мен құрылығылар-
дың термиялық жай-күйін жоғары нақтылықпе болжауға мүмкіндік бе-
ретін жылугидравликалық есептері орындалды (4.95, 4.96 суреттер). 

1 – төменгі бітеуіш, 2 – бөлшек, 3 – оқшаулағыштар, 4 – отын таблеткалары,  
5 – қабықша, 6 – серіппе, 7 – үстіңгі бітеуіш

4.93 сурет. MYRRHA реакторының модельді твэлінің тәсімі
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4.95 сурет. Экспеименттегі 
құрылғы капсуласындағы тем
пературалық өріс

4.96 сурет. Эксперимент барысында таблетканың ортасындағы және 
шеттеріндегі температураның өзгеруі
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Есептерде твэлдің биіктігі бойынша және радиусы бойынша қуаттың 
таралуы және қыздыру үдерісінде эвтектикалық балқыманың конвек-
тивтік қозғалысы анықталды (4.97 сурет).

MYRRHA реакторының модельдік твэлдерін ИГР реакторында сынау 
жөніндегі эксперименттері тұжырымдамасын әзірлеу аясында жүргізіл-
ген зерттеулер нәтижелері зерттеулерді әрі қарай жалғастыру жөніндегі 
ұсыныстарды талдау және сараптау үшін жоба үйлестірушісіне ұсыныл-
ды. ҚР ҰЯО РМК-ның әлемнің жетекші ғылыми-зерттеу ұйымдарымен 
бірге консорциумда MYRRHA реакторын құру жөніндегі жұмыстарға 
қатысуы халықаралық ғылыми-техникалық ынтымақтастықты дамыту-
дағы маңызды кезең және кәсіпорынның атом энергетикасы қауіпсізді-
гін негіздеудегі эксперименттік зерттеулер саласындағы жоғары құзы-
реттілігінің тағы бір дәлелі болып табылатындығын атап өту керек.

4.97 сурет. Эвтектикалық балқы
мадағы жылдамдықтар өрісі
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5 ТАРАУ. ЯДРОЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕРМОЯДРОЛЫҚ 
РЕАКТОРЛАР МАТЕРИАЛДАРЫН ЗЕРТТЕУЛЕР

5.1 Реакторлардың конструкциялық және 
отындық материалдарының коррозиялық және 
радиациялық беріктігі

ҚР ҰЯО РМК-ның көптеген жағынан бірегей [1, 2] зерттеулер реак-
торлары, ИВГ.1 зерттеулер жоғарытемпературалы газсалқындатқыш ре-
акторы (1990 жылдан бастап ИВГ.1М жаңғыртылған газсалқындатқыш 
гетерогенді зерттеулер реакторы) және ИГР импульсті графитті реакто-
ры сәйкесінше 1975 жылдан және 1961 жылдан бері пайдаланылады. Аса 
қажетті бөлшектерінің бір бөлігі үнемі суда тұратын реакторларды осын-
шама ұзақ уақыт пайдалану, осы реакторлардың конструкциялық және 
отын материалдарының жай-күйін көзге көрінетіндей коррозиялық 
және радиациялық өзгерістерге апарып соқпауы мүмкін емес.

Айтылғандарға байланысты ИВГ.1М және ИГР реакторларының кон-
струкциялық және отындық бөлшектерінің қазіргі жай-күйін бағалау 
нәтижелері туралы, сондай-ақ, осы реакторларды пайдаланған барлық 
уақыттың ішінде, олардың конструкциялық және отын материалда-
рының коррозиялық және радиациялық беріктігінің тозу деңгейлерін 
анықтау нәтижелері туралы ақпараттар ғылыми және практикалық қы-
зығушылық туғызып отырғаны сөзсіз.

5.1.1 ИВГ.1М реакторы материалдарының коррозиялық 
беріктігі

Реактор материалдарының коррозиялық беріктігін бақылау
Жаңғыртылған ИВГ.1М реакторында (ал, жаңғыртылғанға дей-

ін ИВГ.1 реакторында) ядролық қондырғыларды қауіпсіз пайдалану 
жөніндегі талаптарды қамтамасыз ету мақсатында олардың техника-
лық жай-күйіне кезеңдік тексерулер жүргізілді және жүргізіледі, айта 
кетерлігі, ИВГ.1 реакторының, сондай-ақ ИВГ.1М реакторының да орта-
лық жинағы бөлшектерінің коррозиялық жай-күйін қадағалау үшін 1975 
жылдан ИВГ.1 реакторының берилийлі ығыстырғышының Д, Е, Ж және 
К ұяшықтарына орнатылған, төрт пеналда 110 дана мөлшерінде тұрған, 
сол бұрынғы 08Х18Н10Т тоттанбайтын болаттан, ТГ702 (Тi+9%Gd) бери-
лий, титан-гадолинийлі қорытпадан және Э110 (Zr+1%Nb) цирконий-ни-
обийлі қорытпадан жасалған өзек бірүлгі айғақ-үлгілері пайдаланылды 
және пайдаланылуда. Соңғысы ИВГ.1 реакторының орталық жинағының 
конструкциясы жаңғыртылған ИВГ.1М реакторында іс жүзінде тұтастай 
сақталғанымен негізделген.

Реактордың конструкциялық материалдарының айғақ-үлгілерінің 
жай-күйі энергетикалық, сондай-ақ зерттеулер реакторларын пайдалану 
жай-күйін да реактор ішіндегі материалдардың қасиетінің тозуы тура-
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5.1 сурет. СКК300 арнасын бөлшектеуді бастау сәті (жартылай шыға
рылған кассетаның ішінде АМг6М қорытпасынан жасалған айғақүл
гілердің бес блогы көрсетілген)

лы ақпараттың маңызды және жеткілікті сенімді көзі болып табылады, 
айта кетерлігі, корпус бірүлгі энергетикалық реакторлар үшін айғақ-үл-
гілерді пайдалану олардың қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз етудегі 
әлемдік тәжірибе болды [3].

Жаңғыртылған ИВГ.1М реакторында газсалқындатқыш технологи-
ялық арналарды ССТК сусалқындататын арналарға ауыстырғаннан кей-
ін, 1990 жылы реактордың айғақ-үлгілерінің құрамы кеңейтілді: ССТК ар-
наларында ғы материалдардың коррозиялық жай-күйін қадағалау үшін 
арнайы СКК-300 су контуры арнасында (реактордың корпусынан тыс ор-
наластырылған) 12Х18Н10Т болаттан және АМг6М алюминий-магнийлі 
қорытпадан жасалған пластина бірүлгі айғақ-үлгілер орнатылды.

СКК-300 арнасында орнатылған айғақ-үлгілер 12Х18Н10Т- ∅72×2 мм 
құбырдан және АМг6М-∅76×2 мм құбырдан кесіп алынды, сондықтан, 
олардың формасы СКК-300 арнасының (СКК-300 арнасының сыртқы түрі 
5.1 суретте көрсетілген) кассетасындағы бекітпенің өзегінің астына ке-
летін орталық саңылауы бар аздап иілген тіктөртбұрышты пластинаны 
(өлшемі шамамен 50×20×2 мм) білдіреді.

СКК-300 арнасындағы айғақ-үлгілердің жалпы саны 205 дананы 
құрайды: 50 болат және 155 алюминий-магнийлі. Бұл ретте, АМг6М қо-
рытпасынан жасалған 113 үлгі СКК-300 арнасына орнатылардың Бұрын 
қымыздық қышқылы ерітіндісінде коррозияға қарсы пассивтендіруші 
өңдеуден өтті, қалған 45 үлгі мұндай өңдеусіз сынаққа қойылды.

Реактордың орталық жинағының бөлшектері және ССТК арнасының 
бөлшектері аралық іске қосу кезеңдерінде үнемі бөлме температурасын-
дағы қозғалмайтын тазартылған суда (ал, қысқа уақыттық іске қосу ке-
зеңдерінде – 90 °C дейінгі температурадағы тазартылған су ағынында) 
тұратындықтан, осы суда тұрған айғақ-үлгілер реактордың тоттанбай-
тын болаттан, бериллийден және титан-гадолинийлі, цирконий-ниоб-
ийлі және алюминий-магнийлі қорытпалардан жасалған бөлшектерінің 
коррозиялық жай-күйін сенімді қадағалауға мүмкіндік береді; қадағала-
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удың өзі айғақ-үлгілерді көзбен шолып тексеру және массасының корро-
зиялық өзгеруін өлшеу жолымен олардың жай-күйін кезеңдік куәланды-
румен жүзеге асырылады.

Қазіргі уақытқа дейін ИВГ.1 және ИВГ.1М реакторларының айғақ-үл-
гілерінің коррозиялық жай-күйіне сегіз жоспарлы кезеңдік куәландыру 
жүргізілді. 1975 жылы ИВГ.1 реакторына айғақ-үлгілер олардың масса-
сының шығыс мәні өлшенбей орнатылғандықтан, онда бірінші куәлан-
дыруда (1982 жылдың мамырында) реактордың ығыстырғышының Е 
ұяшығынан түсірілген, барлық 08Х18Н10Т-, Be-, (Ti, Gd)- және (Zr, Nb)-үл-
гілеріне көзбен шолып тексеру ғана жүргізілген болатын. Осыдан кей-
ін Е ұяшығындағы барлық үлгілер 32 дана мөлшеріндегі Ве-үлгілермен 
шығыс массасы жөніндегі аттестатталғандарға ауыстырылды.

Екінші куәландыруда (1989 жылдың қыркүйегінде) реактордың 
ығыстырғышының Д, Ж және К ұяшықтарынан түсірілген, барлық 
08Х18Н10Т-, Be-, (Ti, Gd)- және (Zr, Nb)-үлгілеріне қайталама көзбен шо-
лып тексеру ғана жүргізілген болатын. Кемінде бір жылдан кейін бұл 
реактор ИВГ.1М реакторына жаңғыртылды, оның су контурына СКК-300 
арнаы қосылды, шығыс массасы жөніндегі аттестатталған 12Х18Н10Т- 
және (Аl, Мg)-үлгілермен толық жинақталды.

Үшінші куәландыруда (1994 жылдың қарашасында) ИВГ.1М реакто-
рының ығыстырғышының Д, Ж және К ұяшықтарынан түсірілген, бар-
лық 08Х18Н10Т-, Be-, (Ti, Gd)- және (Zr, Nb)-үлгілеріне және СКК-300 ар-
насынан түсірілген барлық 12Х18Н10Т- және (Аl, Мg)-үлгілеріне көзбен 
шолып тексеру жүргізілген болатын. Осыдан кейін Д, Ж және К ұяшықта-
рындағы 12 Ве-үлгілер шығыс массасы жөніндегі Ве-үлгілермен аттестат-
талған 12 үлгіге (әр ұяшықта төрт үлгіден) ауыстырылды. Бұдан басқа, 
СКК-300 арнасынан түсірілген барлық 12Х18Н10Т- және (Аl, Мg)-үл-
гілердің массасының коррозиялық өзгеруіне өлшеу жүргізілді.

Төртінші куәландыруда (2001 жылдың қарашасында) реактор-
дың және СКК-300 арнаның ығыстырғышынан түсірілген, барлық 
08Х18Н10Т-, Be-, (Ti, Gd)-, (Zr, Nb)-, 12Х18Н10Т- және (Аl, Мg)-үлгілеріне 
көзбен шолып тексеру, сондай-ақ СКК-300 арнасынан түсірілген барлық 
12Х18Н10Т- және (Аl, Мg)-үлгілердің және сәйкесінше 1982 және 1994 
жылдары реакторға орнатылған және шығыс массасы жөніндегі атте-
статталған, ығыстырғыштан түсірілген отыз екі және он екі Ве-үлгілердің 
де массасының коррозиялық өзгеруіне өлшеу жүргізілген болатын. Үл-
гілерді бесінші куәландырудың мағынасы (2004 жылдың қыркүйегінде) 
тұтастай төртінші куәландырудың мағынасын қайталады.

Бесінші куәландырудан кейін сынақтар ығыстырғыштың бүкіл 
ұяшықтарындағы барлық үлгілерге тексеру жүргізу үшін жарты жылға 
(2004 жылдың желтоқсанынан 2005 жылдың маусымына дейін) тоқта-
тылды, тексеру барысында жекелеген сыналған Ве-үлгілердің орнын 
жаңасымен жартылай ауыстыру жүргізілді. Осындай ауыстырулардан 
кейін Д, Е, Ж және К ұяшықтары сыналу ұзақтығы әртүрлі бериллийлі 
үлгілермен толтырылды: 22 жаңа аттестатталған үлгілер, 10-жылдық 
сынақтан кейінгі 12 аттестатталған үлгілер, 22,5 жылдық сынақтан кей-
інгі 32 аттестталған үлгілер және 29,6 жылдық сынақтан кейінгі 31 атте-
статталмаған үлгілер.
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Осыдан кейін, 22 жаңа аттестатталған үлгілердің сынаққа орнала-
стырылуына байланысты, екі рет қосымша барлық Ве-үлгілерге көзбен 
шолып куәландыру және массасына өлшеу жүргізілді (2006 жылдың шіл-
десінде және 2007 жылдың мамырында), оның негізгі мақсаты оларды 
суда сынаудың бастапқы (бірінші бір-екі жылда) сатысында коррозиялық 
жай-күйін ың өзгеру сипаттамасын нақтылау болып табылады.

Алтыншы куәландыруда (2007 жылдың қарашасында) барлық 
08Х18Н10Т-, Be-, (Ti, Gd)- және (Zr, Nb)-, 12Х18Н10Т- және (Аl, Мg)-үл-
гілеріне көзбен шолып тексеру, сондай-ақ, барлық Ве-, 12Х18Н10Т- және 
(Аl, Мg)-үлгілердің массасының коррозиялық өзгеруіне өлшеу жүргізіл-
ген болатын. Осыдан кейін, 2009 жылдың шілдесінде Е ұяшығынан 
түсірілген Ве-үлгілердің және барлық 12Х18Н10Т- және (Аl, Мg)-үл-
гілердің массасының коррозиялық өзгеруіне қосымша өлшеу жүргізіл-
ді (бұл өлшеулердің негізгі мақсаты сыналу ұзақтығы 20 жылдан артық 
Ве-үлгілерден коррозия өнімдерінің шайылуының болуын нақтылау). 
Үлгілерді жетінші және сегізінші куәландырудың (2010 жылдың қыркүй-
егінде және 2013 жылдың қыркүйегінде) мағынасы тұтастай алдыңғы 
(алтыншы) куәландырудың мағынасын қайталады.

Айтылғандардан кезеңдік куәландыруларды жүргізу барысында бір 
үлгілерде коррозияның сапалық көрсеткіштері (беттерінің жай-күйі), 
сондай-ақ, сандық (үлгілерге қосылған салмақ) көрсеткіштері, ал, басқа-
ларында – тек сапалық немесе тек сандық көрсеткіштері анықталға-
ны көрінеді. Осылайша, реактор ығыстырғышынан түсірілген барлық 
08Х18Н10Т-, (Ti, Gd)- және (Zr, Nb)-үлгілердің тек сапалық көрсеткіштері 
анықталды (2005 жылға дейін куәландырулардан, тура осылар Ве-үл-
гілердің массасы жөніндегі аттестатталмағандарға қатыстырылды). 
Керісінше, СКК арнасынан түсірілген барлық 12Х18Н10Т- және (Аl, 
Мg)-үлгілердің коррозиясының сапалық та және сандық та көрсеткіштері 
анықталды (тура осылар – массасы жөніндегі аттестатталған Ве-үлгілер-
ге қатыстырылды, 2005 жылдан кейінгі куәландырулардан – аттестат-
талмаған Ве-үлгілерге).

Реактор ығыстырғышындағы үлгілер коррозиясының сапалық 
көрсеткіштері

Үлгілерді коррозиялық сынау барысында ығыстырғышта басқа 
да (көрсетілгендерден басқа) үлгілерді ауыстыру жүргізілгендіктен, 
соңғы куәландыруды жүргізу сәтіне 2013 жылы ығыстырғыштың төрт 
ұяшығы жалпы саны 113 үлгіден тұрды (жүз бір Ве-үлгілер және он екі 
08Х18Н10Т-, (Ti, Gd)- және (Zr, Nb)-үлгілер).

Түсірілген үлгілерді көзбен шолып тексеру кезінде (оларды спиртте 
құрғаттақаннан, кептіргеннен кейін және олардың қасына сол материал-
дық құрамдағы шығыс үлгілерін қойғаннан кейін) кезекті рет 08Х18Н10Т-, 
(Ti, Gd)- және (Zr, Nb)-үлгілерде (ұзындығы ~56 мм цилиндрлі және 
жартылай цилиндрлі үгілерде) 37,5-жылдық сынақтан кейін, олардың 
бетінің түсінің білінер-білінбес коррозиялық өзгеруі анықталғаны тір-
келді: үлгілердің ашық жылтыр беттері ашық-сұр немесе ашық емес ақ 
реңкті әлсіз күңгірт жұғындарға ие болды. Бұл үлгілердің әдеттегі түрі 
5.2 суретте келтірілген. Барлық үлгілердегі жұғындарда үлгілердің бет-
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 08Х18Н10Түлгі

 (Zr, Nb)үлгі

 (Ti, Gd)үлгі

5.2 сурет. Болаттан және қорытпалардан жасалған үлгілердің суда 37,5 
жыл сыналғаннан кейінгі сыртқы түрі

терімен берік ілінісу болды: қонуларды мысалы, үлгілерді бөз матамен 
ысқылау арқылы тазалау мүмкін емес.

Алынған нәтиже осы үлгілерді барлық сегіз көзбен шолып тексеруде, 
тұрақты қайталанып отырды [4–8], оларды суда сынау үзақтығы 1982 
жылы 7,2 жылдан 2013 жылы 37,5 жылға дейін арттырылғанда.

Ве-үлгілерді осылай зерттеулер кезінде (гантель тәріздес қысқасын 
да (~28 мм), сондай-ақ цилиндрлі және жартылай цилиндрлі ұзынын 
да (~56 мм)) олардың жабынының түсінің аса көрінетін коррозиялық 
өзгерулері тіркелді, бұған қоса бұл өзгерулердің сипаты мен қарқын-
дылығы әртүрлі бірүлгі жабындарда әртүрлі болды. 2013 жылы көзбен 
шолып тексеруге суда әртүрлі ұзақтықта сыналған (2,5, 3,4, 8,0, 18,0, 
30,5 және 37,5 жыл) үлгілер қатысқандықтан, τ сынақтардың (τ атқарым) 
ұзақтығын арттырумен, жабын бірүлгілері арасында әрқайсысының 
түсінің коррозиялық өзгеруінің бұрында анықталған мынандай үдеріс 
тағы да расталды.

Сұр оксидті жабыны бар үлгілерде (дәл осындай жабын бірүлгісі мен 
реактордың орталық жинағының бериллийлі бөлшектері қорғалған) τ 
ұлғайтумен жабын түсінің өзгеруі (5.3 және 5.4 суреттерді қараңыз) ең 
аз көрінетін болды: өзінің сұр түсі жартылай ғана ақ немесе ашық-сұр 
реңкті жұғындармен бұрмаланды (бұл ретте жабын тұтастығында көзге 
көрінетін өзгерістер анықталған жоқ). Эматал жабыны бар үлгілердегі 
эматалдың бастапқы ақшыл-қүңгірт ақ түсінің τ ұлғаюына байланысты 
кейбір жерлері сары-қоңыр реңке ие болып сұр күңгірт түске ауысты, 
одан кейін тұтастай сары-қоңыр реңке ауысты (бұған қоса бұл реңктің 
тұтас еместігі қара нүтелердің тізбегі және/немесе үлгінің ұзыныдығы-
ның бойымен бағытталған жіңішке қара сызық сияқты көрініп тұрды). 
Ал, қара оксидті жабыны бар үлгілердің түсінің өзгеруі максималды көз-
ге көрінетіндей болды: бастапқы қара жылтыр бетте ең алдымен тұта-
стай ашық-сұр кұңгірт жұғындар пайда болды, олар уақыты жеткенде ақ 
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5.3 сурет. Суда 30,3 жыл сыналғанға 
дейінгі (жоғарыда) және кейінгі 
(төменде) қысқа Веүлгілер

5.4 сурет. Суда 37,5 жыл сыналғанға 
дейінгі (жоғарыда) және кейінгі 
(төменде) ұзын Веүлгілер 

түске ауысты, кей кезде тұтастай қалды, ал, кейде қара нүтелердің тізбегі 
және/немесе үлгінің ұзындығының бойымен бағытталған жіңішке қара 
сызық түріндегі тұтас еместігі байқалады.

Жалпы көзбен шолып тексеру барлық бериллийлі үлгілердің бет-
терінің тұтастай қанағаттанарлық коррозиялық жай-күйін көрсетті. Бұл 
ретте, үлгі материалының өзі коррозиялық зақымдануға ұшырамайды, 
оның қорғаныш жабынының материалы ұшырайды.

Ве-үлгілердің коррозиясының сандық көрсеткіштері
Үлгілер коррозиясының сандық көрсеткіштері τ атқарымын арттыру-

мен олардың Δm салмақ өсімі жөніндегі анықталды. 2013 жылғы куәлан-
дыруда үлгілердің салмағын өлшеуге ығыстырғыштан түсірілген барлық 
Ве-үлгілер қатыстырылды, алайда, массасының шығыс мәні тек 72 үл-
гіде ғана болды (66 қысқа гантел тәріздес және 6 ұзын өзекті), ал, 1975 
жылғы сынақта белгіленген 29 бериллийлі үлгілерде мұндай деректер 
болған жоқ.

Әлбетте, Ве-үлгілердің Δm/S (S – үлгі бетінің ауданы) меншікті сал-
мақ өсімін анықтаудың барлық нәтижелерінің ішінен 1982, 1994 және 
2005 жылдары сынақтарға қойылған аттестатталған 66 қысқа гантель 
тәріздес үлгілердің, яғни Е ұяшығының 32 үлгілерінің (30,5 жылдық 
атқарымы бар), Д, Ж және К ұяшықтарындағы 12 үлгілердің (18 жылдық 
атқарымы бар), және К ұяшығының 22 үлгілерінің (8 жылдық атқарымы 
бар) деректері олардың коррозиялық беріктігін анықтау үшін көбірек 
қызығушылық туғызды.
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5.5 сурет. Веүлгілердегі коррозиялық үстемесі кинетикасы

Дәл осы 66 үлгінің Δm/S анықтау нәтижелері 5.5 суретте көрсетілген, 
бұған қоса, бұл суретке олардың барлық алдыңғы куәландыруларында 
алынған деректері де енгізілді [9–12]. Сонымен қатар, Е ұяшығынан 
алынған 32 үлгілер үшін – бұл сәйкесінше 19,5, 22,3, 22,5, 23,6, 24,3, 24,7, 
26,3 және 27,5 жылдық (нүктелердің оң тобы) ұзақтықтарда сынағаннан 
кейінгі 2001, 2004, 2005, 2006, 2007 (екі рет), 2009 және 2010 жылдары 
оларды куәландыру жөніндегі деректер; Д, Ж және К ұяшықтарынан 
алынған 12 үлгілер үшін – бұл сәйкесінше 7,0, 9,8, 10,0, 11,1, 11,8, 12,2 
және 15,0 жылдық (нүктелердің ортаңғы тобы) ұзақтықтарда сынаған-
нан кейінгі 2001, 2004, 2005, 2006, 2007 (екі рет), 2009 және 2010 жыл-
дары оларды куәландыру жөніндегі деректер; К ұяшығынан алынған 22 
үлгілер үшін – бұл сәйкесінше 0,6, 1,1, 1,8, 2,2 және 5,0 жылдық (нүкте-
лердің сол тобы) ұзақтықтарда сынағаннан кейінгі 2006 (екі рет), 2007 
(екі рет), және 2010 жылдары оларды куәландыру жөніндегі деректер.

5.5 суретте көрініп тұрғандай, үлгілердің салмақ өсімі салыстырма-
лы көп емес (22 жылдан артық емес) атқарымдар кезінде ғана сынақтың 
ұзақтығын ұлғайтумен арттырудың тұрақты үдерісна ие, осыдан кейін 
олардың төмендеуі байқалады. Айқындалған үлгілердің үстемесітөмен-
деуін, үлгілерде коррозияның туындау үдерістерінен алынған үлгілерден 
коррозия өнімдерін шаю үдерісінің артықшылығының нәтижесі ретінде 
қарау керек. Соңғысы, 1975 жылдан сыналған және жоғары атқарымда-
ры бар (38 жыл деңгейінде) 29 ұзын өзекті Ве-үлгілерді сынаудың соңғы 8 
жылында толық көзге көрінетіндей массасының жоғалуы айқындалған-
дығымен расталады (5.1 кестеге қараңыз).

Коррозияның туындау үдерістерінен коррозия өнімдерін шаю 
үдерісінің артықшылығы шаю үдерісінің қарқындылығымен емес корро-
зия өнімдерінің туындау үдерістерінің қарқынының төмендеуімен шарт-
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а) б)

5.6 сурет. 12Х18Н10Түлгінің (а) және пассивтендірілген (Аl, Мg)үлгінің (б) 
суда 22,9 жыл сыналғаннан кейінгі сыртқы түрі

талған деп болжауға болады. Кез келген жағдайда 5.5 суретте келтіріл-
ген деректер жабыны бар бериллийлі үлгілердің жоғары коррозиялық 
беріктігін көрсетеді.

Шынымен де, осы суреттен оңай анықтауға болатындай, бериллийлі 
үлгілердің массасының (КМ = Δm/(Sτ)) коррозиялық өзгеруінің көрсет-
кіштері тіпті сынақтың бастапқы сатысында да (бірінші 10 жылда) жоға-
ры болған жоқ (0,05 мг/(жыл. қар.2)), әрі қарай маңызды деңгейде төмен-
дейді: 20 жылдан кейін КМ көрсеткіші шамамен 0,03 мг/(жыл. қар.2) 
құрайды, ал, сынақ соңында шамамен 0,02 мг/(жыл. қар.2) түседі.

ССК-300 арнасындағы үлгілер коррозиясының сапалық көрсеткіштері
2013 жылы жүргізілген, ССК-300 арналарынан алынған болат және 

алюминий-магнийлі үлгілерді көзбен шолып тексеру кезінде, 22,9 жыл 
ұзақтықта сынағаннан кейін 12Х18Н10Т-үлгінің де, сондай-ақ пассив-
тендірілген (Аl, Мg)-үлгілердің де беттерінің жай-күйі толық қанағат-
танарлық күйде қалды. Үлгілерден (5.6 сурет), болат үлгіде – әлсіз 
ашық-сарыдан әлсіз ашық-сұрға дейінгі және пассивтендірілген алю-
миний-магнийлі үлгілерділерде күңгір сұрдан сарғыш-қоңырға дейінгі 
екі түсті реңктердің дақ түріндегі жергілікті коррозияның солған іздері 
ғана байқалады. Жалпы беттердің коррозиялық зақымдану дәрежесі 
(дақтардың мөлшері мен өлшемі, сондай-ақ дақтардың боялу қарқын-

5.1 кесте. Д, Ж және К ұяшықтарынан алынған 29 массасы жөніндегі ат
тестатталмаған Веүлгілер массасының өзгеруі

Куәландыру жүргізілген 
ай-күн

2005 ж. 
маусым

2006 ж.
шілде

2007 ж. 
мамыр

2007 ж. 
қараша

2010 ж. 
қыркүйек

2013 ж. 
қыркүйек

Атқарым τ, жыл 29,5 30,6 30,3 31,7 34,5 37,5
Атқарымның өсуі ∆τ, 
жыл 0 +1,1 +1,8 +2,2 +5,0 +8,0

Үлгінің орташа массасы 
m, г 1,2846 1,2841 1,2845 1,2840 1,2837 1,2838

Үлгінің салмақ өсімі 
∆m, мг 0 -0,5 -0,1 -0,6 -0,9 -0,8

Үлгінің салмақ өсімі 
Δm/S, мг/см 2 0 -0,06 -0,01 -0,07 -0,10 -0,09
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5.7 сурет. Пассивтендірілмеген (Аl, Мg)үлгінің суда 22,9 жыл сыналғаннан 
кейінгі сыртқы түрі

дылығы) көзбен шолып қарағанда пассивтендірілген (Аl, Мg)-үлгілерде 
12Х18Н10Т-үлгілерге қарағанда айтарлықтай жоғары болып көрінді.

Барлық пассивтендірілмеген (Аl, Мg)-үлгілердің беттерінің корро-
зиялық зақымдану деңгейі (5.7 сурет), егер беттердің сарғыш-қоңыр 
бояуының қарқындылығы жөніндегі айтсақ, пассивтендірілгендерге 
қарағанда көзге корінетіндей жоғары болды, бұған қоса, барлық пассив-
тендірілмеген үлгілерде жалпы коррозия болды.

12Х18Н10Т- және (Аl, Мg)-үлгілерді көзбен шолып тексеруден 
алынған нәтижелер барлық алдыңғы алты куәландырулердегі ұқсас тек-
серулердің нәтижелеріне іс жүзінде толықтай сәйкес келді. Бұл жанама 
түрде 12Х18Н10Т-, сондай-ақ, және (Аl, Мg)-үлгілерінің коррозиялық 
зақымдануының негізгі үдерістері оларды 4,5 жыл сынағаннан кейін, 
яғни алғашқы бір-үш жыл суда тұрғаннан кейін 1994 жылы орындалған 
бірінші куәландыруларға дейін өткенін көрсетті.

СКК-300 арнасындағы үлгілер коррозиясының сандық 
көр сет кіштері

2013 жылғы куәландыруда, сондай-ақ одан бұрынғы алты куәлан-
дыруда 12Х18Н10Т- және (Аl, Мg)-үлгілердің коррозиясының көрсет-
кіштерін сандық бағалау үшін олардың Δm/S салмақтық өсімін және 
КМ коррозия жылдамдықтарын өзгерту орындалды. Салмағын өлшеу-
ге, 2007, 2009 және 2010 жылдардағы куәландырулардағы сияқты 1990 
жылы СКК-300 арнасына сынауға орнатылған 205 үлгінің барлығы емес 
33 үлгіге аз қатыстырылды, өйткені, 2005 жылдың соңында 10 болатты, 
10 пасивттендірілмеген және 13 пассивтендірілген алюминий-магнийлі 
үлгілер 15,3 жылдық сынақтардан кейін одан кейінгісынақтардан ажы-
ратылып тасталды, осыған байланысты КП коррозияның тереңдік көр-
сеткіштерін анықтау кезінде олардың бетінде жинақталған коррозия 
өнімдері жойылды (күйдіріп кетірілді).

40 болатты және 132 пассивтендірілген алюминий-магнийлі үл-
гілердің салмағын өлшеу нәтижесінен есептелінген меншікті үсте-
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5.8 сурет. Пассивтендірілмеген (Аl, Мg)үлгілердегі (жоғарғы қисық), 
пассивтендірілген (Аl, Мg)үлгілердегі (ортаңғы қисық) және 12Х18Н10Түл
гілердегі (төменгі қисық) коррозиялық үстемелер кинетикасы

месімәні барлық алдыңғы куәландыруларда айқындалған фактілерді 
тағы да бір рет растады, судағы максималды коррозиялық беріктікке 
12Х18Н10Т-үлгілері ие, ал, минималды беріктікке пассивтендірілмеген 
(Аl, Мg)-үлгілер ие. Соңғы айтылғандар, СКК-300 арнасында барлық үл-
гілерді сынаудың нәтижелері жөніндегі бірлескен деректерімен 5.8 су-
ретте жақсы көрсетілген.

Мына суреттен барлық типтегі үлгілердің коррозиялық зақымдануы-
ның негізгі үдерістері сынақтардың алғашқы бірінші-екінші жылдары, 
яғни, оларды алғашқы куәландыруға дейін өткенін көруге болады. Сон-
дай-ақ, алғашқы 4,5 жылдағы судағы сынақтардан кейін Δm/(Sτ) барлық 
үш типтегі үлгілердің (шамамен 0,06, 0,10 және 0,40 мг/(жыл. қар 2.) сәй-
кесінше 12Х18Н10Т-, пассивтендірілген және пассивтендірілмеген (Аl, 
Мg)-үлгілердің коррозия жылдамдығы аса жоғары емес болып табыла-
ды, үлгілердің салмақ өсімі әрі қарай мүлде өзгермегендіктен, бұл жыл-
дамдықтар алғашқы 11,5, 14,3, 17,1, 18,7, 19,9 және 22,9 жылдардан кейін 
төмендей берді, сынақ соңында 0,01, 0,02 және 0,08 мг/(жыл. қар 2) сәй-
кес мәнге дейін түсті. Осылайша, СКК-300 арнасының барлық үлгілерін 
куәландыру нәтижелері, сынақтың нақты жай-күйін да олардың лай-
ықты жоғары коррозиялық беріктігін көрсетті.

Бұрын ұсынылған нәтижелерге қосымша ретінде СКК-300 арнасының 
үлгілерінің КП коррозиясының [13, 14] тереңдік көрсеткіштерін өлшеу 
нәтижелерін көрсету қалады. Бұл нәтижелер 12Х18Н10Т- және (Аl, Мg) -үл-
гілердің судағы жоғары коррозиялық беріктігінің қосымша айғағын көр-
сетеді: 15,3 жылдық ұзақтықта сынағаннан кейін болатты және алюми-
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1 – корпусы; 2 – биологиялық қорғау блогы; 3 – бүйірлі тор; 4 – твэлдер; 5 – ЖБЖ гильзасы; 
6 – артқы ілмек; 7 – шарикті құлып; 8 –ЖБЖ орталық өзегі; 9 – графитті блок; 10 – пенал; 
11 – қалпақ; 12 – ұштық.

5.9 сурет. ИВГ.1М реакторының ССТК технологиялық арнасының кон
струкциялық тәсімі

ний-магнийлі (пассивтендірілген және пассивтендірілмеген) үлгілердің 
КП көрсеткіштері [15] шамамен,0001, 0,0008 және 0,0018 мм/жылына. 
Бұл дегеніміз – осы үш бірүлгі ң үлгілерінің беттерінің коррозиялық бұ-
зылуының П тереңдігінің мәні 15 жылдан артық сынауда аса білінбейді: 
тоттанбайтын болат үлгілерінде 1,5 мкм, пассивтендірілген үлгілерде 12 
мкм, пассивтендірілмеген алюминий-магнийлі үлгілерде 28 мкм.

Осылайша, СКК-300 арналарынан алынған 12Х18Н10Т- және (Аl, 
Мg)-үлгілерді куәландыру нәтижелері жанама үлгіде ССТК арналары-
ның болатты және алюминий – магнийлі бөлшектерінің толық қанағат-
танарлық жай-күйін көрсетті. Алайда, бұл нәтижені қайта тексеру үшін 
(көрсетілген бөлшектердің коррозиялық жай-күйін тікелей анықтау жо-
лымен) 2004 жылы ИВГ.1М реакторының ССТК 30 арнасының арасын-
дағы біреуіне бөлшектеу жүргізілді.

№4 ССТК бөлшектенген арнасындағы бөлшектердің жай-күйі
Бөлшектеу және кейіннен оның бөлшектерін тексеру үшін реактор-

дың активті аймағының шалғай сақиналы қатарынан №4 ССТК арнаы 
таңдап алынды. Зерттеулер объектісі ретінде №4 ССТК нақты арна-
сының таңдап алынуы осы арнадағы көптеген іске қосуларда гидрав-
ликалық сипаттамасының бастапқысынан (кіріс бақылауы кезінде 
анықталған) айтарлықтай көзге көрінетіндей ауытқуларының анықта-
луымен негізделген.

Әрбір ССТК арнаы (ұзындығы 4990 мм және массасы 60 кг) конструк-
циясы жөніндегі бес жеңіл ажырайтын тораптан тұрады: корпустан, био-
логиялық қорғау блогынан, автономды ЖБЖ, жоғарғы бастиектен және 
төменгі артқы ілмектен (5.9 сурет). ССТК арнаның блоктық конструкци-
ясы арнада ЖБЖ активті блогын жылдам ауыстыруды жүзеге асыруға 
мүмкіндік береді. ССТК арнасының сырты алюминий-магнийлі қорыт-
падан АМг5М жасалған 76×3 мм цилиндрлі құбырды білдіреді, оған 
қозғалмайтын және серіппелі ішкі бүйірлі бағандармен автономды ЖБЖ 
және 12Х18Н10Т тоттанбайтын болаттан жасалған биологиялық қорғау 
блогы бекітіледі.



5 тарау. Ядролық және термоядролық реакторлар  
материалдарын зерттеулер

423

5.10 сурет. Арна бастиегі фрагменттері (бастиек пеналының №1 және 
№2 дәнекерленген жіктері бар фрагменттер кесіліп алынған және 
суретте жоқ)

Атономды ЖБЖ AМг6М қорытпаларынан жасалған Э110 цир-
коний-ниобийлі қорытпадан жасалған өзекті толтырғышпен шеті 
тығыздалған, гильзаға салынған өзекті твэлдер пакетінен тұрады. Пакет 
АМг6М қорытпаларынан жасалған жоғарғы және төменгі бүйірлі өткіз-
гіш тіректі торлармен гильзаға бекітілген. ЖБЖ барлық элементтерін 
бірыңғай блокка бекіту Э110 қорытпасынан жасалған, пакеттің ортасына 
орнатылған және осі жөніндегі ЖБЖ тартып тұратын өзектің көмегімен 
жүзеге асырылады.

Радиациялық қорғалған камераның терезесі арқылы арнаның сыртқы 
бетін қарау кезінде арнаның бастиегінде, сыртында және артқы ілмегін-
де деформацияның, формасының өзгеруінің, жергілікті бұзылулардың 
және басқа да ірі ақаулардың болмағаны анықталды. Әрі қарай арнаны 
бөлшектеу және арнаның барлық негізгі бөліктерінің бөлшектерін эле-
менттері жөніндегі, яғни бастиегін, корпусын, автономды ЖБЖ, биоло-
гиялық қорғау блогын және артқы ілмегін тексеру жүзеге асырылды (осы 
тексерулерден алынған нәтижелер [8, 10, 16–21] ұсынылған).

Бөлшектеу басында арна корпусы ЖБЖ бастырығының серіппесінің 
тіректі төлкесінің бекітетін бұрандасы енуге арналған ойықтардың 
астынан көлденең қимамен кесілді. Бастиекті арнадан бөліп алғаннан 
кейін (арна корпусының фрагментімен және серіппенің тіректі бұран-
дасымен бірге) арна корпусынан ЖБЖ тігінен түсіру үшін қажетті күшті 
анықтау орындалды. Корпус ішінде ЖБЖ сыналуына байланысты (оның 
себептері туралы төменде айтылада) түсіру күші 1,5 кН артатын болды, 
бірақ реакторға жүктер Бұрын арнаны көлденеңінен жинау кезінде ЖБЖ 
орнату күші кемінде 0,22 кН құрады. Сондықтан, ЖБЖ (арна корпусы-
ның фрагментімен бірге) арнадан кесіп алынып тасталды.

Осыдан кейін арна бөлшектерін ойып кесу, осы бөлшектерді арнадан 
түсіру, оларды көзбен шолып тексеру және радиациялық қорғау каме-
расынан тыс фотографиялау жүргізілді. Осы кезде алынған нәтижелер 
төменде төменден төменге қарайғы бағытта ССТК арнасында бөлшек-
тердің орналасу реттілігінің мүмкіндігі жөніндегі қайталанатын ретімен 
келтірілді (бастиегінен артқы ілмегіне дейін).

Арна бастиегінің бөлшектерін қарау кезінде (5.10 сурет) 12Х18Н10Т 
болаттан, 3ОПГ графиттен және АМг5М- мен АМг6М-қорытпаларынан 
жасалған барлық бөлшектердің беттерінің толықтай қанағаттанарлық 
жай-күйі белгіленді. АМг6М-бастиек пеналының конусында (5.11 сурет) 
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5.11 сурет. Басти
ек пеналы конусы
ның фрагменті

5.12 сурет. Арна бастиегінің арна корпусымен 
тұтасатын жеріндегі фрагмент (бастиек пен 
корпус арасын жалғастырғыш)

5.13 сурет. Реакторды пайдаланғанға дейінгі (сол жақта) және кейінгі 
(оң жақта) №1 жігі бар бастиек пеналының фрагменті

және АМг5М-бастиектің жалғастырғыш тетігінде сарғыш-қоңыр жұғын 
түріндегі қауіпті емес сумен өзара әрекеттесу іздері, пеналдың – АМг6М 
ішкі бетінде – ақшыл-сұр немесе ақ жұғын түріндегі бүйірлі шағылды-
рғыштың графитімен өзара әрекеттесу іздері болды (5.12 сурет).

Арнаның №1 және №2 бастиегінің дәнекерленген жіктерін көзбен 
шолып тексерумен оларды реакторда арнаны пайдаланға дейінгі және 
кейінгі жай-күйінен қандайда бір көзге көрінетін айырмашылықтарды 
анықтау мүмкін болмады (соның ішінде, №1 жік үшін оны 5.13 суреттен 
көруге болады).

Арна корпусының және арна корпусының жоғарғы бөлігінің ішіне ор-
наластырылған бөлшектердің жай-күйі айтарлықтай әртүрлі болды.

Арна корпусының АМг5М пассивтендірілген сыртқы бетінің осы 
учаскесінде (5.14 сурет) іс жүзінде коррозиялық зақымданулар мүлдем 
болмаған кезде, қауіпті ақаулар болған жоқ. ЖБЖ бастырығының серіп-
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песінің жоғарғы тіректі 12Х18Н10Т-төлкесінің беті (5.15 сурет) жарты-
лай қызғылт сары түсті жұғынмен жабылған (төлкені дымқыл бөз ма-
тамен ысқылаған кезде жұғын жеңіл тазаланды) және жеңіл тоттану 
іздері болды.

60С2Н2А болаттан жасалған ЖБЖ бастырығының серіппесінде (5.16 
сурет) тұтастай қорғайтын кадмийлі жабыны болған жоқ, ал беті тот қа-
батымен жабылған болды (қабатының қалыңдығы көзбен қарағанда өте 
үлкен болып көрінді).

Арна корпусының ішкі бетінде ЖБЖ бастырығының серіппесі орна-
ластырылған орында, серіппенің механикалық түйісу учаскесінде қара 
іздер болды (5.17 сурет), сондай-ақ ысқылап сүрткен кезде тұтастай та-
заланатын, ашық сарғыш-қоңыр жұғын болды.

ЖБЖ бастырығының серіппесінің төменгі тіректі 12Х18Н10Т-төл-
кесінің сыртқы беттерінде (5.18 сурет) қызғылт сары жұғындар серіппе-
мен түйісетін төлкеде ғана байқалды, бұған қоса осы жұғындарды сүртіп 
тазалау кезінде төлкеден болар-болмас тоттану іздері анықталды.

Осылайша, арнаның қаралатын жоғарғы учаскесінде маңызды корро-
зиялық бұзылу көзбен шолып қарағанда тек серіппеде ғана анықталды. 
Осы бұзылудың қауіптілік деңгейін анықтау үшін серіппедегі коррози-
ялық қабаттың қалыңдығына бағалау және серіппе қаттылығының өз-
геруін анықтау жүргізілді. Серіппенің екі учаскесінен коррозиялық қа-
батты жою кезінде, бұл қабаттың қалыңдығы үлкен еместігі – кемінде 50 
мкм екені анықталды.

5.14 сурет. ЖБЖ бастырғысының серіппесі орналасқан жердегі арна корпусы

5.15 сурет. Арна корпусының 
арна бастиегімен тұтаса
тын жеріндегі АМг5М фраг
ментінің ішіндегі ЖБЖ басты
рығының серіппесінің жоғарғы 
тіректі 12Х18Н10Ттөлкесі
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5.18 сурет. ЖБЖ бастырығының серіппесінің төменгі біртекті төлкесі

5.16 сурет. ЖБЖ бастырығының 
ССТК арнасында 14жыл пайда
ланғаннан кейінгі серіппесі

5.17 сурет. Серіппені  
орналастыру орнындағы арна  

корпусының ішкі қабаты

5.2 кесте. Реакторда пайдаланғанға дейінгі және кейінгі серіппенің қат
тылық сипаттамасы

Серіппеге түсетін 
осьтік жүктеме Р, Н

Серіппенің деформациялануы ∆h, мм

пайдаланылғанға дейін пайдаланылғаннан кейін

0 0 0 0 0

91,2 15 15 14 17

182,4 29 30 28 36

273,6 43 45 44 51

364,8 57 58 58 69

Серіппе қаттылығының өзгеруін анықтау кезінде бөлшектелген арна 
серіппесінің және үш шығыс серіппелердің КЖ қаттылық коэффициент-
тері өлшенді. Өлшеулер (5.2 кесте) серіппе қаттылығының 6,3 Н/мм 5,3 
Н/мм дейін, яғни тек 16% төмендегенін көрсетті (нәтиже серіппенің жұ-
мысқа қабілеттілігінің сақталғандығы туралы көрсетеді).
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5.19 сурет. ЖБЖ орналасқан орындағы арна корпусы фрагментінің ішкі 
беті (төменде) және ЖБЖ төлкесі фрагментінің сыртқы беті (төменде)

ЖБЖ орналастыру учаскесіндегі арнаның бөлшектерінің және бөл-
шек фрагменттерінің жай-күйі да айтарлықтай әртүрлі болды. Арна кор-
пусының сыртқы бетінде қауіпті ақаулар болған жоқ, ал, коррозиялық 
өзгерістер шамалы ғана болды.

Арна корпусінің АМг5М ішкі бетінде және ЖБЖ гильзасының АМг6М 
сыртқы бетінде арнадан ЖБЖ тігінен түсіруге мүмкіндік бермеген, олар-
дың тығыз коррозиялық тұтасуының іздері қалды (5.19 сурет).

ЖБЖ гильзасының ішкі бетінде твэлдер мен шеткері толтырғыштар-
дың цирконий-ниобийлі беттерімен түйісу орындарындағы бойлық қара 
сызықтардың әлсіз сарғыш-қоңыр фонда болуы ғана белгіленді.

ЖБЖ екі өткізгіш тіректі АМг6М-торларының барлық беттерінде (5.20 
және 5.21 суреттер) сары-қоңыр жұғын түріндегі сумен өзара әрекеттесу 
іздері болды, ал, екі тордың да кіріс беттерінде (5.20 сурет) сүртіп таза-
лау кезінде жеңіл алынатын, ЖБЖ бастырығының серіппесінің бетінен 
жуылған, тоттың ұсақдисперстік ұнтақ қабаты болды.

Жоғарғы тордың кіріс бетіне тот ұнтағының тұну қарқындылығы 
төменгі тордың кіріс бетіндегіге қарағанда айтарлықтай аса жоғары 
болғанын атап өткен маңызды, ЖБЖ төмен арнаның барлық бөлшек-
теріне (ЖБЖ төменгі тіректі торынан төмендегі) тот ұнтағының тұнуы 
мүлде болмаған.

ЖБЖ твэлдер, тығыздағыш ішпегі және түтігі, тығырығы және тірек-
ті сомыны бар орталық өзек сияқты бөлшектерінің цирконий-ниобийлі 
беттеріне келсек, бұл беттерде коррозиялық зақымданулардың көзге 
көрінетін іздері болған жоқ (5.22 сурет). Сонымен қатар, сәулеленген 
және шығыс твэлдерінің (Zr, Nb)-беттері көзбен шолып қарағанда да және 
фотосуретте де тура бірдей болып көрінді (5.23 суретті қараңыз).
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 а) б)

5.20 сурет. ЖБЖ жоғарғы (а) және төменгі (б) өткізгіш торларының 
кіріс беттері

Арнаның биологиялық қорғау блогы орналасқан аймақтағы бөлшек-
терінің жай-күйі шығыс күйіне жақын болды. Арна корпусында қандай-
да бір қауіпті механикалық және коррозиялық зақымданулар байқалған 
жоқ. Қалың қабырғалы 12Х18Н10Т-төлкенің сыртқы және ішкі беттерін-
де және биологиялық қорғау 12Х18Н10Т-тығынының беттерінде іс жүзін-
де коррозиялық зақымдану іздері болған жоқ (5.24 сурет).

Арнаның төменгі бөлігіндегі бөлшектердің жай-күйі толық қанағат-
танарлық болды, егер арна корпусының артқы ілмекпен буындасқан 

 а) б)

5.21 сурет. ЖБЖ жоғарғы (а) және төменгі (б) өткізгіш торларының 
шығыс беттері
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а)

б)

в)

5.22 сурет. Еспелі өзекті твэл (а), екі бірүлгі шеттегі тығыздағыш ішпек (б)  
және түтігі, тығырығы және тіректі сомыны бар ЖБЖ орталық өзегі (в)

5.23 сурет. №4 ССТК арнасында 14жыл сыналғанға дейінгі (жоғарғы) және 
кейінгі (төменгі) твэлдер

учаскесінде жеке ірі сұр түсті коррозиялық дақтың болғанын санамаған-
да (5.25 сурет). Сондықтан, артқы ірмек арнадан ажыратылды, ал арна 
корпусындағы қара дақтар абразивті қағазбен өңделді. Жеңіл ажар-
лағаннан кейін корпус бетіндегі дақтың аймағындағы коррозиялық 
зақымдану тереңдігі елеместей аз (5.26 сурет).

Ажыратылған арнаның 12Х18Н10Т-артқы ілмегінің сыртқы бетін-
де көзге көрінетіндей коррозиялық зақымдану іздері болған жоқ 
(5.27 сурет).
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5.26 сурет. Арнаның артқы ілмектен ажыратылғаннан және дақты абра
зивті өңдегеннен кейінгі төменгі бөлігі

5.25 сурет. Арна корпусының артқы ілмекпен буындасқан жеріндегі 
төменгі бөлігі

5.24 сурет. Биологиялық қорғау блогының төлкесі (сол жақта) мен тығы
нының (оң жақта) фрагменттері
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ССТК арналарының ресурстік жұмысқа қабілеттілігі
ССТК арналарының ресурстік жұмысқа қабілеттілігі ең алдымен арна 

бөлшектері дайындалған материалдардың коррозиялық және радиаци-
ялық беріктілігімен анықталады. Сонымен қатар, коррозиялық беріктік 
негізгі фактор болып табылады [22, 23], өйткені, ССТК арналарының 
барлық материалдарының радиациялық беріктігі ИВГ.1М реакторында 
нақты жағдайларда пайдалануда аса күмән тудырмайды.

ССТК арналардың материалдарының коррозиялық беріктігіне қа-
тыстырылды мыналар белгілі. №4 ССТК арнасын бөлу кезінде алынған 
нәтижелерден және СКК-300 арнасында айғақ-үлгілерді куәланды-
ру нәтижелерінен барлық бөлшектердің ашық беттерінің коррозиясы 
маңызды емес екені көрінеді, тек түйісетін коррозиялар (әртүрлі мате-
риалдардың механикалық түйісу орындарындағы коррозия) мен саңы-
лаулық коррозия ғана кейбір қауіптерді тудырады. №4 ССТК арнасының 
болатты және пассивтендірілген (Al, Mg)-бөлшектерінің жанасу орында-
рында түйісу коррозиясы іс жүзінде тұтастай болған жоқ, ол сондай-ақ, 
СКК-300 арнасында болатты және пассивтендірілген алюминий-магний-
лі айғақ-үлгілердің түйісуі кезінде де болған жоқ; сондықтан 5.8 сурет-
те болатты үлгілермен түйісетін және түйіспейтін пассивтендірілген Al, 
Mg)-үлгілердің коррозиялық салмақ өсімі бір ортақ қисық сызық форма-
сында келтірілген.

№4 ССТК арналарының (Al, Mg)-бөлшектерінің арасындағы саңыла-
улардағы саңылаулық коррозия ЖБЖ гильзасы мен арна корпусының 
арасындағы сақиналы саңылаулардан басқа (қалыңдығы 1–2 мм және 
биіктігі 600 мм) жерде болған жоқ, ол осы саңылаудың коррозиялық бірі-
гуіне және арна корпусында ЖБЖ сыналануына апарып соқты. Саңыла-
улық коррозиялардың көріну себептері, арнада сақиналық саңылаудан 
жоғары орналастырылған ЖБЖ бастырығының серіппесінің болуымен 
түсіндіріледі. Бұл серіппе, жоғары көміртекті 60С2Н2А болаттан жа-
салған және қалыңдығы шамамен 12 мкм қалыңдықта кадмийлі жабын-
мен қорғалған, ол ССТК арналарында пайдалану жай-күйін да сумен өза-
ра әрекеттеспеуі керек еді. Дегенмен, шындығында №4 ССТК арнаның 
серіппесінде жабын орнында тот қабаты болды.

Шамасы, су ағынымен жуылатын тот бөлшектері ЖБЖ гильзасы мен 
арна корпусының арасындағы сақиналық саңылауда саңылаудың кор-

5.27 сурет. №4 ССТК арнасының ажыратылған артқы ілмегі
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5.28 сурет. ЖБЖ орналасқан жердегі ССТК арна қимасының тәсімі

розиялық бірігу үдерістерін бастамалауға арналған өзгеше шүрпі бо-
лып табылды.

ССТК арналары бөлшектерінің коррозиясының олардың ресур-
стік жұмысқа қабілеттіліктеріне әсер етуін қарау кезінде, ең қауіптісі 
салқындату суы үшін өту қимасы уақытында коррозиялық кемуі болып 
анықталды, өйткені, бұл қиманың кемуі (арнадағы гидравликалық ке-
дергінің артуы) арнаның өзінің қатардан шығуына әкеп соқтыратын, 
твэлдердің (және арнаның басқа да бөлшектерінің) қауіпті қызуына апа-
рып соғуы мүмкін.

Ашық беттердегі коррозия және түйісу коррозиясы сияқты коррозия 
түрлерінің ССТК арналардағы гидравликалық кедергіні арттыруға әсері 
№4 ССТК арна мысалында анықталғандай жоғары болмайды. Саңы-
лаулық коррозияның әсері білінер-білінбес болуы керек, оны арнаны 
салқындату жолының өту қимасының ортақ ауданын және ЖБЖ гильза-
сы мен арна корпусының арасындағы қалыңдығы 0,1–0,2 мм сақиналы 
саңылаудағы өту қимасының ауданын салыстыру жолымен №4 ССТК ар-
насындағы осындай коррозия мысалында көрсетуге болады.

Судың толықтай өтпеуі кезінде арнадағы гидравликалық кедергінің 
артуын бағалау үшін қарайтын сақиналы саңылау арқылы (5.28 суретте 
сақиналы саңылау Х күңгірттеніп таңбаланған) ЖБЖ орналасқан жердің 
аймағында ПΣ арнасының өту қимасының жалпы ауданының есептеуі 
жүргізілді, сондай-ақ ЖБЖ гильзасы мен арна корпусының арасындағы 
сақиналы саңылауда ПКЗ өту қимасының максималды мүмкін болатын 
(яғни саңылаудың қалыңдығы 0,2 мм кезінде) ауданы да есептелінді.

Есептеулер, ПКЗ максималды мүмкін болатын ауданы ПΣ ауданынан 
бар жоғы 2,6% құрайтынын көрсетті. Арнада өту қимасы ауданының ке-
муінің жоғары емес мәні, тіпті саңылаудан мүлде өте алмау кезінде де, 
саңылаудың коррозиялық бірігуі ССТК арналардың гидравликалық си-
паттамасының өзгерулеріне, сондай-ақ, олардың ресурстік жұмысқа қа-
білеттілігіне байқалатын түрде әсер етпейтінін көрсетті
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Осылайша, алынғандардан ИВГ.1М реакторында ССТК технологи-
ялық арналарын әрі қарай да ұзақ уақыт пайдалану туралы қорытынды 
жасауға болады, тіпті №4 ССТК арнасындағы сияқты барлық арналарда 
да қатты, ЖБЖ гильзасы мен арна корпусының арасындағы саңылаудың 
тұтас коррозиялық бірігуімен серіппелердің коррозиялық зақымдануы 
туралы болжамда да.

Барлық серіппелердің қатты нашарлауы туралы болжам жасау екіта-
лай. №4 ССТК арнасы 30 арнаның ішіндегі серіппесінің жабынында 
ақауы бар жалғыз арна сияқты (сондықтан бұл арнада реакторлық іске 
қосулар кезінде гидравликалық 
сипаттамасында алғашқы өлше-
геннен қарағанда айтарлықтай 
көзге көрінетіндей ауытқулар 
байқалды, сол үшін ол зерттеулер 
объектісі ретінде таңдап алын-
ды). Төменде айтылғандарды 
қосымша растау ретінде ИВГ.1М 
реакторының су контурынан 
алынған, үш шығыс серіппесін 
суда коррозиялық сынау нәти-
желерін алуға болады. Шамамен 
75 оС температуралық суда 100 
сағат бойы сынаудан кейін бар-
лық серіппелердің бетінің түсінің 
өзгергені ғана байқалды: баста-
пқы алтын-сары түсі қара-сұр 
түске ауысты (5.29 сурет).

5.1.2 ИВГ.1М реакторы материалдарының радиациялық 
беріктігі

Конструкциялық материалдардың радиациялық беріктігі
Зерттеулер реакторларындағы конструкциялық материалдардың 

радиациялық зақымдану деңгейі олармен жоғары емес флюенстерге 
қатыстырылды жылдам нейтрондарды игеруіне байланысты әдетте 
өте жоғары емес. Дегенмен, ИВГ.1М реакторының орталық жинағын-
дағы конструкциялық материалдардың бөлшектерінің радиациялық 
зақымдануы иілгіштігінің төмендеуіне апарып соғуы мүмкін, бұл олар-
дың морт бұзылуы мүмкіндігі жағынан қауіпті.

Осыған байланысты, ИВГ.1М реакторының конструкциялық матери-
алдарының физика-механикалық қасиетіне реакторлық сәулеленудің 
әсерін бағалау үшін Be-, (Zr, Nb), 08Х18Н10Т- және (Al, Mg)-үлгілердің 
беріктігі мен иілгіштігінің радиациялық өзгеруін анықтау жөніндегі 
зерттеулер жүргізілді.

50 шығыс және 50 сәулеленген ұзын жартылай цилиндрлі иілімі бар 
Ве-үлгілердің партиясын механикалық сынау кезінде (σизг беріктік шегі 

5.29 сурет. Серіппенің 100сағаттық 
сынаққа дейінгі (жоғарғы) және кейін
гі (төменгі) жайкүйі
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мен (σ0,2)изг аққыштық шегі өлшенді) шамамен 1,5×1019 б.н./см 2 флюен-
ске дейін сәулелендіруден кейін бериллийдің беріктігі мен иілгіштігін-
де өзгерістердің мүлде болмағаны анықталды [4, 6, 7, 17]: σизг беріктігі 
(920±20) МПа бастап (960±50) МПа дейін артты, ал, иілгіштігінің шарт-
ты шегі (σ0,2)изг (600±30) МПа бастап (620±20) МПа өсті. Сынақтар индук-
циялық бірүлгі пьезоэлектрлік бергішпен үлгінің иілген жерін бекітумен 
үш нүктелі иіліммен дискретті жүктеуді іске асырушы құрылғыда жүр-
гізілді. Тура осындай нәтиже Р-5 үзуші машинада иілімі бар ұзын ци-
линдрлік Ве-үлгілерді сынау кезінде де алынды (онда беріктік σизг шегі 
мен f иілімі текстурасыз және Текстураланған үлгілер үшін жеке өлшен-
ді): жылдам нейтрондар флюенсін сәулелендіргенге дейін және кейін 
текстурасыз үлгілердің σизг беріктік шегі шамамен 2,7×1019 см-2 құрады, 
сәйкесінше, (940±60) МПа және (940±70) МПа, ал, f иілімі (1,9±0,5) мм 
бастап (1,7±0,6) мм дейін төмендеді; текстурасыз үлгілердің σизг беріктік 
шегі (480±30) МПа бастап (490±40) МПа дейін жоғарылады, ал, f иілімі 
(0,55±0,03) мм бастап (0,52± 0,04) мм дейін төмендеді. Ве-үлгілердің 
беріктік және иілгіштік сипатындағы болмашы радиациялық өзгерістер 
ИВГ.1М реакторының бериллийлі бөлшектерінің жоғары радиациялық 
беріктігі туралы дәлелді түрде растады.

(Zr, Nb)-үлгілердің радиациялық беріктігін бағалау, олардың берікті-
гі мен иілгіштігінің радиациялық өзгеруін анықтау үшін осы үлгілердің 
жеткілікті мөлшерінің болмауына байланысты үш шығыс және үш сәуле-
ленген үлгілердің Нv микроқаттылығын өлшеумен жүргізілді. Шамамен 
3⋅×1019 б.н./см 2 флюенске дейін сәулелендіру кезінде (Zr, Nb)-үлгілерінің 
радиациялық беріктігінің мынандай бағасы алынды: Нv үлгілердің ми-
кроқаттылығы (2,01±0,04) ГПа бастап (2,06±0,06) ГПа дейін жоғарыла-
ды. Микроқаттылығының болмашы радиациялық өзгерістері (берікті-
гінің кейбір жоғарылауларын және иілгіштігінің төмендеуін көрсететін) 
ИВГ.1М реакторындағы цирконий-ниобийлі қорытпалардан жасалған 
бөлшектердің радиациялық беріктігінің жоғары екендігін білдіреді.

08Х18Н10Т-үлгілердің беріктігі мен иілгіштігінің радиациялық өз-
геруін анықтау үшін осы үлгілердің жеткілікті мөлшерінің болмауына 
байланысты, осындай болат материалының радиациялық беріктік си-
паттамасын анықтау шығыс және сәулеленген 08Х18Н10Т-үлгілерден 
кесіп алынған микроүлгілерді пайдаланумен КОРИНА [24] эксперимент-
тік қондырғысында жүргізілді. Сәулеленген 08Х18Н10Т-үлгісі ретінде 
~4×1018 б.н./см 2 флюенсі бар үлгі таңдап алынды, бұл, активті аймақ ор-
талығының биіктігінде ИВГ.1М реакторының корпусындағы-08Х18Н10Т 
флюенстен (~1×1018 б.н./см 2) төрт есе жоғары. Сынақтар минутына 4 мм 
пішінін өзгерту жылдамдығымен 400 оС температурасында микроүл-
гілерді бір осьті созумен жүктеу жолымен орындалды.

Шамамен 4×1018 б.н./см 2 флюенске дейін реакторлық сәулелендіру 
08Х18Н10Т аустенитті болаттың беріктігінің тек кейбір жоғарылауы-
на және иілгіштігінің төмендеуіне әкелгендігі белгіленді: σв микроүл-
гілердің беріктік шегі 450 МПа бастап 519 МПа дейін, ал, σ0,2 ағым-
дылығының шартты шегі 170 МПа бастап 335 МПа дейін артты. Реактор 
корпусындағы 08Х18Н10Т- және 08Х18Н10Т-үлгілерінің флюенстерінде 
көрсетілген айырмашылықтарды ескере отырып алынған нәтижелер, ре-
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актор корпусының материалы шамамен 150 жыл бойы бұрынғы қарқын-
да ИВГ.1М реакторын пайдалануды жалғастырудан кейін ғана, үлгілер-
дегі сияқты радиациялық өзгерістерге қол жеткізеді.

ИВГ.1М реакторының ССТК арналарының (Al, Mg)-материалдарын-
дағы радиациялық өзгерістерді бағалау үшін №4 ССТК бөлінген арна-
сының корпусынан және шығыс арнасының корпусынан дәнекерленген 
жіктердің рентгендік дефектоскопияға арналған үлгілері және берік-
тік сынақтары мен материалтану зерттеулер іне арналған үлгілер кесіп 
алынды. Жіктерге рентген сәулесін түсіру дефектоскопиясы оларды ре-
акторда пайдаланғанға дейін де және кейін де қауіпті ақаулардың болға-
нын анықтаған жоқ. Сәулеленген жіктің (Al, Mg)-материалының берікті-
гі (5.30 суретте көрсетілгендей үлгілер тура жігінен бұзылған) өзгерген 
жоқ: сәулеленуге дейін және кейін σв созу кезінде беріктік шегінің орта-
ша мәні сәйкесінше 203 және 201 МПа құрады. Жік материалының иіл-
гіштігі де өзгерген жоқ: сәулеленуге дейінгі және кейінгі салыстырмалы 
δ ұзарту сәйкесінше 1,72 және 1,69% құрады.

(Al, Mg)-материалдарынан жасалған үлгілерді материалтанушылық 
зерттеулер ге қатыстырылды, ао тор кезеңі, желіге жақын Нфая биіктігі 
(511), I511 желінің қарқындылығы және оның жартылай ені В51 сияқты ма-
териал сипаттамасының радиациялық ақаулардың болуына сезімтал үл-
гілері рентгенографиялық өлшенді. АМг5М-материалының 90 оС дейінгі 
температурада шамамен 1019 см-2 жылдам нейтрондардың флюенсіне дейін 
сәулеленуі онда радиациялық ақаулардың көзге көрінетін мөлшерде жина-

5.30 сурет. №4 ССТК арна корпусынан кесіп алынған және беріктігіне 
сыналған үлгілер
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5.3 кесте. АМг5М қорытпасынан жасалған үлгілердің сипаттамасының 
радиациялық өзгеруі

Өлшенетін сипаттама Х Шығ. күйі Обл. күйі ∆Х/Х, %
Тор кезеңі ао, нм 0,40724 0,40725 0,002

Желінің интегралды қарқындылығы I, бірл.қат. 6077 5631 –7,5

Желінің интегралды жартылай ені В, град. бұр. 1,86 2,03 9,1

Фонның интегралды биіктігі Нф, бірл.қат.. 49,0 50,2 2,0

Микроқаттылық HV, ГПа 0,9 0,9 0

луына әкелмейді (5.3 кестені қараңыз). Сонымен қатар, 0,002% радиаци-
ялық ұлғаю ао дегеніміз осындай бөлшектердің ісінуі небары 0,006% құрай-
тынын білдіреді. Рентгенографиялық өлшенген сипаттамалардың жоғары 
емес өзгерістері материалдың микроқаттылығын өлшеудің болмауымен 
(сондай-ақ, төменде айтылған арна корпусының дәнекерленген жігіндегі 
материалдың беріктігі мен иілгіштігінде өзгерулердің болмауымен) жақсы 
корреляцияланды және ССТК арналарында пайдаланылатын (Al, Mg)-ма-
териалдардың жоғары радиациялық беріктігі туралы көрсетті.

Отын материалдарының радиациялық беріктігі
Твэл материалдарының радиациялық зақымдануы олардың радиа-

циялық ісінуіне апарып соғуы мүмкін, бұл ЖБЖ салқындату трактісінің 
гидравликалық кедергісінің ұлғаюы жағынан қауіпті. Сондықтан, №4 
ССТК арнасын бөлгеннен кейін оның твэлдерінен кесіп алынған үл-
гілердің материалдарының жай-күйі зерттелді [7, 16, 17, 20, 21]. Осы 
мақсаттар үшін №4 ССТК арнасынан алынған алты сәулеленген твэлдер 
және алты шығыс твэлдер пайдаланылды. Барлық твэлдерден қысқа бүй-
ірлі фрагменттері (никельді қорғаныш бүйірлі жабындардың жай-күйін 
зерттеулер үшін) және қысқа ортадағы үлгілер (микроқұрылымын зерт-
теулер үшін және микроқаттылығын анықтау үшін) кесіп алынды, ал, 
твэлдердің қалған бөліктері ұзындығы 60–65 мм фрагменттерге (электр-
лік кедергісін және тығыздығын өлшеу үшін) кесілді.

Металлографиялық зерттеулер барысында сәулеленген твэлдерде (Zr, 
Nb)-қабыршақтың отын (Zr, Nb, U)-өзегімен механикалық және диффу-
зиялық ілінісуінің бастапқы тұтастығы (дайындау технологиясымен 
берілген) толықтай сақталатыны белгіленді. Жабынның никель қорға-
нышының отындық өзектің бүйірімен (қабыршақ бүйірімен де) диффу-
зиялық ілінісуінің бастапқы тұтастығы оларда да толықтай сақталады.

Твэлдердің тығыздығы мен меншікті электрлік кедергісін өлшеу кезін-
де реакторлық сәулелендіру оларды өте әлсіз радиациялық зақымдануға 
әкелгені белгіленді: твэл материалдарының тығыздығы шығыс деңгейін-
де сақталды, қабықшаның микроқаттылығы мен (Zr, Nb)-материалының 
және өзектің (Zr, Nb, U)-материалының мәні де шығыс деңгейінде қалды, 
ал, материал сипаттамасының ақауларға өте сезімтал құрылымы – элек-
трлік кедергісі тек 1,3% ғана артқан (5.4 кестені қараңыз).

Твэлдердің тығыздығында өзгерулердің болмауы оларда радиаци-
ялық ісінудің жоқтығын білдіреді, бұл маңызды жағымды жағы болып 
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табылады: біріншіден, бұл твэлдердің жоғары радиациялық беріктікке 
ие екенін, ал, екіншіден, ССТК арналардың гидравликалық кедергісін 
арттыруға өзінің үлесін қоспайтынын көрсетеді.

5.1.3 ИГР реакторының материалдарының коррозиялық 
беріктігі

ИГР реакторының жай-күйін куәландыру
1961 жылдан бері пайдаланылып келе жатқан ИГР импульсті графит-

ті реакторы, конструкциясы жағынан 20К маркалы конструкциялық 
көміртекті сапалы болаттан жасалған цилиндрлі герметикалық кор-
пусқа (қаптамаға) киілген, графитті блоктар құрылысынан тұрады (5.31 
сурет). Қаптамасы гелиймен толтырылған және Ст. 4 маркалы әдеттегі 
сападағы болаттан жасалған цилиндрлі бакка қойылған. Бак іске қосу 
арасындағы және іске қосу кезеңдерінде бөлме температурасында тұрған 
құбыр суымен толтырылған.

Зерттеулер реакторларын қауіпсіз пайдалану жөніндегі талаптар-
ды қамтамасыз ету үшін ИГР реакторында оның негізгі жүйелері мен 
элементтерінің жай-күйіне кезеңімен техникалық куәландыру жүр-
гізілді. Тоғыз рет жүргізілген және тығыздықтың әртүрлі деңгейімен 
орындалған осы куәландыруларда реактордың жүйелері мен элемент-
терін одан кейінгіпайдалануға мүмкіндігі (мүмкін еместігі) белгіленді. 
Осыған байланысты осы бөлімде ИГР зерттеулер реакторының негізгі 
элементтерінің бірі – оның болат корпусының коррозиялық жай-күйін 
куәландырудың жинақталған және талданған нәтижелері ұсынылған. 
Сондай-ақ, 2012–2013 жылдары орындалған реактор корпусы материа-
лының айғақ-үлгілерін коррозиялық сынау нәтижелері де келтірілген.

ИГР реакторының коррозиялық жай-күйіне куәландыру 1980, 1989, 
2001, 2003, 2007 және 2010 жылдары оның алты техникалық куәлан-
дыруларында жүргізілді. Реактор корпусының коррозиялық нашарла-
уын куәландыру, корпус ернеушесінің сыртқы бетін (реактор багынан 
салқындататын суды төккеннен кейін құрғатылған) көзбен шолып тек-
серуден және осы ернеушенің қалыңдығын ультрадыбыстық өлшеуден 
тұрады. Куәландыру барысында реактор корпусында жалпы тегіс емес 
[26] коррозияның бары тіркелді Жалпы коррозия фонында әртүрлі өл-
шемдер мен тереңдіктердегі қуыс формасындағы ойықты коррозиялар-
дан зақымдану әсерлері де анықталды.

5.4 кесте. ЖБЖ орталық аймағынан алынған твэлдердің сипаттамасы
ның радиациялық өзгеруі

Твэл сипаттамасының белгіленуі Х Шығ. күйі Обл. күйі ΔХ/Х, %

Тығыздығы γ, г/см 3 6,613 6,611 ~0

Меншікті электрлік кедергісі ρ, мкОм⋅см 52,7 53,4 1,3

Қабыршақтың микроқаттылығы HV, ГПа 1,6 1,5 ~0

Өзекшенің микроқаттылығы HV, ГПа 1,8 1,8 0
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5.32 сурет. Өлшеу нүктесі таңдалған маңайдағы реактор корпусының 
беткі қабаты учаскесі

5.31 сурет. ИГР зерттеулер реакторының тәсімі
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Нкор корпус ернеушесінің қалыңдығын өлшеу әртүрлі типтегі қалың-
дық өлшегіштермен жүзеге асырылды. 1980 жылы – КВАРЦ-6 аспабы пай-
даланылды (өлшеу қателігі ±0,3 мм құрады), 1989 жылы – УТ 93П аспабы 
(өлшеу қателігі ±0,1 мм құрайды), ал, 2001, 2003, 2007 және 2010 жыл-
дары–А1209 аспабы (өлшеу қателігі ±0,05 мм құрайды). Нкор өлшеулерді 
орындау коррозия өнімдерінен тазаланған беттердің учаскелерінде жүр-
гізілді. 5.32 суретте осылай дайындалған учаскелердің бірі келтірілген.

Бұл суреттен қаптама материалындағы коррозияның бірүлгісі 
жалпы тегіс емес, кейбір жерлерде ойықтыға ауысатын (сол жағында 
жоғарғы жағында терең қуысты ойықты коррозия жақсы көрінеді) си-
паттамаға дәл келетінін көруге болады. Реактор корпусында тегіс емес 
коррозияның болуы Нкор қалыңдықты өлшеу нәтижелерінде маңызды 
шашылыңқылықтың барын білдіреді. Яғни, ернеушенің қалыңдығы-
ның сенімді орташа мәнін алу үшін, әртүрлі учаскелердің өте үлкен мөл-
шерінде Нкор өлшеу жүргізу қажет. Бірінші төрт куәландыруларда таңдап 
алынған бақылау учаскесінің мөлшері шындығында үлкен емес – бестен 
сегізге дейін (5.5 кестені қараңыз).

2004 жылы құрамына Бас конструктордың және реактордың ғылы-
ми жетекшісінің өкілдері кіретін ИГР реакторын куәландыру жөніндегі 
комиссия реактор корпусын куәландырудың қолдағы бар нәтижелерін 
қарағаннан кейін корпус ернеушісінің қалыңдығын өлшеу учаскесінің 

5.5 кесте. Реактор корпусының ернеушесінің қалыңдығын өлшеу 
нәтижелері

Ө
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ні
ң 

нө
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і 1980 ж.,

τэкс = 19 
жыл

1989 ж.,
τэкс = 28,3 

жыл

2001 ж.,
τэкс = 39,6 

жыл

2003 ж.,
τэкс = 41,6 

жыл

2007 ж.,
τэкс = 46 

жыл

2010 ж.,
τэкс = 49 

жыл

Корпус ернеушесінің қалыңдығы Нкор, мм

1 19,2 20,4 18,5 19,9 19,8 19,8

2 19,2 20,5 20,2 20,0 19,5 19,5

3 – 18,0 19,4 19,6 18,9 18,9

4 19,2 20,7 19,5 19,6 19,1 19,1

5 19,0 20,5 19,6 19,8 19,2 19,2

6 19,7 20,1 – 19,5 19,4 19,1

7 – – – 19,6 19,6 19,4

8 – – – 19,7 19,7 19,5

9 – – – – 19,8 19,7

10 – – – – 19,7 19,6

11 – – – – 19,6 19,5

12 – – – – 19,8 19,7

13 – – – – – 19,6
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мөлшерін ұлғайту қажеттігін, сондай-ақ, реактор корпусының материа-
лының айғақ-үлгілерінің коррозиясын зерттеулер жөніндегі жұмыстарды 
ұйымдастыру қажеттігін ұсынды. Осыған байланысты 2005 жылы ҚР ҰЯО 
АЭИ комиссия ұсыныстарын іске асыру жоспары әзірленді, осы жоспар 
жөніндегі 2007 және 2010 жылдары корпус ернеушесінің қалыңдығын өл-
шеу мөлшері сәйкесінше он екі және он үшке дейін ұлғайтылды (5.5 кесте).

Ернеуше қалыңдығын өлшеуден басқа (жалпы тегіс емес коррозия 
әсерімен Пкор корпус ернеушесін жіңішкелеудің орташа шамасын баға-
лау үшін қажетті), корпус ернеушесіндегі ойықты тесіктердің тереңдігі 
де өлшенді (оның жергілікті учаскелерінде (Пкор)лок ернеушенің қауіпті 
жіңішкеленуін бағалау үшін қажетті). 1980 жылы тереңдігі 3,0 мм дейін-
гі тесіктер тіркелді, 1989 жылы – 4,0 мм дейінгі, 2003 жылы – 4,9 мм дей-
інгі, 2007 жылы – 5,3 мм дейінгі, ал 2010 жылы – 5,4 мм дейінгі (өлшеулер 
қателігі ±0,1 мм ШЦ1–150 штангенциркульмен жүргізілді).

Куәландыру нәтижелерін талдау
Реактор корпусын куәландырудың ұсынылған нәтижелерін талдау 

кезінде жүргізілген жұмыстардан нәтижелердің өзінің сапасына кері 
әсерін тигізген маңызды кемшіліктер анықталды: 1961 жылы (Нкор)о 
корпус ернеушесінің шығыс қалыңдығына өлшеу жүргізілмеген, ал, Нкор 
ернеуше қалыңдығын өлшеудің алғашқы нәтижелері реактор 19 жыл 
пайдаланылғаннан кейін ғана алынған. Сондықтан, қисық Пкор = f(τэкс), 
яғни, τэкс реакторын пайдалану ұзақтығынан Пкор = (Нкор)о – Нкор корпус 
ернеушесінің коррозиялық жіңішкеленуінің тәуелділігін құрған кезде, 
(Нкор)о ернеушенің шығыс қалыңдығының орнына 200 мм тең таңдалған 
шаманы шартты түрде қабылдауға тура келді.

Осы шығыс нүктесін таңдау шарттылығы қисық Пкор = f(τэкс) баста-
пқы (ұзақтығы шамамен 20 жыл) учаскесін құру сенімділігінің жоғары 
болмағандығына апарып соқты (5.33 суреттен төменгі қисық сызықты 
қар.). Тура осы себептер жөніндегі алты куәландырудың әрқайсысында 
Пкор анықтау қателіктерін есептеу сенімділігі де (1980, 1986, 2001, 2003, 
2007 және 2010 жылдардағы куәландырулардағы Пкор анықтаудың ресми 
түрде есептелінген қателіктері сәйкесінше ±0,3 мм, ±1,1 мм, ±0,8 мм, 
±0,1 мм, ±0,2 мм және ±0,2 мм құрады) және реактор корпусының ерне-
ушесінің материалының КП коррозиясының тереңдігінің көрсеткіштерін 
есептеу сенімділігі де жоғары болған жоқ (ресми есептелінген КП көрсет-
кіші шамамен жылына 10 мкм құрады).

5.33 суретте жоғарғы қисық сызықпен (Пкор)лок = f(τэкс) ойықты тесік 
аймағында корпус ернеушесінің коррозиялық жіңішкеленуінің тәуел-
ділігі көрсетілген. Осы қисық сызықты құру сенімділігі төменгі қисық 
сызыққа қарағанда біршама жоғары, өйткені, (Пкор)лок тесік аймағында 
ернеушенің жергілікті жіңішкеленуі – бұл тесіктің тереңдігі. (Пкор)лок 
жергілікті жіңішкелену шамасы Пкор жіңішкелену шамасынан айтар-
лықтай артық болғандықтан, осы жергілікті жіңішкелену оның қалған 
беріктігінің төмендеуіне әкелетін, корпус ернеушесі материалының кор-
розиялық нашарлауының негізгі сипаттамасы болып табылады.

Салынған (Пкор)лок = f(τэкс) қисық сызықтың түрі алынған нәтижелерді 
(корпус ернеушесіне ойықты коррозияның ену тереңдігінің үздіксіз өсуі) 
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аса қауіпті деп санауға болмайды деген қорытынды жасауға мүмкіндік 
береді: біріншіден, реактор корпусының ернеушесінің 5,4 мм тең жер-
гілікті коррозиялық бұзылу тереңдігіне реакторды өте ұзақ (елу жыл-
дай) пайдалану кезеңінде қол жеткізілген, екіншіден, аса маңыздысы, 
ойықты коррозияның өсуі айқын басылумен келеді, бұл соңғы он жылда 
ерекше көзге көрінеді.

Осылайша, 2013 жылы орындалған ИГР реакторының корпусын 
куәландыру нәтижелерін талдаудан оның коррозиялық жай-күйі ерек-
ше қауіп туыдырмайтынын көруге болады. Ал, 2004 жылы болашақ 
2007 және 2010 жылдардағы реактор корпусын куәландырудың маңыз-
ды нәтижелері әлі болмаған және Пкор және (Пкор)лок корпусының ернеу-
шесінің жіңішкеленуінің салынған тәуелділігімен куәландыру нәтиже-
лерінің жүргізілген талдаулары болмаған кезде реакторды техникалық 
куәландыру жөніндегі комиссияда белгілі бір қауіптер туындады, осыған 
байланысты оның корпус ернеушесінің бақылау учаскесінің мөлшерін 
ұлғайту және айғақ-үлгілер жөніндегі реактор корпусының материалы-
ның коррозиялық жай-күйін бақылауды ұйымдастыру туралы ұсыныста-
ры туындады. Сондықтан ҚР ҰЯО АЭИ 2005 жылдан (осы сәт 5.33 сурет-
те тік үзік сызықтармен белгіленген) комиссия ұсыныстарын іске асыру 
мақсатында айғақ-үлгілерді коррозиялық сынауды ұйымдастыру жөнін-
дегі жұмыстар басталды.

5.33 сурет. Реакторды пайдалану үдерісінде оның корпусының ернеуше
сінің коррозиялық жұқаруы (нүкте жанында ернеушенің қалыңдығын баға
лау учаскесі санмен белгіленген)
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Айғақ-үлгілерді коррозиялық сынау
Айғақ-үлгілерін реактор багына орналастыру (асып қою) асып қо-

юдың төрт нүктесінің әрқайсысы үшін бірдей, су бассейнінің төрт те-
реңдігінде (деңгей) ұйымдастырылды. Осындай үлгі сынаққа 96 үлгіні 
орнатуға мүмкіндік берді, бұл ретте, әрбір асып қою нүктесінің асып қою 
трапециясына 6 айғақ-үлгіден бекітілді. 2006 жылы КМ массаның корро-
зиялық өзгеру көрсеткіштерін өлшеу жөніндегі болат үлгілерге байқау 
сынақтары басталды [13]. Сынақтар бірқатар әдістемелік кемшіліктерді 
анықтады, бұл КМ көрсеткіштерін өлшеуден бас тартуға және КП тереңдік 
көрсеткіштерін өлшеуге ауысуға мажбүрледі. 2008 жылы сынақтарға 
арналған 20К маркалы болаттан жасалған айғақ-үлгілердің партиясы 
дайындалды. Алайда, ∅89×4,5 мм құбырдан кесіп алынған үлгілердің 
жоғарғы қабатын өңдеудің қанағаттанарлықсыз сапасына байланысты, 
олардың барлығы жарамсыз деп танылды және 2009 және 2010 жылдарға 
жоспарланған сынақтарға қатысқан жоқ.

2011 жылы айғақ-үлгілердің жаңа партиясын дайындау үшін (өлшем-
дері шамамен 2×20×50 мм иілген пластина формасындағы) Ст. 20 мар-
калы болаттан жасалған ∅130×2,5 құбыр пайдаланылды (Ст. 20 марка-
лы болаттың коррозиялық сипаттамасы 20 К маркалы болаттікіне жақын 
деп болжамдалынды, өйткені, бұл болаттар химиялық құрамы жөніндегі 
да бір – біріне сай келеді және ұқсас физика-механикалық қасиетке ие).

Айғақ-үлгілерді сынау 2012 жылдың ақпанында басталды. Үлгілердің 
Побр коррозиялық жіңішкеленуін анықтау үшін 16 немесе 8 мөлшерінде-
гі үлгілердің партиясын түсіру кезеңділігі үш айға тең келді. Түсірілетін 
үлгілердің бетінен «Целлогель» қышқылды улағыштың (артық уланудың 
болмауына кепілдік беретін [14]) көмегімен коррозия өнімдері жойылды, 
осыдан кейін Мстр уланған үлгілердің массасына өлшеу және Побр жіңіш-
келенуіне есептеу жүргізілді. 5.34 суретте мысал ретінде сынақтардың 
әртүрлі сатысында айғақ-үлгілердің сипатты сыртқы түрі көрсетілген 
(бұл жерден айғақ-үлгілерде де реактор корпусының ернеушесіндегі си-
яқты жалпы тегіс емес коррозия орын алған).

Побр реактор корпусының материалының айғақ-үлгілерінің корро-
зиялық жіңішкеленуін анықтау үшін сол жағдай пайдаланылды, Побр 
жіңішкелену дегеніміз – τисп сынақтар кезінде коррозиямен бұзылған 
(«желінген») үлгінің беткі қабатының қалыңдығы, сондықтан оны  
Побр = (Мо – Мстр)/Sγ формуласы жөніндегі есептеуге болады [13, 14], онда 
S – үлгінің бетінің ауданы, ал, γ – болаттың тығыздығы. Айтылғандар-
дан жүргізілетін коррозиялық сынақтардың мәні анықталады: реактор 
корпусының коррозиялық тозу деңгейі мен сипатын анықтау сенімділі-
гін арттыру мақсатында Побр = f(τисп) айғақ-үлгілердің жіңішкеленуінің 
қисық сызығын салу керек және оны Пкор = f(τэкс) реактор корпусының 
ернеушесенің жіңішкеленуінің қисық сызығымен салыстыру қажет.

Алғашқы жеті түсірулердегі айғақ-үлгілердің Побр орташа мәнін 
анықтау нәтижесі 5.35 суретте ұсынылған (мұндағы белгіленген өлшеу 
қателіктері, Пкор жіңішкеленуін өлшеудің бұрында көрсетілген қателік-
тері сияқты – бұл 95-пайыздық сенімгерлік ықтималдық кезіндегі орта-
ша квадраттық қателіктер). Айғақ-үлгілерді 670-тәуліктік сынаулардан 
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     а           б                  в
5.34 сурет. Шығыс күйіндегі айғақүлгі (б), 420 тәуліктік ұзақтықта кор
розиялық сыналғаннан кейінгі (б) және коррозиямен зақымданған қабатын 
улағаннан кейінгі (в)

5.35 сурет. Айғақүлгілерді суда сынау үдерісінде олардың коррозиялық 
жіңішкеленуі
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корпус ернеушесіне арналған қисық сызыққа ұқсас деректерді растау не-
месе нақтылау үшін пайдалануға болатын жеткілікті мөлшерде сенімді 
деректер алынғанын көруге болады. Алайда, айғақ-үлгілерге арналған 
және корпус ернеушесіне арналған деректерді салыстырудан тек мынан-
дай қорытындыны ғана жасауға болады: Побр = f(τисп) қисық сызығы  
Пкор = f(τэкс) қисық сызығына қарағанда анағұрлым (шамамен екі ретке) 
нақтырақ салынған және соңғысына қарағанда айтарлықтай жылдам 
көтеріледі. Нақты және негізделген қорытындыны айғақ-үлгілерді сынау 
ұзақтығын шамамен 20 жылға дейін ұзарту кезінде жасауға болады (Побр 
жіңішкеленудің орташа мәні шамамен 0,3 мм дейін артқанда).

Осы мақсаттар үшін 2014 жылы асып қоюға арналған саңылаулары 
бар ∅32×4 мм дискілер формасындағы Ст. 20 болаттан жасалған 96 ай-
ғақ-үлгілерді сынау басталды (5.36 суретке қараңыз). Бұл сынақтарда 10 
айғақ-үлгілерден тұратын партияларды түсіру кезеңділігі екі жылда бір 
реттен тұрады, яғни, 10 түсіруден кейін Побр = f(τисп) қисық сызығы алы-
нады, ол Пкор = f(τэкс) қисық сызықтың бастапқы (20 жылдық ұзақтықпен) 
учаскесін біржола нақтылауға мүмкіндік береді.

ИГР зерттеулер реакторының корпусының алты куәландыруынан жи-
налған нәтижелерді талдауды аяқтай келе, осы талдаумен ИГР реакто-

рының корпусының коррозиялық 
жай-күйі толықтай қанағаттанар-
лық екені анықталды [27–29], ол, 
суда 50 жыл бойы пайдаланылған-
да жалпы тегіс емес коррозияның 
әсерімен реактор корпусының 
ернеушесінің орташа жіңішкеле-
нуі тек шамамен 0,5 мм құрады 
(ернеушенің ойықты тесік ай-
мағындағы 5,4 мм жеткен жіңіш-
келенуін өте қауіпті деп санауға 
болмайды, өткені бұл жіңішкеле-
нудің өсуі айқын басылып барады, 
бұл соңғы он жылда ерекше көзге 
көрініп келеді). Бұдан басқа, реак-
тор корпусының материалының 
айғақ-үлгілерінің коррозиялық 
жіңішкеленуін анықтаудың жетіл-

дірілген технологиясын пайдаланумен осы үлгілерді сынау 670 тәуліктік 
ұзақтықпен реактордың су бассейнінде жүргізілді, оның нәтижесі жал-
пы коррозияның әсерімен реактор корпусының ернеушесінің жіңішке-
лену қисық сызығында әзірше ең бастапқы (670-тәуліктік) учаскесін ғана 
жіңішкелендіруге мүмкіндік бергенін атап өту қажет.

Қорытынды
Бұл бөлімде ИВГ.1М және ИГР зерттеулер реакторларының қол жетімді 

бөлшектерінің қазіргі кездегі коррозиялық жай-күйін бағалау нәтиже-
лері, сондай-ақ, осы реакторларды пайдаланудың барлық уақытында 
олардың конструкциялық және отын материалдарының коррозиялық 
және радиациялық беріктігінің нашарлау деңгейін анықтау нәтижелері 

5.36 сурет. Жаңа (дискілі) пішіндегі 
айғақүлгінің сыртқы түрі
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де жинақтай қорытылды. ИВГ.1М реакторының айғақ-үлгілерінің корро-
зиялық жай-күйін куәландыру нәтижелері, осы реактордың технологи-
ялық арналарының бірін бөлшектеу нәтижелері мен ИГР реакторының 
корпусының коррозиялық жай-күйін куәландыру нәтижелері де жет-
кілікті түрде толық ұсынылған.

Ұсынылған нәтижелерден ИВГ.1М реакторының конструкциялық 
және отын материалдары жоғары коррозиялық беріктікке ие екендігі 
аңғарылады, бұл осындай материалдардан жасалған бөлшектерді реак-
торда әрі қарай ұзақ уақыт пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 
Одан басқа, ұсынылған нәтижелердің негізінде ИГР реакторының кор-
пусының коррозиялық жай-күйі оны әрі қарай ұзақ мерзімге пайдалану 
мүмкіндігін қамтамасыз ететін, толықтай қанағаттанарлық деп сана-
уға болады.

5.2 Электрондардың күштітокты шоғырының ИТЭР 
бірінші қабырғасын қорғау материалына әсерін 
зерттеулер

ИТЭР реакторының бірінші қабырғасын қорғау қабатының материа-
лы жылулық және гамма-сәулеленудің қуатты әсеріне және плазмадан 
бөлінетін копускулярлық ағындардың (жоғары энергия нейтрондары, 
молекулалар, атомдар, иондар, электрондар) тура осындай әсеріне ұшы-
райтыны белгілі (мысалы, [30]). Сондықтан, ИТЭР бірінші қабырғасы-
ның қорғау қабатына қажетті материалдардың бірі – бериллийдің көр-
сетілген жүктемелердің әсеріне беріктік сипаттамасын зерттеулер өте 
өзекті міндет болып табылады.

Аатап өтілгендерге байланысты, осы бөлімде ұсынылған осы жұмы-
стардың мақсаты электрондардың күштітокты шоғырының импуль-
стерінің әсерімен бериллийді зақымдау ерекшеліктерін зерттеулер 
болып табылды. Жоғары энергетикалық (~0,5 МэВ) электрондардың 
күштітокты (300 А/см 2 дейін) шоғырының өте қысқа (ұзақтығы шама-
мен 3 мкс) импульстерімен бериллийді сәулелендіру, ауданы 100 см 2 

дейінгі үлгі бетінде сәулеленетін жолағымен 50 ГВт/м 2 дейінгі меншікті 
жылу ағынын жасауға мүмкін берген КЭШГ-3 электрондарды үдеткіште 
(5.37 сурет) жүзеге асырылды.

КЭШГ-3 (күштітокты электронды шок генераторы) үдеткіші үлкен 
қима электрондарының шоғыры бар электрофизикалық қондырғы бо-
лып табылады. КЭШГ-3 үдеткішіндегі электрондар шоғырының импульсі 
әуе бірүлгі импульсті кернеу генераторының (ИКГ) көмегімен қалыпта-
стырылады. Электрондарды жарылыс эмиссиялық катодқа (ЖЭК) үде-
ту вакуумды диодта болады (5.37, а сурет), оған ИКГ-дан үдету кернеуі 
беріледі (5.37, б сурет). ЖЭК жұлып алынған және анодқа жететін, элек-
трондар өрісімен үдетілген электрондар шоғындағы энергияның тығы-
здығы 10 Дж/см 2 бастап 15 Дж/см 2 дейінгі шамада беріледі. Жазық анод 
пен ЖЭК беттерінің арасындағы арақашықтықты (5.38 сурет) 20 мм 
бастап 50 мм шамасында түрлендіруге болады.
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5.38 сурет. КЭШГ3 қондырғысы
ның вакуумды диодының «анод–
катод» жүйесі (анод төменде, 
ЖЭК жоғарыда)

     а     б

5.37 сурет. Вакуумды диодтың (а) және КЭШГ3 қондырғысының ИКГның 
(б) сыртқы түрі (ИКГның артқы жағында вакуумды диодтың тартып 
шығару жүйесінің фрагменттері бар оның бір бөлігі көрінеді)

КЭШГ-3 үдеткішінде бериллийдің беріктік сипатын зерттеулер екі ке-
зеңмен орындалды: бірінші кезеңде текстурасыз және Текстураланған 
бериллийдің электрондық әсерге беріктігіне салыстыру жүргізілді, ал, 
екінші кезеңде – электронды сәулелендіру импульстерінің мөлшерін 
ұлғайтумен бериллий бетінің зақымдануының даму динамикасы мен 
сипаттамасы зерттелді. Екінші кезеңдегі жұмыстардың мақсаты им-
пульсті электронды сәулелену кезінде бериллийдің зақымдану үдерісі 
қандай түрде өтіп жатқанын анықтау болды: импульстен импульске 
дейін материалдың нашарлауының біртіндеп өсуі түрінде немесе кейін-
гі импульстерде кейінде оны әлсіз ұлғайтумен бірінші импульсте күшті 
зақымдау түрінде. Осы міндетті шешу үшін КЭШГ-3 электрондарды үдет-
кіштің вакуумды диодының анодты және катодты тораптарына жетіл-
діру жүргізілді.

Үлгілер мен үдеткішті дайындау
Үлгілерді электрофизикалық сынақтарға дайындау Текстураланған 

және текстурасыз Ве-үлгілерінің партиясын кесуден, электронды сәуле-
ленуге жататын беттерде тілімтастарды дайындаудан, әрбір үлгіні шығыс 

күйінде материалтанушылық ат-
тестаттаудан (макрофототүсірілім 
және массасы мен биіктігін өлшеу) 
тұрды. Зерттеулер объектілері өл-
шемдері ∅14х12 мм цилиндрлі тек-
стурасыз үлгілер (5.39, а және 5.40, 
а  суреттер), сондай-ақ өлшем-
дері 15х20 мм төрт беті шектеусіз 
текстурасының осімен параллель 
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(5.39, б және 5.40, б суреттер), ал, өлшемдері 20х20 мм екі беті осы осьпен 
перпендикуляр (5.39, в және 5.40, в суреттер), өлшемдері ~15х20х20 мм 
призмалық текстураланған үлгілер болды.

Бериллийлі үлгілерді электрофизикалық сынауға қондырғыны дай-
ындау (беттің морфологиялық өзгеруін, оның тозаңдану деңгейін және 
үлгі материалының құрылымдық өзгеруін қадағалаумен) біріншіден 

5.39 сурет. Үш бірүлгі Веүлгілердің сынаққа дайындалған бір үлгідегі 
сыртқы түрі

а) текстурасыздың 
жұмыс беті

б) жұмыс беті  текстура 
осіне параллель

в) жұмыс бету текстура осімен 
перпендикуляр

5.40 сурет. Текстурасыз бериллийлі 
беттердің бір үлгідегі шығыс рент
генограммасы (а), текстура осіне па
раллель беттер (б), және текстура 
осіне перпендикуляр беттер (в)

а) б) 

в) 
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5.41 сурет. Токтың орташа тығы
здығы ∼0,3 кА/см 2 және орташа 
жылу ағыны ∼47 ГВт/м 2 кезінде
гі электронды сәулеленудің алты 
3микросекундтік импульстерінен 
кейін бериллийлі үлгілердің бетінің 
зақымдануының максималды жоға
ры әркелкілігі

үлгі бетінің электрондық сәуле-
ленуінің қолайлы біркелкілігін 
қамтамасыз ететін, екіншіден бет-
тің тозаңдану деңгейін анықтау 
сенімділігін арттыратын үдет-
кіштің катодты және анодты то-
раптарын жетілдіруден тұрды.

Белгілі болғандай, сәулеленуде 
әркелкіліктің болуы (шоғыр ки-
масының үлкен ауданымен күшті 
токты үдеткіштерге тән элек-
трондар ағынының тығыздығын 
таратудың әркелкілігімен және 
қондырғының жарылғыш эмис-
сиялық катод конструкиясының 
ерекешеліктерімен шартталған) 
сынақ нәтижелерінің қатты бұр-
малануына апарып соғуы мүм-
кін. Осылайша, алдын ала сынау 
серияларындағы көптеген при-
змалық үлгілерде тіпті көзбен шо-
лып қараған кезде де сәулеленген 
беттердің әртүрлі учаскелерінің 
айқын бірдей емес нашарлауы 

анықталды. Айтарлықтай айқын үлгі ретінде 5.41 суретте сәулелену әр-
келкілігі максималды жоғары призмалық үлгінің жұмыс бетінің сыртқы 
түрі көрсетілген.

Сәулеленудің үлкен әркелкілігі негізінен құрамында графитті мата-
мен оралған 19 цилиндрлі катодты элементтері бар катодтың оңтайлы 
емес конструкциясынан туындады (5.42, а сурет). Осыған байланысты, 
графитті матасы бар он тоғыз катодты элементтердің орнына көптеген – 
жүз шамасында – ықшам графиттерден қайралған, ұшталған катодты 
элементтер орнатылған катодтың жаңа нұсқасы дайындалды (5.42, б су-
рет). Осы катодты жан-жақты сынау тоттанбайтын болаттан жасалған 
үлгілерді электронды сәулелендірудің жоғарғы біркелкілігін көрсетті.

Сәулеленетін бериллийлі беттердің тозаңдану деңгейін анықтау 
сенімділігі, сәулеленген үлгімен массасын жоғалтуын анықтау сенімділі-
гіне байланысты екені белгілі.

Бұрында, сенімділігін төмендету жөніндегі алдын ала жүргізіл-
ген сынақтарда осы маңызды сипаттамасын анықтау, үлгінің сәулеле-
нетін бетінің шетін қондырғының анодты торабының мыс нысанасына 
жергілікті ерітіп жабыстырудың, үлгінің сырт жақ бетінің жергілікті 
учаскесін анодты тораптағы токжолдарының болатты элементтеріне 
ерітіп жабыстырудың және анодты тораптың мыс нысанасынан майда-
ланған мыс қабатымен (5.43 сурет) үлгінің сәулеленетін бетіне тозаңда-
ту жекелеген жағдайларында байқалды (үлгі мен токжолының сенімді 
электрлік түйісуінің болмауынан).



5 тарау. Ядролық және термоядролық реакторлар  
материалдарын зерттеулер

449

 а)  б) 

5.42 сурет. 19 (а) және 93 (б) элементтері бар жарылғыш эмисси
ялы катодтар

5.43 сурет. Бериллийлі үлгінің мыспен 
тозаңдатыла сәулеленген беті

беті бар призмалық үлгілер, өл-
шемі 15х20 мм сәулеленетін беті 
бар призмалық үлгілер және диа-
метрі 14 мм сәулеленетін беті бар 
цилиндрлік үлгілер.

Осындай анодты тораптың кон-
струкциясы туралы көріністі 5.44 
суреттен көруге болады, онда, өл-
шемі 20х20 мм жұмыс беті бар бе-
риллийлі үлгіні сәулелендіру үшін 
анодты торап нұсқасының шет 
және алдыңғы жақтары, сондай-ақ 
Ве – үлгілердің қалған екі бірүлгісі 
н сәулелендіру үшін анодты то-
рап нұсқаларының алдыңғы жағы 
көрсетілген.

Жаңартылған анодты торап-
та барлық үш дискілі нысаналар 
12Х18Н10Т маркалы тоттанбай-
тын болаттан жасалған, оның 
компонеттері КЭШГ-3 үдеткішінде 
бұрында орындалған жұмыстарда 
орнатылған, сәулеленетін үлгінің 
бетіне тозаңданбайды.

Осыған байланысты, бұрында пайдаланылған мыс нысанасы бар 
анодты тораптың орнына және үлгілердің барлық үш бірүлгісі үшін ор-
тақ орнатқыш саңылау анодты тораптың әзірленген жетілдірілген нұсқа-
сы болды, бұған қоса пайдаланылатын үлгілердің үш бірүлгісінің ішінде 
әрқайсысына арналған нұсқаларда, яғни, өлшемі 20х20 мм сәулеленетін 
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в) өлшемі 15х20 мм беті бар үлгіге арналған 
торап нұсқасының алдыңғы жағы 

а) өлшемі 20х20 мм беті бар үлгіге арналған 
торап нұсқасының сыртқы жағы

б) өлшемі 20х20 мм беті бар үлгіге арналған 
торап нұсқасының алдыңғы жағы

г) диаметрі 14 мм беті бар үлгілерге ар
налған торап нұсқасының алдыңғы жағы 

5.44 сурет. Үш түрдегі Веүлгілерін сынауға арналған жетілдірілген 
анодты торап

Үлгінің жұмыс бетінің шетін нысаналардың орнатушы саңылаула-
рындағы нысаналарға жергілікті ерітіп жабыстыруды болдырмау үшін 
үлгінің бүкіл периметрі жөніндегі кемінде бір миллиметрлі өлшемдегі 
саңылау қарастырылған (саңылау сынақ үдерісінде призмалық үлгілердің 
жазық болат қоршауда екі бұрандамамен берік бекітілуінің (5.44, а  су-
рет) және бұрышты типтегі болат қоршауда цилиндрлі үлгінің (цилиндр 
төрт жасаушы жөніндегі бекітілген) тура осылай бекітілуінің арқасында 
сенімді ұсталып тұрады Осы және басқа да қоршаулар үлгілермен жақсы 
электрлік түйіспе жасайды.
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Бериллий беріктігін зерттеулердің бірінші кезеңі
Жұмыстардың бірінші кезеңіндегі зерттеулер нәтижелері ~14 Дж/

см 2 энергияның орташа тығыздығының электрондарының шоғымен 
бериллийлі үлгілерді сәулелендіру кезінде (графитті матамен оралған 
19 элементі бар катод пайдаланылды) әртүрлі типтегі бериллийлі бет-
тердің зақымдану деңгейі мен сипатында көзге көрінетіндей айыр-
машылықтардың бар екенін көрсетті [31–33] (5.45 суреттен және 5.6 ке-
стеге қараңыз). Осылайша, текстурасыз беттерде қатты қорытулар (5.45, 
а сурет), сондай-ақ 10 мг/см 2 деңгейінде тозаңдану байқалды, текстура 
осіне параллель беттерде – тозаңдату кезінде терең (~1,5 мм дейінгі) жа-
рықтардың (5.45, б сурет) пайда болуы 6 мг/см 2 деңгейінде, текстура осі-
не перпендикуляр беттерде – тозаңдату кезінде тек жекелеген терең емес 
жарықтардың (5.45, в сурет) пайда болуы 4 мг/см 2 деңгейінде.

Осыдан, беттердің үш бірүлгісінің ішінен электрондық әсерге айтар-
лықтай берігі текстуралық үлгінің текстура осіне перпендикуляр беті бо-
лып саналады (мұндай бетте біріншіден қорыту жоқ, екіншіден, тозаңда-
ну деңгейі текстурасыз бетке қарағанда шамамен екі жарым есе аз).

Осыған байланысты ИТЭР бірінші қабырғасының қорғау қабатының 
материалы ретінде текстурасыз бериллийдің орнына текструрленгенін 
пайдалану ұсынылды, оның плазмаға бұрылған беті текстура осіне пер-
пенкикуляр.

 а) б) в) 

5.45 сурет. Электронды сәулеленуден кейінгі бериллийлі беттердің үш 
бірүлгісінің өзіне тән морфологиялық өзгерістері (төменгі қатар) және 
бірүлгі шығыс микроқұрылымдары (жоғарғы қатар)
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5.6 кесте. Үш бірүлгі бериллийлі беттердің тозаңдану деңгейі (электрон
дардың күшті токты шоғырымен алты импульсті сәулелендіруден кейін)

Үлгінің сәулеленетін бетінің 
белгіленуі

Үлгі массасының 
өзгеруі ∆m, мг

Үлгі ауданы  
S, см2

Үлгінің тозаңда-
нуы  ∆m/S, мг/см2

Текстурасыз цилиндрлі үлгінің 
бүйірлі беті

-14,7
-16,2
-15,5

1,5
9,8
10,8
10,3

Текстура осіне параллель при-
змалық үлгінің беті

-18,3
-19,6
-16,9

3,0
6,1
6,5
5,6

Текстура осіне перпендикуляр 
призмалық үлгінің беті

-14,7
-15,6
-17,5

4,0
3,7
3,9
4,4

Бериллий беріктігін зерттеулердің екінші кезеңі
Жұмыстың екінші кезеңінде, электронды шоғыр пен бериллий бетінің 

зақымдануының сипаттамасы мен даму динамикасын белгілеу мақса-
тында, беттердің нашарлау жылдамдығына электрондар импульстерінің 
мөлшерінің артуының (сәулеленудің таңдап алынған режімінде) әсері 
зерттелді. Үшкірлігі көп конструкциялы катодты пайдалана отырып, 
сәулелену энергиясының жоғары және біршама жоғары емес тығыздығы 
кезінде, бериллийдің электронды импульстермен зақымдану үдерісінің 
қалай өтіп жатқанын анықтау қажет болды.

Үлгілерді сынаудың байқау сериясының басында олардың беріктігін 
зерттеулердің екінші кезеңінде жұмыс бетінің бағыты текстура осіне пер-
пендикуляр үлгілердің бірі 1, 2, 4, 10 және 22 электронды импульстермен 
(электрод арасындағы саңылау 42 мм құрайды) дәйекті түрде сәулеленді. 
Импульстердің осы бес циклінің әрқайсысынан кейін үлгіге көзбен шо-
лып тексеру, оның массасы мен биіктігіне өлшеу, сондай-ақ сәулеленген 
бетті фотоға түсіру жүргізілді. Нәтижесінде, көрсетілген жағдайда элек-
трондармен үлгінің зақымдану үдерісі импульстен импульске материал-
дың нашарлауы өте әлсіз үдеу формасында өтіп жатқаны белгіленді.

Ары қарай жұмыс бетінің бағыты текстура осіне параллель призма-
лық үлгілердің ішінен біреуі үшін (сәулелену әсерін нығайту мақсатын-
да) электрод арасындағы саңылауды 35 мм дейін кішірейту жолымен 
сынақ жағдайлары күшейтілді. Осы үлгіні 1, 4, 6 және 8 импульстермен 
сәулелендіру кезінде үлгі бетінің зақымдануының біртіндеп (Дегенмен, 
әлі әлсіз) артуын (5.46 сурет) және бірден бастап сегізге дейін электрон-
ды импульстер мөлшерін арттырумен оның массасының жоғалуын (5.47 
сурет) анық тіркеудің сәті түсті.

Алынғандардан, үшкірлігі көп конструкциялы ЖЭК бериллийлі үлгі 
бетінің сәулеленуінің өте жоғары біркелкілігін қамтамасыз етеді, бірақ, 
бұрынғы 19 катодты элементтері бар жарылғыш эмиссиялық катод 
құрған энергияның сол орташа тығыздығымен (шамамен 14 Дж/см 2) 
осы беттің сәулеленуін қамтамасыз етуге қабілетсіз екені анықталды. 
Мұнымен жаңа катодпен сәулеленетін Ве-үлгілердің беттерінде көзге 
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көрінетін тозулардың жоқтығы және олардың бетіндегі материалдың ай-
тарлықтай тозаңданбауы да оңай түсіндіріледі. Сондай-ақ, сәулеленудің 
алты импульсінен кейін үлгі бетінің тозаңдану деңгейі тек 1 мг/ см 2 жет-
ті, бұл бұрын 19 катодты элементтері бар жарылғыш эмиссиялы катод-
пен сәулеленген, Текстураланған Ве-үлгілердің ұқсас беттерін тозаңдату 
деңгейіне қарағанда шамамен 6 есеге кем.

 а)  б) 

5.46 сурет. Электродаралық саңылаулары 35 мм 4 (а) және 8 (б) элек
тронды импульстерден кейінгі үлгінің (текстура осіне параллель) жұмыс 
бетінің сыртқы түрі

5.47 сурет. Электродаралық саңылауы 35 мм электронды импульстердің 
санын арттырумен жұмыс бетін (текстура осіне параллель) тозаңдату 
есебінен үлгінің массасының жоғалуы
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5.48 сурет. Үшкірлігі көп катодты пайдаланумен анодты торапқа са
лынатын толық қуат (үдеткіш кернеу 520 кВ, электрод арасындағы 
саңылау 35 мм)

Осыған байланысты үшкірлігі көп катодпен бериллийді сәулелендіру 
энергиясының орташа тығыздығын эксперименттік анықтау жүргізілді, 
бұл, оның шамасының шынында көзге көрінерліктей 14 Дж/см 2 төмен 
екенін көрсетті. 5.48 суретте, КЭШГ-3 қондырғысының ақпаратты-өл-
шеу жүйесінің деректерінен алынған, электронды сәулеленудің бір им-
пульсін орындау кезінде қондырғының анодты торабына салынатын, 
электрлік қуат диаграммасы ұсынылған.

Анодты торапқа салынатын, қуатты интегралдау жолымен саналған 
энергия мөлшері 810 Дж тең болып шықты, бұл электрондардың анодты 
торабына түсетін шоғыр қимасының ауданының өлшемі шамамен 
200 см 2 кезінде бериллий үлгісін сәулелендіру энергиясының шамамен 4 
Дж/см 2 орташа тығыздығын құрайды. Ве-үлгілерді бұрында орындалған 
бастапқы сынақтардың жай-күйін қайталайтын жағдайларда сынауды 
орындау үшін үлгілерді сәулелендіру энергиясының тығыздығын үш жа-
рым есеге арттыру қажет болды.

Үлгілерді сәулелендіру энергиясының тығыздығын үдеткіш кернеуді 
600 кВ дейін ұлғайту және әрі қарайда электрод арасындағы саңылауды 
17 мм дейін кішірейту жолымен арттыру әрекеті күтілген нәтижені бер-
меді, сондықтан үшкірлігі көп конструкциялы ЖЭК-ты түбегейлі жаңа 
конструкциялы ЖЭК-пен ауыстыру шешілді.

Катодты торапты жаңғырту
Түбегейлі жаңа конструкциялы ЖЭК-ты іздеу өте қарапайым шешімге 

апарып соқты: жұмыс бүйірі құрылысты-монтажды тасшеге бүйіріндегі 
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кертік формасындағы 16 ұсақ кертіктен тұратын, сыртқы диаметрі 20 мм 
графитті түтік түріндегі жарылғыш катод жасалды. Катодтың түтікті 
формасы шоғыр тағы электрондардың жоғары шоғырлануын қамтама-
сыз етті (әсіресе катодтың жұмыс бүйіріне жақынның), бірақ үлгіні сәу-
лелендіру біркелкілігіне ешқандай кепілдік бермеді.

Сондықтан, осындай катодқа қосымша ретінде, анодты тораптың беті-
не салынатын, сыналатын үлгінің бетін ашатын, ортасында саңылауы 
бар қалыңдығы 4 мм фторопласты қалақалаушы пластина пайдаланыл-
ды (5.49 сурет). Саңылауы бар пластинаның болуы электронды шоғыр-
лы ң маңызды шағырлануына (сығымдау) мүмкіндік туғызды және бұл, 
зерттелетін үлгі бетін сәулелендіру біркелкілігінің айтарлықтай артуына 
жағдай жасады.

Түтікті катодты және минимал (25 мм) диаметрлі саңылауы бар 
қалқалаушы-шоғырландырушы пластинаны пайдаланумен үлгілерді 
байқау сәулелендірулері көрсетілген жағдайларда электрондар шоғы-
рының өте жоғары шоғырлануына жететіні көрсетілген. Шынында, 
үлгілердің барлық үш бірүлгісінің беттерінде (бір текстурасыз және екі 
текстураланған) үш импульстен кейін өте қатты қорытулар анықтал-
ды (5.50 сурет), ал, бұл беттерді тозаңдату өте жоғары болды: ~25, ~16 
и ~12 мг/см 2, сәйкесінше текстурасыз үлгіге, жұмыс бетінің бойындағы 
текстура осі бар үлгіге және осындай бетке көлденең текстура осі бар үл-
гіге арналған (бастапқы сынақтарда 19 катодты элементтері бар ЖЭК-ты 
пайдалану кезінде сәулеленудің 6 импульсінен кейін тура осындай үл-
гілердің тозаңдану деңгейі сәйкесінше ~10, ~6 и ~4 мг/см 2 құрағанын 
атап өткен жөн).

5.49 сурет. КЭШГ3 қондырғысының 
вакуумды диодында фторопласты 
шоғырландырушы пластинасы бар 
графитті түтікті ЖЭК

Электрондар шоғырының өте 
жоғары шоғырлануын төмендету 
үшін қалқалаушы-шоғырланды-
рушы пластинадағы саңылаудың 
диаметрін ұлғайту қажет болды. 
Саңылау диаметрін шығыс күй-
індегі 25 мм бастап 65 мм дейін 
дискретті ұлғайту әр жолы элек-
трондар шоғырының шоғырла-
нуын тиімді кемітіп отырғаны 
анықталды (расында, осымен 
бір уақытта үлгілердің сәуле-
ленуінің біркелілігі де тиімді 
төмендеп отырды). Сынақтарды 
520 кВ үдетуші кернеумен, 35 мм 
электродаралық саңылаумен 
және 65-миллиметрлік саңы-
лауы бар пластинамен жүргізу 
кезінде, үлгілерді сәулелендіру-
дің алты импульсінен кейін гра-
фитті матамен оралған 19 ка-
тодты элементі бар жарылғыш 
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эмиссиялы катодтың бұрынғы конструкциясын пайдалану кезінде ал-
дыңғы бастапқы сынақтарда алынған нәтижелемен іс жүзінде толықтай 
сәйкес келетін нәтижелерге қол жеткізілді.

Бериллий беріктігін зерттеулердің екінші кезеңіндегі негіз-
гі сынақтар

Байқау сынақтарының серияларынан алынған нәтижелер Ве-үл-
гілердің негізгі сынақтарын жүргізудің нақты шарттарын таңдауға 
мүмкіндік берді: саңылау диаметрінің компромистік өлшемі 50 мм тең 

5.50 сурет. Сәулеленген Веүлгілер (түтікті ЖЭК, кернеуі 520 кВ, элект
род арасындағы саңылауы 35 мм, шоғырландырушы пластинадағы саңы
лаудың диаметрі 25 мм)

5.51 сурет. Сәулеленген веүлгілер (түтікті катод, кернеуі 440 кВ, элект
родаралық саңылауы 48 мм, пластинадағы саңылау диаметрі 50 мм)

3 импульс

2 импульс

3 импульс

4 импульс

3 импульс
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пластинаны пайдалану туралы шешім қабылданды. Таңдап алынған ди-
аметрді кішірейту қолайлы деңгейге дейін сәулелендірудің біркелкілі-
гін арттыруды қамтамасыз етті, ал, бұл ретте электрондар шоғырының 
үдей шоғырылануы электродаралық саңылауды 35 мм бастап 48 мм дей-
ін ұлғайту және үдетуші кернеуді 520 кВ бастап 440 кВ дейін төменде-
ту жолымен тұтастай орны толтырылды (осы жағдайларда сәулелендіру 
нәтижелерінің үлгісі ретінде 5.51 суретте зақымданған беттердің бірүл-
гі түрінің суреттері келтірілген).

Түтікті катод пен шоғырландырушы пластинаны пайдаланумен 
сынақтың таңдап алынған жағдайларында үлгілерді сәулелендіру энер-
гиясының өлшенген тығыздығы бұрынғы 19 катодты элементтері бар 
ЖЭК құрған сәулелену энергиясының тығыздығымен сәйкес.

Энергия тығыздығын өлшеу жалғыз импульсте анодты торапқа са-
лынатын толық энергетикалық қуатқа арналған деректер негізінде 
орындалды (5.52 сурет); анодты торапқа салынатын энергия 540 Дж 
тең болып шықты. Анодты торапқа түсетін электрондар шоғырының 
ауданы ~38 см 2 құрады; бұл шама шоғырландырушы пластинаның 
бетіндегі зақымданған ақшыл дақты өлшеумен табылды (пластинадағы 
зақымданған дақтың өлшемі мен формасы – диаметрі ~7 см шеңбер). 
Алынғандардан, сынақтың таңдап алынған жағдайларында үлгілерді 
сәулелендіру энергиясының орташа тығыздығы шамамен 14 Дж/см 2 

құрайтыны анықталды.

5.52 сурет. Түтікті катодты және диаметрі 50 мм саңылауы бар шоғыр
ландырушы пластинаны пайдалану кезінде анодты құрылғыға салынатын 
толық қуат (үдетуші кернеу 440 кВ, электродаралық саңылау 48 мм)
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Үлгілер бетінің материалының тозаңдануын өлшеу нәтижесі бұрынғы 
19 катодты элементтері бар ЖЭК-пен жүргізілген эксперименттерден 
алынған нәтижелермен жақсы сәйкестікте екенін де атап өту қажет: 
минималды тозаңдану – текстура осіне перпендикуляр призмалық үл-
гілердің беттері үшін, ал, максималды – текстурасыз цилиндрлік беттер 
үшін байқалды (бұл ретте, алты электронды импульспен сәулеленген үл-
гілердің тозаңдану деңгейі Бұрын алынған шамаларға 4, 6 және 10 мг/
см 2 жақын болды). Сәулеленген бериллий беттердің жай-күйін көзбен 
шолып бағалаудың және осы беттердің тозаңдануын өлшеудің ортақ 
нәтижелері беттердің үш бірүлгісінің әрқайсысының зақымдану үдерісі 
импульстен импульске материалының тозуының біртіндеп өсуі форма-
сында өтіп жатқанын бір мағынады көрсетті.

Электронды сәулелендірудің таңдап алған режімін пайдаланумен 
импульсті электронды сәулелендіру кезінде бериллийдің зақымдануы-
ның даму динамикасы мен сипаттамасын зерттеулер жөніндегі негізгі 
сынақтардың сериясы жалғастырылды [34–36]. Ве-бетінің тозуын өлшеу 
беттің сыртқы түрінің көзбен шолып бағаланатын өзгеруі және оның ма-
териалының тозаңдануының сандық өлшенетін деңгейі болып қала бе-
реді. Осы сынақтарда үлгілердің барлық үш бірүлгісінің беттерінің тозу 
деңгейі электронды сәулеленудің 2, 4, 6 және 8 импульстерінен кейін 
анықталды, яғни үлгілердің үш бірүлгісінің әрқайсысы үшін минимум 
төрт беттен сәулеленді.

Сынақтар аяқталған бойда мыналар белгілі болды. Үлгі беттерінің 
сыртқы түрінің өзгеруін көзбен шолып бағалау нәтижелері мен осы бет-
тердің тозаңдануын өлшеу нәтижелері сәулелендіру импульстері саны-
ның өсуімен беттердің тозуының біртіндеп өсуі фактісін тағы да бір рет 
растады. Осыған байланысты, 5.53 суретте электронды сәулелендіру 
импульстерінің санын ұлғайтумен бериллий беттерінің тозаңдануын 

5.53 сурет. Бериллийді электронды сәулелендіру импульстерінің санынын 
арттырумен текстурасыз беттерді (ромбтер) текстура осіне параллель 
беттерді (квадраттар) және текстура осіне перпендикуляр беттерді 
(үшбұрыштар) тозаңдандыру
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өлшеудің соңғы нәтижелері он екі сәулеленген Ве-беттері үшін негізгі 
сынақтардың барлық сериясында алынған деректерді орташаландыру 
ретінде ұсынылған.

Осы суретте ұсынылған үш бірүлгі Ве-беттерді тозаңдандыру жөнін-
дегі деректер сәулелендіру импульстерінің санын арттырумен берил-
лий бетінің тозу деңгейін және сипаттамасын көрсететін болғандықтан, 
мұндағы электрондардың күшті токты шоғымен сәулелендіру жай-күйін 
да бериллийдің беріктігі туралы негізгі ақпарат көрсетілген. Бұдан басқа, 
бұл деректер электронды сәулелендіруге беріктігі ең жоғары бериллий 
беті – үлгідегі текстура осіне перпендикуляр бет, ал, беріктігі ең кем – 
текстурасыз үлгінің беті екені туралы бастапқы сынақтарда жасалған 
маңызды қорытындының айтарлықтай сенімді расталуын білдіреді.

Сәулеленген бериллийдің жай-күйі
Электронды сәулелендіру кезінде Ве-үлгілердің бетінің зақымда-

нуының даму динамикасы мен сипаттамасын зерттеулер нәтижелері 
әрі қарайда сәулеленген үлгілердің беткі қабаттарының материалында 
туындайтын құрылымдық өзгерулерді рентгенографиялық зерттеулер 
нәтижелерімен толықтырылды [37–39]. Рентгенограммаларда дифрак-
циялық сызықтары (104) СuKα болған, сол сәулеленген Ве-үлгілерде, яғни 
текстурасыз үлгілердің және тестура осіне параллель жұмыс беттері бар 
үлгілердің материалдарының дифракциялық сызығының В104 интеграл-
дық ені, жазықтық аралық арақашықтығы d104 және жолдың интеграл-
дық қарқынының фонның интегралды қарқынына қатысы I104/Iф сияқты 
осындай рентгендік сипаттамалары өлшенді.

Осы зерттеулер ге дайындық кезінде бериллий үлгісінің беткі қаба-
тының материалын рентгенографиялық оқып зерттеулердің экспересті 
әдістемесіне таңдау жүргізілді. Үш әдістеме қаралды (төрт жіңішке пла-
стинаның бетінен кесіп алынатын қабатты талдау [32], еңісті рентген 
түсірілімдерін пайдаланумен талдау [40, 41], рентген сәулесі арқылы сурет-
ке түсірілентін үлгілерді қалқалауды пайдаланумен талдау [42, 43]). Алай-
да, бұл әдістемелердің өзінің ортақ ерекшелігі бар, олардың әрқайсысында 
зерттеулерге үлгі бетінің жоғарғы жіңішке қабатының материалы ғана 
ұшырайды. Бұл ортақ ерекшелік жұмыстардың бірінші кезеңінде алынған 
сәулеленген үлгілердің қабатты талдауының нәтижелерімен қарқынды 
зақымданған қабаттың тереңдігі шамамен 0,5 мм құрайтынының бел-
гіленуімен түсіндірілді. Бұдан басқа, қабатты талдау нәтижесі бұрында 
анықталған электронды әсерге әртүрлі бериллий беттерінің беріктігінде-
гі айырмашылықтарды растады: зақымданған қабат тереңдігі жөніндегі 
B104, d104 және I104/Iф мәндерінің өзгеру сипаттамасы, текстура осіне парал-
лель беттер текстурасыз үлгі бетіне қарағанда электронды әсерге аса берік 
болып келетінін көрсетті. Осылай, мысалы, текстураланған бериллиймен 
салыстырғанда текстурасыз бериллийдегі d104 өзгерудің аса қатты гради-
енті [32] электронды сәулелену жай-күйін да текстураланған бериллийдің 
аса жоғары беріктігін көрсетеді (5.54 сурет).

Жалпы қабатты талдаудан алынған нәтижелерден, үлгілердің ең 
жоғарғы (~0,5 мм дейінгі тереңдіке) қабатында 104 жолдың күйі мен 
формасының максималды өзгеруі байқалады, мыналар де (~1,0 мм дей-
інгі тереңдікте) – осы сипаттамаларды тек әлсіз өзгеруі, ал аса тереңде-
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уінде (1,5 мм артық тереңдікте) – тіпті осы әлсіз өзгерулердің біртіндеп 
сейілуі байқалады.

Осыған байланысты, бериллий үлгісі бетінің зақымдану деңгейі ту-
ралы негізгі рентгенографиялық өлшенетін ақпарат оның қалыңдығы 
шамамен 0,5 мм жоғарғы қабатын ғана рентген сәулесі арқылы фотоға 
түсіру кезінде алыну керектігі айқындалды, ал, таңдап алынған әдісте-
ме үлгі үстінен кесіп алынатын пластиналар санын максималды азай-
ту бағытында қабатты талдау әдістемесін түрлендіруді білдіру керек: 
бұрынғы әдістемедегідей төртеудің орнына, экспресті әдістемеде үлгіден 
қалыңдығы 0,5 мм бір пластина ғана кесіп алынады.

Осылайша, Ве-үлгілердің сәулеленген жай-күйін зерттеулер үшін 
сәулеленген үлгілердің жұмыс беті жағынан кесіп алынған қалыңдығы 
0,5 мм пластиналарда көрсетілген рентгенографиялық сипаттамаларды 
өлшеудің айтарлықтай қарапайым және жеткілікті экспресті әдістемесі 
таңдап алынды. Осы әдістемені пайдаланумен екі, төрт, алты және се-
гіз электронды импульстермен сәулеленген он екі бериллийлі үлгілердің 
B104, d104 және I104/Iф сипаттамаларының мағынасы анықталды. Үш өлшеу-
лер жөніндегі әр пластиналар үшін орташаландырылған нәтижелер 5.55 
суретте ұсынылған.

Өлшеу нәтижелері бериллийді электронды сәулелендіру кезінде оның 
құрылымының зақымдану үдерісі (яғни, нүктелі ақаулардың шоғырла-
нуының артуы, микрокернеу деңгейінің артуы және мозаика блокта-
рының ұсақталуы [44]) текстурасыз және текстураланған үлгілерде им-
пульстен импульске біртіндеп өсу формасында өтететінін көрсетті.

Осылайша, күшті токты электронды шоғыр пен бериллийдің 
зақымдануының дамуының екі негізгі нұсқасының ішінен (материалдың 
зақымдануының импульстен импульске біртіндеп өсуі немесе оны кей-
інгі импульстерде баяу арттырумен бірінші импульсте қатты зақымдау) 

5.54 сурет. Текстурасыз (көк ромбтер) және текстураланған (қызыл ква
драттар) үлгілерде жазықтықаралық арақышықтықтың d104 өзгеруі



5 тарау. Ядролық және термоядролық реакторлар  
материалдарын зерттеулер

461

біріншісі – аз қауіптісі – бериллий материалының тозу нұсқасы, іске асы-
рылу фактісі тұтастай белгіленді деп санауға болады.

Қорытынды
ИТЭР реакторының бірінші қабырғасының қорғаныс қабатына плаз-

маның тайқып шығуын имитациялаушы жағдайларда КЭШГ-3 үдет-
кішінде күшті токты электронды шоғырдың импульстерінің әсерімен 
бериллийдің зақымдану ерекшеліктері зерттелді. Текстураланған және 
текстурасыз бериллийдің электронды шоғырлы ң импульсті әсеріне 
беріктігіне салыстыру жүргізілді және сәулелендіру импульстерінің са-
нын ұлғайтумен бериллийлі беттердің зақымдануының даму динамика-
сы мен сипаттамасы зерттелді.

5.55 сурет. Электронды сәулелену импульстерінің санын арттырумен 
Текстураланған (квадраттар) және текстурасыз (ромбтар) бериллийдің 
рентгендік сипаттамасын өзгерту
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Текстураланған және текстурасыз бериллийлердің беріктігін салы-
стыру кезінде үш бірүлгі – текстурасыз, сәулеленетін беттің бойымен 
текстуралы және осындай беттің бойымен көлденең бериллийлі бет-
тердің зақымдану деңгейінде және сипаттамасында көзге көрінетін айы-
рмашылықтар анықталды. Электрондық әсерге аса берігі текстура осіне 
перпендикуляр бериллийлі бет, ал, беріктігі кемі – текстурасыз бет екені 
белгіленді. Осыған байланысты ИТЭР бірінші қабырғасының қорғаныс 
қабаты ретінде пайдалануға текстурасыз бериллийдің орнына беті плаз-
маға бұрылған текстура осіне перпендикуляр текстураланған берилийді 
пайдалануды ұсынуға болады.

Электронды сәулелендіру импульстерінің санын арттырумен тексту-
раланған және текстурасыз бериллий беттерінің зақымдануының даму 
динамикасы мен сипаттамасын зерттеулер кезінде, бұл арттырулар (бет-
тердің морфологиялық жай-күйін көзбен шолып бағалау, оның матери-
алының тозаңдануын өлшеу және осы материалдың тозу деңгейін рент-
ген сәулесін түсіру арқылы анықтау деректері жөніндегі) бериллийдің 
зақымдануының біртіндеп өсуін тудырады, бұл ретте сәулелену энерги-
ясының жоғары (~14 Дж/см 2) және де жоғары емес (шамамен 4 Дж/см 2) 
тығыздығы қатыстырылды.

5.3 Плазманың ТЯР-дың пайдалануға болатын 
материалдарына әсерін зерттеулер

Басқарылатын термоядролық синтез реакторларын құру міндеттерін 
шешу көп жағдайда нейтрондармен, альфа-беттермен, сондай-ақ тер-
моядролық плазма тарапынан жылулық жүктемелермен сәулеленумен 
негізделген қуатты әсерді сезінетін конструкциялық материалдарды 
таңдаумен анықталады. ЭЛМ-оқиға уақытында ИТЭР диверторлық пла-
стинасына түсетін жылулық жүктемесі әсердің ұзақтығы 0,1 мс бастап 
1 мс дейінгі кезде 0,2–5 МДж/м жетеді, ал, тоқтың жұлынуы кезінде 
әсердің ұзақтығы 1 мс бастап 10 мс дейінгі кезде – 10–100 МДж/м жететін 
болады деп шамаланады 45].

Имитациялық қондырғылар өте тиімді болып табылады, өйткені, 
ТЯР-дың пайдалануға болатын материалдарының сынақтарын жедел 
жүргізуге, плазмалық-беттік өзара әрекеттесудің әртүрлі аспектілері 
жөніндегі деректер базасын толтыруға, жеткілікті мөлшерде жақсы про-
граммаланатын жағдайларда диагностикалық әдістемелерді жетілдіруге 
және есептеу модельдерін тексеруге мүмкіндік береді. Толық ауқымды 
термоядролық реакторды пайдалануға енгізу кезінде, барлық зақымда-
нушы факторлар толық мөлшерде үйлестірілетін кезде, жаңа құбылы-
стар мен әсерлердің пайда болуын күтуге болады, оларды зерттеулер көп 
жағдайда имитациялық эксперименттерде әзірленген олардың физика-
лық моделі мен деректер базасына сүйенетін болады.

КТМ сынақтарда қажетті оңтайлы параметрлерге қол жеткізу үшін, 
конструкциялық материалдардың плазмамен өзара әрекеттесу жай-күй-
ін да олардың қасиеті мен құрылымының өзгеруін зерттеулерге бағыт-
талған алдын ала есепті-теориялық және эксперименттік жұмыстарды 
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жүргізу талап етіледі. Сондықтан, имитациялық қондырғының көме-
гімен термоядролық реакторда конструкциялық материалдардың бетіне 
плазманың ықпал ету әсерін үлгілеу және деректер базасын алу аса өзек-
ті міндет болып табылады.

Плазманың оған бұрылған материалдармен өзара әрекеттесу үдері-
стері JET, TEXTOR, Tore-Supra, ASDEX сияқты токамак-қондырғыларын-
да, сондай-ақ PISCES, JUDITH, Pilot-PSI, Magnum-PSI сияқты зертханалық 
қондырғыларда оқып зерттеледі.

Өткен жылдары плазмаға айналдырылған көптеген материалдар 
оқып зерттелді, нәтижесінде зерттеулер үшін ИТЭР бастапқы сутекті фа-
засына арналған бериллий, көміртегі және вольфрам сияқты материал-
дар таңдап алынды. Бериллий мен вольфрам жұмыс фазасы үшін таңдап 
алынды. Осы үш материалдың қиыстырылуы мынандай буынның тер-
моядролық реакторларына арналған материалдар әлі зерттеулер саты-
сында тұрған уақытта, ИТЭР халықаралық термоядролық реакторының 
қызмет етуі үшін оңтайлы параметрлерді алуға мүмкіндік береді,.

5.3.1 Шоғырлы-плазмалық қондырғысы бар имитациялық 
стенд

Плазманың термоядролық реактордың пайдалануға болатын матери-
алдарына әсерін зерттеулер үшін ҚР ҰЯО АЭИ шоғырлы-плазмалық қон-
дырғысы бар имитациялық стенд жасалды.

Шоғырлы-плазмалық қондырғының негізгі элементтері электрондық 
зеңбірек (плазмогенератор), шоғырлы-плазмалық разряд (ШПР) камера-
сы, плазмогенератордың сору камерасы, плазмогенератордың сору құбы-
ры, өзара әрекеттесуші вакуумды камера, плазмогенератордың катуш-
калары, нысаналық құрылғы, шлюзді қондырғы және жүктеу камерасы 
болып табылады.

Шоғырлы-плазмалық қондырғы плазмалық ағынның мынандай пара-
метрлерін алуды қамтамасыз етеді:
– нысана Бұрынғы плазмалық ағын диаметрі – 30 мм дейін;
– генератор осінде құрылатын магнитті өрістің кернеулігі,– 0,1 Тл;
– электронды зеңбірек ауданындағы магниттік өріс кернеулігі – 0,2 Тл;
– плазмадағы ток шамасы – шамамен 1 А;
– шоғыр тағы плазма тығыздығы – 1017 1/м 3 дейін;
– плазманың электронды температурасы – 30 эВ дейін.

Имитациялық стендтің шоғырлы-плазмалық қондырғысының жал-
пы түрі 5.56 суретте көрсетілген. Имитациялық стендтің қызмет етуі 
мынандай жүйелермен қамтамасыз етіледі:
– вакуумды жүйемен (сору жүйесімен) және ШПР камерасына газдарды 

жіберу жүйесімен;
– электрлік жүйемен (плазмогенератор, электромагниттік жүйе, ва-

куумды жүйе сорғылары және т.б. сияқты стендтің құрамына кіретін 
құрылғылар мен механизмдерге кернеуді беру үшін);

– стендтің элементтерін сумен салқындату жүйесімен;
– сіңіру-геттерлі сорғыны салқын азотпен салқындату жүйесімен;
– стендтің агрегаттарын басқару үшін азотты беру жүйесімен.
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5.56 сурет. Шоғырлыплазмалық қондырғысы бар имитациялық стендтің 
жалпы түрі

5.57 сурет. Плазмалық қондырғының тәсімдік бейнесі

1 – зеңбіректің тура және электронды 
қызуын қуаттау трансформаторлары 
бар шкаф; 
2 –ШПР камерасына газды жіберу жолы;
3 – электронды зеңбірек; 
4 – электромагнитті катушка; 
5 – кіші электромагнитті катушка; 
6 – РРГ ағызғыш –12; 
7 – электронды зеңбірекке берілетін 
үдеткішті кернеуді қуаттау блогы; 
8 – стендтің форвакуумды сору клапаны; 
9 – турбомолекулярлы сорғы TMU262; 
10 – электронды зеңбіректің салқындату 
жолының Метран55ДА қысым бергіші; 
11 – газ жіберу жолының Метран55ДА 
қысым бергіші; 

12 – форвакуумды сорғы SH110; 
13 – имитациялық стендтің қуат
тау шкафы; 
14 – өзара әрекеттесу камерасы; 
15 – электронды шоғырлы жайма
лау жүйесі; 
16 – қарау терезесі Ду63; 
17 – ЖЕЖ камерасы; 
18 – сорғыларды соруды шығару жүйесі; 
19 – коллектор мен нысанаға қуаттау ді 
беру блогы;
20 – сублимациялық сорғы; 
21 – үлгілерді жүктеу камерасынан өзара 
әрекеттесу камерасына көшіруші құрылғы; 
22 – турбомолекулярлық сорғы TMU521; 
23 – форвакуумды жарғақты сорғы
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Қондырғының жұмыс ұстанымдары мыналардан тұрады. Электронды 
зеңбірек аксиальді-симметриялық электронды шоғырлы қалыптасты-
рады. Зеңбірек катоды қыздырғыш жібінен электронды бомбалаумен 
қыздырылады. Зеңбірек қуаты катодты қыздыру қуатымен реттеледі. 
Зеңбіректі автономды соруды зеңбірек пен разрядты камера арасындағы 
вакуумды айырмасы қамтамасыз етеді. Электрондық шоғыр плазмалық 
баусымын тудырумен, разрядты камерада жұмыс газымен өзара әрекет-
теседі. Катушкалар жүйесін білдіретін электромагниттік жүйе разрядты 
камерада бойлық магниттік өрісті түзеді. Плазмалық разряд өзара әре-
кеттесу камерасында орналастырылған нысаналық құрылғыға салынған 
сыналатын материалдың үлгісіне түседі. Электромагниттік жүйенің 
көмегімен плазмалық шоғырының геометриялық параметрлерін басқа-
ру жүргізіледі. Қондырғының тәсімдік бейнесі 5.57 суретте келтірілген.

5.3.2 Шоғырлы-плазмалық разрядт параметрлерін зерттеулер 
және материалтану зерттеулер әдістемелері

Плазманы барлай диагностикалау әдісі
ШПҚ плазмалық ағынның параметрлерін анықтау үшін Ленгмюр зон-

ды пайдаланылады. Ленгмюр зондының өзара әрекеттесу камерасында 
орналасуы 5.58 суретте көрсетілген.

Зондтық диагностикалау әдісі плазмаға салынған электрлік өткіз-
гіштің, оның әлеуетіне байланысты зарядталған бөлшектерінің тогының 
тығыздығын өлшеуге негізделген.

Электрод плазмаға салынған өлшеу бөлшегінен басқа, бүкіл ұзындығы 
жөніндегі оқшауланған. Электрлік зонд кернеу көзі арқылы бір уақыт-

5.58 сурет. Зондтың өзара әрекеттесу камерасында орналасуы

1 –Ленгмюр зонды (сыртқы бөлігі); 
2 – қысым бергіші; 
3 – өзара әрекеттесу камерасы; 
4 – электронды зеңбірек;
5 – электромагнитті катушкалары бар ШПР камерасы; 
6 – нысаналық құрылғының ернемегі
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та разрядтық аралықтың катоды немесе аноды болып табылатын тіректі 
электродпен қосылған. Зондтағы ток салынған кернеудің мәні әртүрлі 
болған кезде өлшенеді. Вольт-амперлі сипаттамадан (ВАС) алынған тал-
даудан электрондық температура және зарядталған бөлшектердің шоғыр-
лануы сияқты плазманың параметрлері туралы ақпаратты алуға болады.

Зондтық әдістің үлкен бір жетістігі – өлшеудің қарапайымдылығы 
болып табылады, өйткені, ол үшін арнайы күрделі аппаратура талап 
етілмейді. Осы әдістің негізгі кемшілігі зондтан плазманың қозуы. Зонд-
ты теорияның негізгі ережелерінің бірі – бұл қозулар негізінде зонд-
тың маңына жайылмауы, сондықтан ол плазманың жай-күйіне және 
көлімнің үлкен бөлігіндегі газды разряд режіміне аз әсер етеді. Осыған 
байланысты зондтың өлшемдері мен плазмадан зондтпен өлшенетін ток 
плазманың маңызды қозуларына апарып соқпауы керек.

Плазманың сәулеленуін зерттеулердің масс-спектрметриялық әдісі
ШПҚ материалдарға сынақ жүргізу кезінде өзара әрекеттесу ка-

мерасының қуысындағы ортаны бақылау «Stanford Research Systems» 
өндірісінің CIS-100 квадрупольді масс-спектрметрдің көмегімен жүзе-
ге асырылды. 5.59 суретте CIS-100 масс-спектрметрінің сыртқы түрі 
көрсетілген.

CIS-100 (масс-спектрметрі) жабық ионды көзі бар қалдық газдарды 
талдағыш ілмекті арматура арқылы тікелей жұмыс камерасына қосы-
лады. Ашық ионды көзі бар қалдық газдарды талдағыштардан айыр-
машылығы (RGA), CIS аспаптары бір уақытта ионизатордың 10–9 мм. рт. 

5.59 сурет. CIS100 массспектрметрінің сыртқы түрі
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ст. қысымда болуын қамтамасыз етуші, жоғары вакуумды турбомолеку-
лярлық сорғыға қосылады.

Плазманың сәулеленуінің оптикалық спектрметриясы
Соңғы жылдары инфрақызыл сәулеленудің жұмсақ ультракүлгін, көз-

ге көрінетін және қысқа толқынды бөлігін жабатын толқындардың кең 
диапазонына сәулеленуді (200–1100 нм) енгізуге арналған кварцты опто-
талшығы бар кішігабаритті дифракциялық спектрметриялар қарқынды 
дамуға ие болды. Ocean және Avantes фирмаларының спектрметрияла-
рының базасында разрядтың әртүрлі аумағынан алынған эмиссиялық 
спектрлерді тіркеуге арналған автоматтандырылған диагностикалық ке-
шенді құруға болады. Спектрлер компьютерге шығарылады. Белгілі бір 
толық жетілдірулер кезінде спектрлер мен олардың талдауын автоматты 
өңдеу бағдарламасын орнатуға болады. Спектрлік диагностика плазма 
параметрлері туралы өте кең көлемдегі ақпаратты ұсынады. Қозған бей-
тарап және иондалған компоненттерді сәулелендіру жөніндегі плазма 
құрамын талдау ең қарапайым және қол жетімді болып табылады.

5.60 суретте қондырғының өзара әрекеттесу камерасында AvaSpec 
2048 спектрметрінің көмегімен алынған, сутекті және гелийлі плазма-
ның спектрлері ұсынылған.

Спектрлердің мағынасын ашу америкалық NIST стандарттар инсти-
тутының деректер базасының көмегімен жүргізілді. Сутекті плазма 
спектрінің құрамында Бальмер сериясының негізгі жоларынан басқа, 
азот пен гидроксилдің қарқынды жолдары бар. Гелийлі разряд спектрін-
де қоспалар байқалмайды. 5.60, б) суреттегі барлық спектрлік жолдар 
атомарлық гелийге (He I) сәйкес келеді.

Материалтану зерттеулер і әдістемесі
Зерттелетін материалдардың құрылымын зерттеулер үшін оптика-

лық металлография қолданылды. Металлографиялық талдау үшін ҚР 
ҰЯО АЭИ материалтану зерттеулер і бөлімінің OLIMPUS BX41M оптика-
лық жарықты микроскопы пайдаланылды.

5.60 сурет. Сутегі мен гелийі бар ШПР оптикалық спектрі

а) жұмыс газы сутегі бар ШПР оптикалық 
спектрі (графикте қызыл түспен  

спектрметрдің мөлшерлегіш қисық  
сызығы көрсетілген) 

б) жұмыс газы гелий бар ШПР  
оптикалық спектрі
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Вольфрамның микроқұрылымын анықтау үшін құрамында 50% 
балқытылған қышқыл және 50% азот қышқылы бар ерітіндіде химиялық 
өңдеу пайдаланылды. Ал, молибденді химиялық өңдеу үшін құрамында 
70% ортофосфорлық қышқыл, 10% азот қышқылы, 10% сірке қышқылы, 
10% суы бар ерітінді пайдаланылды [46].

Вольфрам мен молибденнің құрылымы мен элементтік құрамы сәуле-
ленгенге дейін және кейін энергодисперсиялық микроталдау приставка-
сы бар JSM-6390 растрлы электронды микроскопта зерттелді.

Беткі қабатының жұқа құрылымын зерттеулер үшін Д. Серікбаев 
атындағы ШҚМТУ-нің «Iргетас» инженерлік профильдің ғылыми зерт-
ханасында орнатылған JEM-2100 жарық түсіруші электронды микроскоп 
пайдаланылды. Зерттеулер 125 кВ үдетуші кернеу кезінде жұқа фольга-
ларды дифракциялық электронды микроскопиялау әдісімен жүргізілді. 
Мироскоп бағанындағы жұмыс ұлғайтулары 10000 еседен 80000 есеге 
дейін таңдалды.

Электрұшқынды әдіспен үлгінің өңделген беттерін зерттеулер мақ-
сатында фольганы дайындау үшін қалыңдығы 0,2–0,3 мм пластинкалар 
кесіп алынды. Алынған пластиналар тегістеу және жылтырату жолымен 
механикалық тәсілмен жіңішкелендірілді. Кейінгі жіңішкелендірулер 
5–10 дейінгі құлаудың жылжымалы бұрышында 2 кэВ бастап 3 кэВ дей-
інгі энергиямен Ar иондарымен финишті тозаңдандыруды пайдалану-
мен GATAN Model 691 (PIPS – прецизионды өңдеуге арналған құрылғы) 
(JEOL, Жапония) қондырғысында стандартты әдіспен жүзеге асырылды.

Материалда бар фазаларды сәйкестендіру үшін микродифракциялық 
талдау қолданылды. Бұл үшін, тиісті кристалл торлардың параметрлерінің 
кестелік мәндері жөніндегі есептелінген микродифракциялық сурет-
тердің тәсімін пайдаланды. Үлгідегі зерттелетін нақты жердің әрқайсысы 
үшін фольганың үлкен ауданы қаралды және оған қосымша 20–30 дейін 
микротүсірілімдер мен микродифракциялық суреттер түсірілді.

5.3.3 Плазманың материалдармен өзара әрекеттесуін 
зерттеулер әдістемесі және шоғырлы-плазмалық әсер режімін 
таңдау

ШПҚ материалдарға сынақ жүргізу әдістемесі мынандай кезеңдер-
ден тұрады:

1) шығыс үлгілерін сынақтарға дайындау. Үлгілерді дайындауға үл-
гінің геометриясын, оның массасын өлшеу, сәулеленетін бет жағынан 
макротүсірілімдерді орындау кіреді;

2) зерттелетін үлгіні нысаналық құрылғының кассетасына орнату. 
Эксперимент Бұрын әрбір зерттелетін үлгі үшін, талап етілетін әсерді алу 
үшін эксперименттерді жүргізудің қажетті параметрлері бағаланады;

3) қондырғыны сынақ жүргізуге дайындау. Имитациялық стендте 
сынақтарды жүргізуге қондырғыны дайындау кезінде мынандай жұмы-
стар орындалады:

– экспериментті жүргізуге технологиялық жүйелер мен жабдық-
тардың дайындығын, эксперименттің берілген параметрлеріне 
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жүй е лер мен жабдықтардың дұрыс реттеп келтірілуін іске қосу 
Бұрын тексеру;

– вакуумды жүйені қосу вакуумды берілген параметрлерімен алу;
– электронды зеңбіректі қосу, оны берілген жұмыс режіміне шыға-

ру. Шоғырлы-плазмалық қондырғының магниттік жүйесінің ретке 
келтірілуінің дұрыстығын тексеру;

– шоғырлы-плазмалық разряд режімінде газдың өзара әрекеттесу 
камерасына берілуін реттеу;

4) эксперименттерді операциялық программаға сәйкес дайындау 
және жүргізу.

Электронды шоғыр тармен эксперименттерді жүргізу кезіндегі түр-
ленбелі параметрлер электрондық шоғырлың қуаты, импульстердің 
ұзақтығы және олардың саны болып табылады, бұл ретте, пирометрді 
пайдаланумен зерттелетін үлгінің температурасын бақылау жүзеге асы-
рылады. Үлгілердің жай-күйін ың өзгеруін зерттеулер осы қуаттың им-
пульстер санының беттің бұзылу (тозаңдану) деңгейіне, осы беттердің 
жарықтармен зақымдану деңгейіне, құрылымның зақымдану тереңдігі-
не әсерін анықтаудан тұрады. Бұл үшін көзбен шолып тексеруден кейін 
әрбір үлгі үшін үлгіні аттестаттау жөніндегі қажетті операциялар орын-
далады, электрондық микроскопия және оптикалық металлография 
үшін үлгінің диаметральдік қимасының тілімтасы дайындалады.

Шоғырлы-плазмалық разряд режімінде (ШПР) эксперименттерді 
жүргізу кезінде зерттеулер материалдарының бір бірүлгі (құрамы мен 
геометриялық формасы жөніндегі) үлгілері плазманың әсеріне ұшы-
райды. Зерттеулер үдерісінде электронды шоғырдың қуаты, плазмалық 
ағынның тығыздығы мен температурасы және шоғырлы ң диаметрі, сон-
дай-ақ плазмалық шоғырлы ң үлгіге және нысананың үдетуші шамасына 
әсер ету ұзақтығы түрленеді.

Эксперименттерді біріктірілген режімде жүргізу кезінде үлгілер жұ-
мыс газының (гелий, сутегі, дейтерий) ортасында электрондар шоғымен 
қыздырылады. Осы эксперименттерді жүргізу кезінде үлгі бетінен бөлі-
нетін барлық газ компонеттерінің мөлшерін анықтаудан басқа маңызды 
параметр болып үлгінің температурасы табылады.

5.3.4 Радиациялық зақымдануларды плазманың әсерімен 
үлгілеу жөніндегі эксперименттер

ИТЭР бірінші қабырғасының түйісетін бетінің материалының бет-
кі қабатының плазманың әсерінен радиациялық зақымдануы, эрозия-
сы мен трансформациялануы бөлек проблема тудырады. Төменде ай-
тылғандай, имитациялық қондырғы иондар энергиясы мен беттердің 
температурасының кең шегінде өзгеру кезінде жоғары ионды флюенсті 
алуға мүмкіндік береді. Гелий жұмыс газы бар молибден мен вольфрам-
нан жасалған үлгілермен плазманың өзара әрекеттесуі жөніндегі экспе-
рименттер жүргізілді.

5.61, 5.62 суреттерде гелий иондары ағынының әсерімен осындай 
зақымданулардың үлгісі ретінде, сканерлеуші электрондық микроскоп-
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тың көмегімен алынған, молибденді және вольфрамды нысаналардың 
бедері көрсетілген.

Одан кейінгі дифференциалды коллекторлық жүйесі бар экспери-
менттік күштер ТЯР пайдалануға болатын материалдарына жоғары мөл-
шерлі сәулеленулерді жүргізу үшін нысанаға ионды токтың тығыздығын 
ұлғайтуға бағытталуы мүмкін.

5.63 суретте вольфрамның сутекті плазмамен сәулеленуге дейінгі 
және кейінгі бетінің металлографиялық түсірілімдері көрсетілген [47, 
48]. Металлографиялық талдау бастапқы шоғыр энергиясы 2 кВт болатын 
сутекті плазмамен сәулелену вольфрам бетінің микроқұрылымының өз-
геруіне әкелмейтінін көрсетті. Ал, нысанадаға қуаттылығы 800 В бастап 
1600 В дейінгі, бастапқы шоғыр энергиясы 2,5 кВт болатын сутекті плаз-
мамен сәулеленуден кейін вольфрам бетінің микроқұрылымының өз-
геруі байқалады. Нысанадағы қуаттылығы 800 В бастап 1600 В дейін, 
бастапқы шоғыр энергиясы 2,5 кВт болатын сутекті плазмамен сәулеле-
нуден кейін түйірінің өлшемінің кішірейуі байқалады, беттердің сутегі 
иондарымен өңделуінің арқасында түйірлерінің шекарасы көрінеді. Сон-
дай-ақ құрылымында ұсақ ақаулар байқалады.

Вольфрамды үлгілердің нысанадағы қуаттылығы 1200 және 1600 В, 
бастапқы шоғыр энергиясы 2,5 кВт болғанда сутекті плазмамен сәуле-
ленгеннен кейінгі құрылымы растрлық электронды микроскопияның 
(РЭМ) көмегімен зерттелді. 5.64 суретте вольфрам үлгісінің қуаттылығы 
1200 В болатын сәулеленген микроқұрылымы көрсетілген. Вольфрам 
бетінде тозаңданған учаскелер байқалады. Дегенмен, беттерде жарық 
түріндегі бұзылулар жоқ. Вольфрам беті сутекті плазмамен сәулеленуі 
кезінде эрозияға ұшырайды. Бұл ретте, оның бедерінде өзгерулер бола-
ды және беттерде сутегі иондырымен бомбалау арқасында пайда болған 
өңдеу шұңқырлары байқалады.

5.61 сурет. Мо бетінде микро
тесіктердің туындауы. Иондар 
флюенсі Не 1021 см2, энергиясы 150 
эВ, сәулелендіру кезіндегі темпера
тура 1800 К

5.62 сурет. Вольфрам бетінде суб
микронды құрылымның туындауы. 
Иондар флюенсі Не 1022 см2, энер
гиясы 400 эВ, сәулелендіру кезіндегі 
температура 1200 К
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5.64 сурет. Вольфрам үлгісінің үдетуші қуаттылығы 1200 В және 
1600 В сутегі ортасында плазмалық шоғыр пен сәулеленгеннен кейінгі 
және шығыс беттерінің суреттерін РЭМ

5.63 сурет. Вольфрам үлгісінің шығыс бетінің және сутегі плазмасымен 
сәулеленгеннен кейінгі микроқұрылымы

Вольфрам бетінің элементтік құрамының өзгеруін зерттеулер мақса-
тында плазмалық шоғыр пен сәулеленгеннен кейін электрондық растр-
лық микроскоптың көмегімен беттерге рентгенспектрлік микроталдау 
жүргізілді. Рентгенспектрлік микроталдаудың нәтижелері 5.65 суретте 
көрсетілген.

Талдау, вольфрамның шығыс күйіндегі және сәулеленуден кейінгі құра-
мында вольфрамнан басқа массалық үлесі 8% бастап 60% дейін құрайтын 
көміртегі байқалатынын көрсетті. Көміртегінің осындай салыстырмалы 
үлкен көлемінің болуы, микроскоп камерасында қалдық көміртегінің бо-
луымен байланысты сияқты. Сутекті плазмамен сәулелендіру кезінде бет-
терде сутегі жиналады, бірақ, рентгенспектрлік микроталдаумен реттік 
нөмірі 4-тен кем жеңіл элементтер анықталмайды. Суретте сәулеленген 
бетті ажарытатын сипаттық белгілері де көрінеді: онда микронды масшта-
бтағы қара дақтардың болуы. Осы дақтардың құрылымын талдау плазма 
әсерінің нәтижесінде туындаған шұңқырларды білдіретінін көрсетеді.

5.66, 5.67 суреттерде металлографиялық және сканерлеуші электрон-
дық микроскопия әдісімен алынған гелий, сутегі және дейтерий орта-
сында сәулеленуге дейінгі және кейінгі бериллий үлгілерінің беттерінің 
түсірілімдері көрсетілген [49].
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5.65 сурет. Вольфрам үлгісінің шығыс беттерінің және сутекті плазма
мен сәулеленгеннен кейінгі рентгенспектрлік микроталдау нәтижелері

Энергодисперсиялық талдау (ЭДС-талдау) нәтижесінде үлгілердің 
беткі қабатында сол материал элементінен басқа, көміртегінің бары 
теңестірілді. Шығыс күйіндегімен салыстырғанда құрамындағы көмір-
тегінің артуы анықталды. Берилий үлгілерінің беткі қабатына жүргізіл-
ген ЭДС-талдау нәтижелері 5.7 кестеде келтірілген. Кестеден дейтерий 
ортасында сәулеленген Ве мысалында көміртегі мөлшерінің артуы 
анықталғанын көруге болады.

Оттегі мен азоттың кемінде 1% қоспаларының болуы талдау жүргі-
зу кезінде микроскоп камерасының вакуумды ортасында олардың бо-
луымен шарттастырылған..
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Гелий плазмасымен сәулеленген Ве үлгі

сутегі плазмасымен сәулеленген Ве үлгі

Ве шығыс үлгісі

дейтерий плазмасымен сәулеленген Ве үлгі

5.66 сурет. Бериллий үлгілерінің сәулеленуге дейінгі және кейінгі бет
терінің микроқұрылымы

5.67 сурет. Сканерлеуші электронды микроскопия әдісімен алынған ми
кроқұрылымдық зерттеулер нәтижелері
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5.68 суретте вольфрамның ШПҚ сәулелену режімі мен түріне бай-
ланысты микроқаттылығын өзгерту кестесі ұсынылған. Үлгінің ми-
кроқаттылығы инденторға 100 г жүктеумен Виккерс тәсімі жөнінде-
гі анықталды. Өлшеу үлгінің бетінде жүргізілді. Вольфрам үлгісінің 
бетінің микроқаттылығы шығыс күйінде 2700 МПа құрады. Ұзақтығы  
2 сағ. плазмалық шоғыр пен сәулелендіруден кейін микроқаттылық  
3350 МПа дейін (1–3 үлгі) артты, одан кейін одан кейінгіұзақтығы 6 сағ. 
сәулелену кезінде микроқаттылық 2900 МПа дейін (1–4 үлгі) төмендеді. 
Плазмалық сәулеленуден кейін микроқаттылықтың артуы, сутегі ион-
дарымен бомбалау арқасында ақаулық дислокациялық құрылымының 
пайда болуымен байланысты болуы мүмкін. Ал, микроқаттылықтың 
сәулелендіру ұзақтығын 6 сағ. дейін арттырумен төмендеуі, ұсақ саңы-
лаулардың, блистерлер мен микрожарықтардың пайда болуымен байла-
нысты сияқты.

5.7 кесте. Веүлгілерінің беткі қабатын ЭДСталдау нәтижелері

Үлгі

Элементтер

O N C Be
Жиынт.

мас. % ат. % мас. % ат. % мас. % ат. % мас. % ат. %

Ве 7.0 0,11 0,06 - - 0,26 0,20 99,63 99,74 100,00

Ве 7.1 0,32 0,18 - - 1,31 0,98 98,37 98,83 100,00

Ве 7.2 0,11 0,06 - - 1,44 0,93 98,44 99,00 100,00

Ве 7.3 0,69 0,40 0,42 0,28 6,40 4,90 92,49 94,42 100,00

Ве 7.4 0,17 0,10 0,09 0,06 0,76 0,57 98,98 99,27 100,00

Ве 7.5 0,54 0,30 - - 1,42 1,07 98,05 98,63 100,00

5.68 сурет. Вольфрамның плазмалық және электрондық шоғыр тармен 
сәулеленуге дейінгі және кейінгі микроқаттылығы
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5.68 суреттен электрондық шоғыр пен сәулеленуден кейін микроқат-
тылықтың болмашы төмендеуі байқалады (1–1 және 1–2 үлгілер). Элек-
трондық шоғыр пен сәулелену кезіндегі микроқаттылықтың төмендеуі 
бетте жіп сияқты көрінетін жарықтардың және қақпағы бұзылмаған ұсақ 
блистерлердің пайда болуымен байланысты [50].

Қорытынды
Шоғырлы-плазмалық разрядтың сутегі, гелий және дейтерий орта-

сындағы сипаттамасы зерттелді. Плазманың параметрлері Ленгмюрдің 
дара зондын пайдаланумен алынған, ВАС көмегімен анықталды. Осы 
зерттеулер негізінде КТМ токамагы плазмасының параметрлеріне ай-
тарлықтай жақындау параметрлермен шоғырлы-плазмалық қондырғы-
да плазманы алуды қамтамасыз етуші жұмыс режімдері анықталды. 
Иондардың жоғары шоғырлануымен плазманы алу үшін ШПҚ оңтайлы 
жұмыс режімі: бастапқы шоғыр қуаты 1,5 кВт және үдетуші кернеуі – 
1200 В және 1600 В болып табылады. Нысана материалының және жұ-
мыс газының құрамының әсерін анықтау үшін, біз сутегі, гелий және 
дейтерий ортасында плазма параметрлерін анықтау жөніндегі жұмы-
старды жүргіздік. Алынған нәтижелер иондардың шоғырлануының ма-
териалдарға және жұмыс ортасының құрамына шамалы тәуелді екенін, 
ал, бериллийді нысана ретінде пайдалану кезіндегі электрондық тем-
пература вольфрамды пайдалану кезіндегіге қарағанда айтарлықтай 
көп екендігін көрсетті. Бұл, бериллийдің тозаңдануға аса жоғары 
(вольфраммен салыстырғанда) бейімділігімен және бериллийдің то-
заңданған бөлшектері нысана маңындағы плазманы қатты қоздыруы-
на байланысты сияқты.

Жүргізілген жұмыстардың нәтижесі электрондық және плазмалық 
шоғырлардың шекті (ШПҚ арналған) параметрлеріне қол жеткізу мүм-
кіндіктерін қамтамасыз ететін шоғырлы-плазмалық қондырғының жұ-
мыс режімін оңтайландыруды және зерттеулерді жалғастыруға және 
термоядролық реактордың пайдалануға болатын материалдарының 
үлгілеріне электрондық және плазмалық шоғырының әсерін экспе-
рименттік зерттеулер әдістемесіне өңдеу жүргізуге мүмкіндік береді. 
Шоғырлы-плазмалық қондырғының параметрлерін әрі қарайда арт-
тыру (жаңғырту жолымен) екі негізгі бағыттар жөніндегі пайдалануға 
болатын материалдарды зерттеулерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді: 
біріншісі, плазманың жұлынуы кезінде конструкциялық материалдарға 
түсетін аса жоғары импульсті жылулық жүктемелерді үлгілеумен байла-
нысты, ал, екіншісі – қарқынды ионды ағындарды тудырумен және аса 
жоғары ионды флюенсі бар материалдарды плазмалық сәулелендіру экс-
перименттерін жүргізумен байланысты.

Одан кейінгі зерттеулер импульсті жылулық жүктемелердің және су-
текті плазманың бериллий (ДШГ-200 немесе TGP-56FW маркалы), гра-
фит (Schunk FP479), литий негізіндегі керамика (Li2O немесе Li2TiO3) 
және ферритті-мартенситті болат ЭК-181 және ванадийлі қорытпа V-4Cr-
4Ti сияқты конструкциялық материалдарға әсерін зерттеулерге бағыт-
талатын болады.
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5.4 Сутегі изотоптарының ядролық және 
термоядролық қондырғылардың конструкциялық 
және функционалдық материалдарымен өзара 
әрекеттестігі

Сутегі изотоптарының ядролық және термоядролық реакторлардың 
конструкциялық материалдарымен өзара әрекеттесуін зерттеулер қатты 
дене физикасының негізгі проблемаларының бірін шешуге – қарқынды 
термиялық, радиациялық, химиялық, механикалық және басқа да сы-
ртқы әсерлердің жай-күйін де ұзақ мерзім қызмет ететін конструкци-
ялық материалдарды құрудың іргелі негізін әзірлеуге көмектеседі.

Негізгі қиындықтар радиациялық өрістер бар кезде сутегі атмосфе-
расында белгілі және жаңа материалдарды пайдалануды болжамдау 
кезінде туындайды. Бірнеше фактордың бір уақыттағы әсері жай-күй-
ін да қатты денелерде сутегінің таралу процессінің механизімін толық 
білмей, бұл міндетті шешу мүмкін емес. Сутегінің материал арқылы ену 
үдерісі көп сатылы болып табылады және оған: беткі қабатпен өзара әре-
кеттесуі (адсорбция), газ бөлімінің шекарасы арқылы қатты дененің өтуі 
(абсорбция), сутегінің қатты дене көлемінде еруі мен диффузиясы және 
газды фазаға қайта шығуы (десорбция) кіреді. Бұл ретте, сутегінің хемо-
сорбциясы кезінде қатты дене бетін қайта конструкциялауды, сутегінің 
беттегі және көлеміндегі зарядты күйін, сутегінің материалда таралуын 
жеке қарау қажет. Сутегінің қатты денемен өзара әрекеттесуінің әрбір 
сатысын зерттеулер үлкен қызығушылық туғызады, әсіресе, ионды сәу-
леленудің әсер етуі үдерісінде туындайтын, айналмалы термодинамика-
лық жағдайларды құру кезінде. Бұдан басқа, сутегі-металл жүйесі қатты 
дененің химиялық кинетика және гетерогенді катализ, физикалық элек-
троника саласындағы үдерістердің кең классын үлгілеу үшін үздік объек-
тісі болып саналады.

ИТЭР халықаралық термоядролық эксперименттік реактор тиіпті тер-
моядролық энергетикалық қондырғыда, ЯРҚ ядролық зымыранды қозғал-
тқыштарда, АЭС ядролық реакторларында сутегін және құрамында сутегі 
бар ортаны пайдалану перспективасы конструкциялық материалдардың 
сәулеленудің бір мезетте әсер етуі кезінде сутегі ортасындағы өзгерісін ег-
жей-тегжейлі зерттеулер қажеттілігін алдын ала анықтайды [51].

Ядролық және термоядролық реакторлардың конструкциялық ма-
териалдарының сәулелену жай-күйін дағы және сутегі изотоптарымен 
өзара әрекеттесуі кезіндегі бет алысын оқып зерттеулерден басқа, ға-
лымдардың Бұрын термоядролық реакторларда қызметтік ретінде пай-
далануға жоспарланып отырған, осы факторлардың материалдармен 
өзара әрекеттестігінің негізгі заңдылықтарын белгілеу өткір проблемасы 
тұр. Осы материалдар орындайтын негізгі қызмет, термоядролық отын 
компонеттерінің бірі болып табылатын тритийді бөлу қабілетінен тұра-
ды. Термоядролық энергетика салысындағы қолданыстағы технологи-
ялық мүмкіндіктермен іс жүзінде сарқылмас энергия көзін алу T(D,n)4

2He  
термоядролық реакциясын іске асыру кезінде мүмкін және ИТЭР және 
ДЭМО реакторларында жасау болжамдалады.
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Тритийді пайдалану ТЯЭҚ радиоэкологиялық қауіпсіздігі сұрақта-
рынан басқа, оның атқарымы сұрақтарын қояды, оны термоядролық реак-
тордың өзінің көмегімен шешу жоспарланады. Сондықтан, әрбір жобала-
натын ТЯЭҚ өзінің конструкциясының құрамында тритийді тудыру жүйесі 
бар, яғни бридерлі бланкет. Әзірленетін бридерлі блакеттердің барлығын-
да тритий өндіретін материал ретінде құрамында литийі бар материалдар 
пайдаланылады. 6Li нейтронмен ядролық реакциясы нәтижесінде тритий 
табылады, ол тудыру жүйесінен (бридерлі бланкеттен) алынағаннан кейін 
отын ретінде термоядролық реакторға түсетін болады [52].

1985 жылдан бастап ҚР Ұлттық ядролық орталығы «Атом энергиясы 
институты» филиалында материалтану сынақтар бөлімінің арна ішіндегі 
сынақтар зертханасында нейтронды сәулелену жағдайларында ядролық 
және термоядролық реакторлардың конструкциялық және қызметтік 
материалдарына сутегі изотоптарының әсерін зерттеулер жөніндегі экс-
перименттік зерттеулер жүргізілуде. Зерттеулер жүргізу кезінде ИВГ.1М 
жылулық нейтрондардағы зерттеулер реакторы нейтронды сәулелену 
көзі ретінде пайдаланылады.

5.4.1 Зерттеулер жүргізу әдістері

Зерттеулердің негізгі түсініктері мен әдістері
Металдардағы сутегінің масса тасымалдауын сипаттайтын негізгі 

теңдеулер – Фик теңдеулері болып табылады. Бір өлшемдік шарттар үшін 
олар төмендегідей жазылады:

   (5.1)

Бірінші теңдеу газдың орта бетінің бірлігі арқылы өту жылдамдығын 
сипаттайды. Екінші теңдеу t уақыт қызметі ретінде ортаның белгілі бір 
нүктесінде сутегінің жиналуын анықтайды.

x=0, x=l газ-қатты дене бөлімінің шекарасындағы шарттарға бай-
ланысты, теңдеу (5.1) әртүрлі түрдің аймақтық шарттарындағы Коши 
тапсырмаларын көрсетеді:

1) Бірінші реттік шекаралық шарттар. Бұл шартта беткі қабаттардағы 
шоғырлану теңдік ерігіштігіне тең. Онда екі атомды газ үшін:

   

 (5.2)

қысым бірлігіне келтірілген Г = Г0ехр (-НS /RT) – ерігіштік, Р0 и Рl – ше-
каралардағы сутегінің қысымы (мембрананың кіріс және шығыс жағын-
дағы, мысалы). Физикалық жағынан, бірінші реттік шекаралық шарт 
фазааралық үдерістердің жылдамдығы диффузиялық массатасымалдау 
жылдамдығымен салыстырғанда шексіз үлкен екенін білдіреді.

2) Екінші реттік шекаралық шарттар, мысалы, өткізгіштіктің электро-
химиялық әдісінде эксперименталды түрде іске асырылуы мүмкін. Бұл 
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жағдайда, тұрақты шамаға тең мембрананың кірісі мен шығысындағы 
диффузант ағыны беріледі:

   (5.3)

3) Үшінші реттік шекаралық шарттар кезінде (өткізгіштігі жөніндегі 
экспериментте) мембрананың беткі аймағында сутегінің шоғырлануы 
мембрана мен газды фазадағы қысым арқылы өтетін ағынның қызметі 
ретінде беріледі. Үшінші реттік шекаралық шарттар сутегінің шоғырла-
нуына қатыстырылды сызықты және сызықты емес болып бөлінеді. Сы-
зықты стационарлық шекаралық шарттар стационарлық емес диффузи-
ялық тапсырмаларды аналитикалық шешуге мүмкіндік береді.

   (5.4)

мұндағы КН және КD – қанықтырудың және газсыздандырудың жалпы-
ланған константасы, сәйкесінше. Үдерісті айтарлықтай дұрыс сипаттау 
үшін, десорбцияның ассоциативтік сипаттамасының салдарынан, газ-
сыздандыру жылдамдығы С2 пропорционал деп есептеп, сызықты емес, 
стационарлық емес үшінші реттік шекаралық шарттарды қолдану қажет. 
Олай болса шекаралық шарттарды мембрананың беткі және жоғарғы 
қабаттарындағы ағындар балансын сипаттайтын теңдеу жүйесі түрінде 
жазуға болады:

   (5.5)

мұндағы ρ – сутегінің адсорбцияланған күйден абсорбцияланған күй-
ге ауысу жылдамдығының константасы, η – сутегі атомдарының көлем-
нен бетіне шығу жылдамдығының константасы, s – газды фазадан бетке 
түсетін адсорбцияланған бөліктердің санының бөлшектердің ортақ са-
нына қатыстырылды тең, сутегінің жабысу коэффициенті, μ – сутегінің 
дара қысымы кезінде уақыт бірлігіне беттің бірлігіне түсетін молекула 
санына тең газды кинетикалық коэффициент, b – десорбция жылдам-
дығының константасы, No и Nl-мембрананың кіріс және шығыс беттерін-
де адсорбцияланған атомдардың концентрациясы.

Сызықты емес үшінші реттік шекаралық шарттар кезінде стационар-
лық емес диффузиялық тапсырмалардың аналитикалық шешімі жоқ.

Дәстүрлі түрдегі негізгі міндет материалдағы сутегі изотоптарының 
коэффициентін анықтау болып табылады, оған арналған көптеген әді-
стер бар: диффузияның қарапайым актілерін бір мезгілде уақытта және 
кеңістікте зерттеулерге мүмкіндік беретін, жылулық нейтрондарын 
квазисерпімді шашырату әдісі; Горский мен Сноеканың әсерлерін пай-
далануға негізделген механикалық релаксация әдісі; ядролық магнитті 
резонанс әдісі; электрлік кедергіні немесе термоэдсті өлшеу жолымен 
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абсорбцияланған немесе десорбцияланған сутегінің мөлшерін анықтау 
әдісі; диффузиялық ауытқулардың диффузия және анизотропия меха-
низмін зерттеулер үшін Мессбауэр әсерін пайдалану.

Әдетте, сорбциялық, термодесорбциялық материалдар арқылы газ 
ағынын өлшеуге негізделген әдістер және өткізгіштік әдісі кең тара-
луға ие болды.

Өткізгіштік әдісі
Өткізгіштік әдісі үлгі арқылы газ диффузиясын зерттеулерге негіздел-

ген. Зерттеулер жүргізу үшін әдетте, зерттелетін материалдан алынған 
мембранамен екі: кіріс және шығыс камераларға бөлінген диффузиялық 
ұяшық пайдаланылады. Уақытпен үлгі арқылы сутегінің өту үдерісі 
тіркеледі. Тіркелетін параметрлерге жататыны: мембрана қалыңдығы 
жөніндегі диффузияланушы заттардың шоғырлануын тарату, өткен газ-
дың ағыны немесе мөлшері.

Егер Р қысымы кезінде ыдыста газ болса, мембарана арқылы газдың 
өту жылдамдығын өлшеу кезінде біраз уақыт бар болып шығады, ол 
кешігу уақыты деп аталады, осы уақыт біткен бойда газ мембранадан 
тұрақты жылдамдықпен шыға бастайды.

Сутегін өткізгіштігі жөніндегі тәжірибелерде әдетте, 

 қайта диффузияланған заттардың ағыны J(t) немесе мөлшері өлшенеді, 
содан кейін экпериментті алынған шамалардан сутегі-металл жүйесін-
дегі қандайда бір үдерісті сипаттаушы параметрлер есептелінеді.

Металл көлеміндегі үдерістерді (D диффузия және Сs ерігіштік коэф-
фициентін) сипаттайтын параметрлерді анықтау үшін, диффузия ли-
миттеуші сатыда болатындай және өту үдерісі 1-інші реттік шекаралық 
жай-күйі мен Фик теңдеуін шешумен сипатталатындай жағдайлар жа-
саған дұрыс.

Көбінесе D и Cs анықтау үшін мынандай шеттік шарттары бар (2) 
тапсырмаларды шешу пайдаланылады (1):

   (5.6)

Егер өлшеу басталар бұрын мембрана аса жақсы газсыздандырылған 
және мембрананың шығыс жағында сутегі қысымы айтарлықтай кем 
болса нөлдік шеттік шарттар соншалықты дәл орындалатыны анық.

Мұндай тапсырмаларды шешу жолы жақсы таныс, сондықтан біз 
оған тоқталмаймыз. Осындай шешімдердің нәтижесінде алынатын Q(t) 
тәуелділік талдауында диффузия коэффициентін өлшеудің кең тараған 
әдісі – Дайнес әдісі негізделген [53]. Өткізгіштік әдісін үш нұсқасы 
ерекшелейді.

1. Интегралды нұсқа – t уақытқа мембрана арқылы өткен газдың мөл-
шері өлшенеді. Кинетикалық қисық мынандай көріністе сипатталады:
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    (5.7)

мұндағы сол жақ бөлігіндегі қатарлар аз уақытта, ал оң жағындағы – 
көп уақытта жылдам қосылады; l – үлгінің қалыңдығы; S – беттің ауданы, 
D – диффузия коэффициенті; t – уақыт, С0 – мембрананың жоғарғы қаба-
тында сутегінің шоғырлануы.

2. Дифференциалды нұсқа, мұндағы мембрана арқылы газ ағыны 
уақытының өзгеруі тіркеледі.

1-інші реттік шекаралық шарт бар кезде ағынға арналған Фик диффу-
зиясы теңдеуінің негізгі шешімі осылай жазылады:

   (5.8)

Көп уақыт кезінде ағынның стационарлық мәніне қол жеткізіледі, 
одан өткізгіштік константасы есептелінетін болады.

Q(t) тәуелділік формасын зерттеулер диффузия коэффициентімен бай-
ланысты сипатты нүктелердің тағыда бір қатарын анықтауға мүмкіндік 
береді. Әртүрлі сипаттық уақыттар жөніндегі есептелінген D сәйкестік 
факті, диффузиялық ортаның біркелкілік критериі және шеттік шатта-
ры бар эксперименттік шарттарды сипаттау мүмкіндігі ретінде пайдала-
нылуы мүмкін (5.2).

Эксперименттерді жүргізуді екі режім ажыратады: төменде сипат-
талған «жарып өту» режімі және «ағызу» режімі. Соңғы жағдайда, ста-
ционарлық ағынға қол жеткізгеннен кейін, уақыттың кейбір сәттерінде 
мембрананың кіріс жағындағы зерттелетін газды алып тастаса, онда, 
шығыстағы ағын жылдамдығының уақытқа тәуелділігі (қисық «ағызу») 
төмендегідей түрде болады:

   (5.9)

«Жарып өту-сору» толық қисығы өткізгіштік әдісінің дифференциал-
ды нұсқасында, оның мембрана арқылы өтуі кезінде туындайтын, шексіз 
ұзақтықта шоғырланудың тікбұрышты импульсінің бұрмалануын 
сипаттайды.

Өткізгіштік әдісінің артықшылығы диффузия коэффициенттерін, 
ерігіштігі мен өткізгіштігін бір экспериментте өлшеу мүмкіндігінде. 
Аталған өткізгіштік әдісінің әрқайсысы адсорбциялық-десорбциялық 
режімдерде, сондай-ақ «жарып өту-сору» режімінде де жұмыс істей ала-
ды. Бұл әдіс мембрананың кіріс және шығыс жағы орнымен ауысатын 
кезде, ағын бағытын ауыстыруға мүмкіндік береді. Өткізгіштік әдісінің 
интегралды нұсқасы ең сезімтал және ең екпінді болып табылады. Диф-
ференциалды нұсқасы айтарлықтай динамикалық болып табылады. 
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Импульсті нұсқа эксперимент уақытын қысқаруға мүмкіндік береді, өй-
ткені, ағынның стационарлық мәнін күтудің қажеттілігі жоқ, дегенмен, 
ол өте төмен сезгіштікке ие.

Сорбциялық әдіс
Сорбциялық әдіс қоршаған атмосферадан шығатын қоспалардың қат-

ты денеге таралуын зерттеулерге негізделген және бір уақытта ерігіштік 
константасы мен диффузияның коэффициентін анықтауға мүмкіндік 
береді. Эксперимент үдерісінде газды фазада диффузанттың шоғырла-
нуының не азаюы, немесе үлгіде оның мөлшерінің ұлғаюы тіркеледі. 
Өткізгіштік әдісімен салыстыратын болсақ сорбциялық әдіс зерттеу-
лер үшін кез-келген пішіндегі үлгілерді пайдалануға мүмкіндік беретін 
артықшылыққа ие. Осал және иілгіш материалдармен жұмыс істеуге 
мүмкіндік беретін қысымында айырмалардың болмауы диффузияның 
төменгі коэффициенті бар жұқа қабыршақтарда диффузияны оқып зерт-
теулерді қамтамасыз етеді.

Бастапқыда диффузанттан бос l қалыңдықтағы пластина жай-күйін 
да, бірінші реттік шекаралық жағдайларды орындау кезіндегі (тұрақты 
көзден шығатын диффузия) t уақыт сәтінде үлгіге енетін заттардың мөл-
шері мына теңдеумен сипатталады:

   (5.10)

мұндағы М∞ = С0Sl = CSРl – сорбциялау үдерісі аяқталған бойда үл-
гідегі заттардың мөлшері; D – диффузия коэффициенті; С0 – үлгінің кіріс 
бетінде газдың шоғырлануы; S – пластина бетінің ауданы; CS – үлгі мате-
риалындағы газдың ерігіштік константасы; Р – резервуардағы диффузи-
ант буларының парциалдық қысымы.

Диффузанттың пластинаға ағыны тең:

   (5.11)

Десорбциялық әдіс
Десорбциялық әдіс қоспалардың үлгіден қоршаған ортаға таралу үдері-

стерін зерттеулерге негізделген. Бұл ретте, эксперименттер үдерісінде 
не үлгідегі диффузант мөлшерінің азайуы немесе оның жұмыс камера-
сында шоғырлануының ұлғайуы тіркеледі. Соңғы жағдайда интеграл-
ды нұсқа – t уақыт сәтінде үлгіден бөлінген газ мөлшерін өлшеуді, және 
дифференциалды – уақытпен үлгіден бөлінген газ ағынын өлшеуді ажы-
ратады. Әдістің феноменологиялық теориясы сорбциялық әдіске ұқсас, 
бірақ оның мүмкіндіктері айтарлықтай кең. Біріншіден, үлгіге газды ен-
гізу жай-күйін түрлендіре отырып, әртүрлі шоғырланатын профильдерді 
алуға және осылайша үлгінің көлемі жөніндегі диффузанттың таралуы-
ның әртүрлі сипаты кезінде газдың бөлінуін зерттеулерге болады. Нәти-
жесінде материалдың беткі қабаттарының таралу кинетикасына әсерін 
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нығайтуға немесе босаңсытуға болады, сондай-ақ, бетінен көлемді диф-
фузиядан десорбцияға ауысуға болады. Екіншіден, десорбцияны әртүрлі 
режімдерде жеңіл жүргізуге болады: изотермиялық немесе изохронды 
босаңдату, сатылы, сызықты немесе ара тәрізді қыздыру.

Әдетте, газдың бөлінуі не диффузия жолымен, не бірінші және екін-
ші тәртіптік десорбция жолымен болады деп шамаланады. Газдың 
бөліну үдерісі диффузиялық режімде классикалық диффузия жай-күй-
ін да не Фик теңдеулерімен не ақау ортасында диффузия теңдеулерімен 
сипатталады.

Төменде аталған десорбция жөніндегі эксперименттерді жүргізу 
режімдерінің ішендегі айтарлықтай ақпаратқа толысы үлгінің сызықты 
қызуы режімінде термоынталандырылған газ бөлу әдісі болып табыла-
ды, бұл ретте, температура заң жөніндегі ұлғаяды:

   (5.12)

мұндағы Т0 – бастапқы температура, К; β – үлгінің қызу жылдамдығы, 
град/с; t – қызу уақыты, с.

Онда диффузия коэффициентінің уақытша тәуелділігін мынандай 
түрде ұсынуға болады:

   (5.13)

Ағынның уақыттан тәуелділігін алу үшін алдыңғы теңдеу жөніндегі, 
ондағы барлық D, D(t) өзгертіліп, ал барлық Dt көбейтінділері, τи (инте-
гралды уақыт) өзгертіліп диффузия коэффициентіне арналған дайын ке-
стелер пайдаланылады:

   (5.14)

Сызықтық қыздыру режімінде:

   (5.15)

мұндағы Еi – интегро-көрсеткішті кестелеу қызметі мынаған тең:

   (5.16)

Газ бөлудің кинетикалық режімі аса ақаулы ортадағы диффузияның 
бетінен немесе беті аса дамыған үлгілерден, сондай-ақ қарқынды фаза-
лық ауысу, қатты фазалық реакция, ақауларды босаңдату және т.б. бар 
кезде десорбциялау үшін өзгеше. Бұл режімде газдың бөлінуі бастапқы 
шоғырланған профильге, үлгінің геометриясы мен өлшемдеріне байла-
нысты емес және әдеттегі көлемді диффузияның температурасынан ай-
тарлықтай төмен температура кезінде болады. Диффузанттың мұндай 
бет алысы «бір секіру (өзгеру) диффузиясымен» негізделген, қатты дене-
ден шығу үшін атомға секірудің көп емес мөлшерін (100-ден артық емес) 
жасау керек.
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Сызықты қыздыру режімінде үлгіден шығатын газдың ағыны

   (5.17)

мұндағы k0 = π 2D/d 2; d – диффузиялық секіру ұзындығы; С – t уақыт 
сәтінде үлгіде қалатын газ атомдарының шоғырлануы.

Газсыздандырудың кинетикалық режімі кезінде газ бөлу шыңы най-
тарлықтай және көлемді диффузия шыңдарына симметриялы. Жұмыста 
газдың бөліну максимумының температурасы үшін [54] диффузиялық 
сипаттамалар арасындағы мынандай ара қатынас жазылған:

   (5.18)

   (5.19)

Егер газсыздандыру кинетикасы диффузант атомдарының бір бірімен 
өзара әрекеттесуімен немесе үлгі құрылымының әркелкілігімен шие-
леніскен болса, онда

   (5.20)

мұндағы n – реакцияның формалды тәртібі.
Таралудың бір секіру механизмі кезінде газдың бөліну жылдамдығы 

бірінші тәртіптік десорбция теңдеуімен анықталады. Бұл жағдайда газ 
бөлудің термодесорбциялық шыңы симметриялы емес формаға ие және 
оның жай-күйі үлгідегі газдың бастапқы мөлшеріне байланысты емес. 
Екінші тәртіп жөніндегі десорбциялау кезінде газ бөлу шыңы симметри-
ялы формаға ие.

Газ бөлуді сипаттайтын негізгі параметрлердің бірі – үдерісті белсен-
діру энергиясы болып табылады. Әдетте, белсендіру энергиясын газ бөлу 
қисық сызығында сипатты нүктелердің орналасуы жөніндегі анықтай-
ды, мысалы, Т жөніндегі, мұндағы үлгіден шығатын газ ағынының мак-
симумына қол жеткізіледі. Жұмыста [55], барлық формулаларды әмбе-
бап ара қатынас түрінде жазуға болатыны көрсетілген

   (5.21)

мұндағы β – қызу жылдамдығы, К/с; k = 8,62×10–5 эВ/К.
А* параметрі газ бөлудің алдын ала болжалған механизміне және си-

паттық температураны Т* таңдауға байланысты. Егер Т* = Tm және A* = Аm, 
алсақ, онда, бірінші тәртіптік десорбциялық үдеріс үшін Аm  =  1/(ν1к), 
екінші тәртіптік десорбциялық үдеріс үшін Аm = 1/(ν2кN0), ионды–енгізіл-
ген сутегі диффузиясымен лимиттелетін газ бөлу үшін Аm = Rp 

2/(2D0Fmk), 
мұндағы ν1, с

-1 және ν2, см 2с-1 – десорбция коэффициенттеріндегі экспо-
ненциалдау Бұрынғы көбейткіштер, N0, см-2 – имплантталған бөлшек-
тердің бастапқы беткі шоғырлануы; Rp 

2, см – иондардың орташа жүріп
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5.69 сурет. ЛИАНА стендісін ИВГ.1М реакторы залында орналастыру

өткен қашықтығы; D0, см 2с-1 – диффузия коэффициентінің экспоненциал-
дау Бұрынғы көбейткіші; Fm – иондардың шоғырлану формасына байла-
нысты, өлшемсіз параметрі.

А параметрін есептеуде ν1: үшін 1013–1015 с-1 мәні, ал, ν2,: үшін 10–2 –100, с-1 

мәні пайдаланылады. А параметрін есептеумен байланысты белгісіздік-
терді жою үшін, қызудың әртүрлі жылдамдықтары кезінде термодесорб-
циялық эксперименттер жүргізу керек және L* = ln(aT*) от Т-1 қызметінің 
тәуелділігі сызықты болғандығын пайдалану қажет. Осындай тәуелділік 
кестесін құрғаннан кейін, газ бөлу механизмі туралы ешқандай болжам 
енгізбей, көлбеулігі жөніндегі оны анықтауға болады ЕГ. Термодесорб-
циялық қисық сызықтың әртүрлі учаскелері үшін алынған, белсендіру 
энергиясы мәнінің сәйкес келуі, газдың бөлінуі шын мәнінде бір үдеріс 
құралы арқылы жүзеге асырылатыны туралы растайды.

5.4.2 Зерттеулер жүргізуге арналған экспериментті 
қондырғылар

ЛИАНА эксперименттік стенді
ЛИАНА эксперименттік стенді ИВГ.1М зерттеулер реакторының реак-

торлық залында орналасқан (5.69 сурет). Стенд үлгі температурасы 20 С 
бастап 1300 С дейінгі және сутегі изотоптарының кіріс қысымдары 10 
атм. дейінгі кезде әртүрлі әдістермен (сутегі өткізгіштігі (СӨ) әдісі, газды 
абсорбция әдісі және газды термодесорбция (ТДС) әдісі сияқты) ЯР мен 
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5.70 сурет. ЛИАНА стендісінің СӨ және газды абсорбция әдісімен жүр
гізілетін эксперименттердегі принциптік тәсімі

        a     б
1 – үлгісі бар ампулалы құрылғы; 2 – зерттелетін үлгі; 3 – термопар; 4 – Conveс Тorr қысым 
бергіші; 5 – ИКД100 қысым бергіші; 6 – ASG 2 қысым бергіші; 7 – азотты тұзақ; 8 – форва
куумды сорғы; 9 – жоғары вакуумды сорғы; 10 – сутегі сүзгісі; 11 – ПМДГ қысым бергіші; 
12 – вакуумды шұра; 13 – спектрлік таза сутегіне арналған сыйымдылық; S1, S2, S3 – 
массспектрометрлер: ИПДО1 (РМО13 бергіші бар), МХ6407; RGA100

ТЯР конструкциялық материалдарымен сутегі изотоптарының өзара 
әрекеттесу үдерістерін зерттеулер жөніндегі эксперименттер жүргізуге 
мүмкіндік береді.

Эксперименттік стенд қызметі жөніндегі үлгіден (5.70 суретке қа-
раңыз) және жұмыс блогынан (ол суретте қызыл үзік сызықтармен бел-
гіленген) тұратын диффузиялық ұяшықтары бар ампулалы құрылғыдан 
(АҚ) тұрады. 5.70, а  суретте газды абсорбция және ТДС әдісімен жүр-
гізілетін эксперименттерде пайдаланылатын ампулалы құрылғы көр-
сетілген, ал, 5.70,  б суретінде конструкциялық материалдардың сутегі 
өткізгіштігі жөніндегі эксперименттерде пайдаланылатын, ампулалы 
құрылғысы бар ЛИАНА стендісінің тәсімі көрсетілген.

АҚ зерттелетін үлгілері бар эксперименттік ұяшықтардан, электрлік 
қыздырғыштардан, газды салқындатқыш құрылғыдан, термопардан 
және ернемегі бар жалғағыш құбырдан тұрады.

Жұмыс блогы, өз кезегінде, қызметі жөніндегі вакуумды жүйеден, су-
тегі изотоптарын тазалау және түсіру жүйесінен және ақпаратты-өлшеу 
кешенінен тұрады.

Эксперименттік стендтің вакуумды жүйесі стендтің жұмысқа 
дайындығын жүргізуге және эксперименттерді жүргізу үшін қажетті 
жағдайларды жасауға мүмкіндік береді. Вакуумды жүйе арасы тиек-
ті арматурасы бар құбыржолдарымен жалғастырылған форвакуумды 
және жоғарывакуумды бөліктерден тұрады. Аталған жүйе азотты тұзағы 
бар вакуумды сорғымен (НВР-5ДМ) және магнитті разрядты сорғылар-
мен (НЭМ-300, НОРД-100 және НОРД-250) жабдықталған. Азотты тұзағы 
бар НВР-5ДМ сорғысы барлық жүйені алдын ала сорып алу үшін қызмет 
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5.71 сурет. ЛИАНА стендісінің СӨ және газды абсорбция әдісімен жүр
гізілетін эксперименттердегі 3Дүлгісі

1 – ФЭК (физикалық эксперименттік арна); 2 – массспектрометрлер: ИПДО1 (РМО13 
бергіші бар), МХ6407; RGA100; 3 – жоғарывакуумды сорғы; 4 – форвакуумды сорғы; 5 – 
азотты тұзақ; 6 – сутегі сүзгісі; 7 – спектрлік таза сутегіне арналған сыйымдылық; 8 – 
вакуумды шұралар

етеді және жоғарывакуумды магнитті разрядты сорғылардың жұмысын 
бастау үшін минимал қысымды қамтамасыз етеді. НЭМ-300, НОРД-100 
және НОРД-250 сорғылары ампулалы құрылғы, өлшеу трактісі көлемінде 
және сутегі изотоптарын түсіру жүйесінде қажетті жағдайларды (қысым-
ды) жасайды.

Эсперименттік стендтің тазалау және түсіру жүйесі спектралды 
таза сутегін және оның изотоптарын зерттелетін үлгінің кіріс жағына 
(сутегі өткізгіштігі эксперименттерінде) немесе зерттелетін үлгілері 
бар АҚ эксперименттік ұяшықтарының көлеміне (газды абсорбция экс-
перименттерінде) түсіруді қамтамасыз етеді. Сутегін және оның изо-
топтарын тазалау палладий – күміс сүзгінің көмегімен жүзеге асырыла-
ды. Эксперименттерге арналған спектрлік таза сутегі берілген қысымға 
дейін жинақтаушы сыйымдылықта жиналады. Тазалау және түсіру 
жүйесі вакуумды және газды құбыржолдарымен, тиекті арматурамен 
және өлшеу циклінен кейін үлгінің кіріс жағында сутегін кезеңдік та-
залауды және түсіруді қамтамасыз етуге арналған вакуумды сорғымен 
жабдықталған.
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Ақпараттық-өлшеу кешені (АӨК) ғылыми зерттеулер ді дайындау 
және жүргізу үдерісінде стендтің параметрлерін бақылау мен басқаруды 
және зерттелетін үлгіден өтететін немесе бөлінетін газдардың масс-спек-
трометрлік тіркелуін қамтамасыз етеді.

5.72 суретте ЛИАНА стендісінің АӨК құрылымдық тәсімі көрсетілген.
ЛИАНА стендінің АӨК автоматтандырылған және кернеу немесе ток 

түріндегі алғашқы түрлендіргіштердің (бергіштердің) сигналын қосу 
үшін тағайындалған, сигналдарды келісімдеуді, сигналды тізбектерді 
гальваникалық шешуді, физикалық шама бірліктерінде деректерді сан-
дық беруді, өңдеуді, тіркеуді және ұсынуды қамтамасыз ететін бағдарла-
малық және аппараттық құралдар кешенінен тұрады.

АӨК мынандай арналар түрлері іске асырылған:
– ампулалы құрылғының температурасын өлшеу үшін тағайындалған, 

ХА және ХК градустаудың термоэлектрлік түрлендіргіштерінің (тер-
мопарлардың) негізінде температураны өлшеудің 8 арнаы;

– суық дәнекерлеу температурасын өлшеу үшін тағайындалған, ТСП100 
кедерігінің термотүрлендіргіші негізіндегі температураны өлшеу-
дің 1 арнаы;

– ампулалы құрылғының салқындату жүйесінде қысымды бақылау 
үшін тағайындалған, Сапфир-22ДИ бергішінің негізінде қысымды өл-
шеудің 1 арнаы;

– өлшеу трактісінде және ампулалы құрылғыға газды беру құбыржо-
лында және жинақтаушы сыйымдылығында сиректетуді бақылау 
үшін тағайындалған, сиректетуді (вакуумды) өлшеудің 5 арнаы;

– БҚЖ «Карпаты» аппаратурасынан келіп түсетін ИВГ.1М реакторының 
тиісті қуатының сигналдарын енгізу және тіркеу 7 арнаы.
Сутегі изотоптарының үлгі арқылы өтуін тіркеу шығыс камерада ор-

натылған және 10–3 Па бастап 10–8 Па дейінгі қысым диапазонында ±10% 
дәлдікпен қалдық газдардың парциалдық қысымын анықтауға мүмкін-
дік беретін ИПДО-1 (РМО-13 бергіші бар), МХ-6407, RGA-100 масс-спек-
трометрлердің көмегімен жасалынады. АҚ зерттелетін үлгілері бар АҚ 
ұяшықтарының қыздыру жүйесі температураның жоғары дәлдікті ретте-
гіштің (ТЖР) базасында орындалған және ±2 °C дәлдікпен жүргізілетін 
эксперименттерде барлық қажетті температуралық режімдерді іске асы-
руды қамтамасыз етеді. Қондырғы жүйелерінде сутегінің және оның 
изотоптарының қысымын өлшеу ВДГ-1 деформациялық газразрядты ва-
куумметрмен, ИКД-100 деформациялық бергішімен және ConvecTorr тер-
мопарлы бергішпен жүргізіледі.

АӨК құрамындағы инженерлік АЖО (автоматтандырылған жұмыс 
орны) реактордан сәулеленуден қорғалған жайда орналастырылған (5.73 
суретке қараңыз) және іске қосу Бұрынғы, іске қосудағы және іске қосу-
дан кейінгі өңдеу режімдерінің қызмет етуін қарастырады. Оперативтік 
технологиялық ақпараттарды беру, шынайы уақытта бақылау режім-
дерін басқару және деректерді тіркеу қызметтері IBM PC ДЭЕМ графика-
лық компьютерлік терминалдың базасында іске асырылған.

5.74, а суретте АӨК басқару терезесінің түрі және 5.74, б суретте АӨК 
масс-спектрометрлік тіркеу бағдарламасы терезесінің түрі көрсетілген.
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5.73 сурет. ЛИАНА эксперименттік стендісінің пульт бөлмесі

5.72 сурет. Эксперименттік стендтің автоматтандыру, бақылау және 
тіркеу жүйелері тәсімі
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5.74 сурет. Реактордан тыс эксперимент жүргізу кезіндегі АӨК жұмыс 
стансасы интерфейс терезесінің түрі

5.75 сурет. ВИКА эксперименттік қондырғысы (3D үлгі)

1 – аспаптары бар ВИШНЯ бағанасы; 2 – су қысымын бақылауға арналған манометр; 3 – ва
куумды камера; 4 – магнит; 5 – RGA100 массспектрметр; 6 – НОРД250 сорғысы; 7 – азот
ты тұзағы бар НВР5ДМ сорғы; 8 – RMO13 омегатронды шам, ИПДО2 массспектрметрі; 
9 – НОРД100 сорғысы

     а)     б)

ВИКА эксперименттік қондырғысы
ВИКА эксперименттік қондырғысы бөлінетін газдарды масс-спектро-

метрлік тіркеумен 20 °C бастап 1500 °C дейінгі температура интерва-
лында температуралы-программаланатын де-сорбция әдісімен ядролық 
және термоядролық реакторлардың материалдарынан газдың бөлінуін 
зерттеулер жөніндегі эксперименттерді жүргізуге мүмкіндік береді.

5.75 суретте ВИКА эксперименттік қондырғысының жалпы түрі 
көрсетілген.
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5.8 кесте. ВИКА қондырғысының техникалық сипаттамасы

Сипаттама Мән

Жұмыс температуралары аралығы  30 С бастап 1500 °C дейін

1500 С кезінде камераның жұмыс көлеміндегі қысым 10–4 Па

Берілгенге қатысты температураны автоматты ұстау 
дәлдігі

± 0,5 °C

Үлгіні қыздыру жылдамдығы диапазоны 2 С бастап 50 °C/мин

5.76 сурет. ВИКА эксперименттік қондырғысының принциптік тәсімі

PA –ионизациялық вакуумметр; 
РТ – термопарлы вакуумметр; 
NS – НОРД100 магнитты разрядты сорғы; 
V1V15 – вакуумды арматура; 
NS2 – НОРД250 магнитты разрядты сорғы; 
NV – НВР5ДМ форвакуумды сорғы;
BL – азотты тұзақ; 
S1 – ИПДО2 массспектрометрінің РМО13  
омегатрлық бергіші; 
S2 – қалдық газдарының квадруполды талдағышының 
бергіші (RGA100); 
CV1СV2 – жұмыс камералары

5.8 кестеде ВИКА эксперименттік қондырғысының техникалық си-
паттамалары ұсынылған. Қондырғының принциптік вакуумды тәсімі 
5.76 суретте көрсетілген.

Қондырғы екі вакуумды жұмыс камерасынан, сору жүйесінен және 
ақпараттық-өлшеу жүйесінен (АӨЖ) тұрады.
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1 – сумен салқындатудың келте құбыры; 
2 – отбақыры бар тантал қыздырғыш;
3 – ВР термопарлар; 
4 – сумен салқындатудың контуры; 
5 – вакуумды камера қақпағы; 
6 – ток енгізу; 
7 – вакуумды камера корпусы

5.77 сурет. ВИКА қондырғысының ва
куумды жұмыс камерасы

5.78 сурет. Термодесорбция
лау жөніндегі эксперименттерді 
жүргізер алдындағы зерттеулер 
үлгісі мен термопары бар тан
тал қыздырғыш

Бірінші вакуумды камера диаметрі 10 мм және салмағы 1 граммға 
дейінгі үлкен емес үлгілермен ТДС-эксперименттерді жүргізу үшін тағай-
ындалған, сумен салқындатылатын, тұтасметалды жоғарывакуумды 
конструкциядан жасалған (5.77 сурет). Камераның ішінде зерттелетін 
үлгі жүктелетін, оған тантал отбақырымен бекітілетін тантал пластина 
түріндегі (5.78 сурет) қыздырғыш құрастырылған. Үлгі температурасы 
камераға герможалғағышы арқылы кіргізілген және тигельге бекітілген 
ВР-5/20 екі термопармен тіркеледі.

Екінші вакуумды камера үлгілердің 700 С дейін қызуы кезінде масса-
сы бір килограмға дейінгі зерттеулер үлгілерімен ТДС эксперименттерді 
жүргізуге мүмкіндік береді. Аталған камера сырттан қыздырғышпен 
және термопарға арналған гермоенгізгішпен жабдықталған тұтасметал-
ды конструкциядан тұрады. Екінші вакуумды камераның сызбасы мен 
сыртқы түрі 5.79 суретте келтірілген.

Әртүрлі эксперименттік міндеттерді шешу үшін ВИКА эксперимент-
тік қондырғысына екінші жұмыс камерасының орнына басқа да экспе-
рименттік құрылғылар қосылуы мүмкін. Осылайша, вольфраммен жұ-
мыстарды жүргізу кезінде, ВИКА қондырғысында сутегі изотоптарымен 
вольфрам үлгілерін қанықтыруға арналған қондырғының вакуумды 
жүйесіне ампулалы құрылғы жасалды және монтаждалды.
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1 – қыздырғыш, 
2 – жылуоқшаулау, 
3 – корпус, 
4 – қақпақ, 

 а) б)

6

5

4

3

2

1

5 – вакуумды сору тракті, 
6 – гермоенгізу, 
7 – шұра

5.79 сурет. ВИКА қондырғысының екінші жұмыс камерасының сыртқы 
түрі (а) мен тәсімі (б)
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Қондырғының жұмыс камераларында талап етілетін қысымды қамта-
масыз ету үшін азотты тұзағы бар НВР-5ДМ форвакуумды сорғыдан және 
НОРД-100 және НОРД-250 екі магнитті разрядты сорғыдан тұратын со-
рудың дифференциалды жүйесі пайдаланылады. Форвакуумды сорғы 
үлгіні отбақырға жүктегеннен кейін жұмыс камерасынан газды алдын 
ала сорып алу үшін қызмет етеді, НОРД-250 магнитті разрядты сорғы 
үлгілерді камераға жүктегеннен кейін босаңдату үдерісінде жұмыс ка-
мерасын сорып алу үшін қолданылады, ал, НОРД-100 сорғысы тікелей 
эксперимен жүргізу үдерісінде камерада және жүйенің өлшеу бөлігінде 
жоғары вакуумды жасау үшін қызмет етеді.

ВИКО эксперименттік қондырғысының АӨЖ вакуумды трактідегі 
қысымды және үлгінің температурасын өлшеу және бақылау жүзеге асы-
рылатын программалық және аппараттық құралдар кешенінен тұрады. 
Қондырғының АӨЖ құрылымдық тәсімі 5.80 суретте көрсетілген.

5.80 сурет. ВИКА қондырғысының АӨЖ құрылымдық тәсімі
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Қондырғының АӨЖ арналардың мынандай түрлері іске асырылған:
– температураның жоғары дәлдіктегі реттегішінде (ТЖР) 0 мВ бастап 

50 мВ дейінгі диапазонда басқарушы сигналды беретін құралдар 
арқылы қыздырғышты басқарудың 1 арнаы;

– конструкциялық материалдардың қыздырылатын үлгілерінің темпе-
ратурасын өлшеу үшін тағайындалған, ВР градустеудің термоэлектр-
лік түрлендіргішінің (термопарының) негізінде температураны өлше-
удің 1 арнаы;

– камерадағы қысымды бақылау үшін тағайындалған ИКД-6TДа-100 
бергіш негізінде қысымды өлшеудің 1 арнаы.
Өлшеу арналары үшін келтірілген салыстырмалы қателіктер 3% ас-

пайды. Зерттелетін үлгіден бөлінетін газдарды тіркеу ИПДО-2 (РМО-
13 бергіші бар) және RGA-100 масс-спектрометрлердің көмегімен жүр-
гізіледі. Қызуды басқару жүйесі қамтамасыз етеді: минутына 2 С бастап 
50 С дейінгі интервалда үлгінің қызу жылдамдығын реттеу мүмкінді-
гін; шынайы уақыт режімінде 1 Гц жиілікпен ағымдағы өлшеу ақпара-
тын жинауды және тіркеуді; алынған ақпаратты монитор экранында 
көрсетуді; ДЭЕМ жинағышында тіркеу-файлы түрінде өлшеу ақпара-
тын тіркеуді.

ВИКА қондырғысы автоматтандырылған. Масс-спектрометрдің және 
термопардың ұқсас сигналдары ұқсас-сандық түрленуден кейін сан-
дық код түрінде ДЭЕМ түседі, онда өңделеді және кесте түрінде фай-
лға жазылады.

5.4.3 Эксперименттер жүргізуге арналған реакторлық 
сәулелендіргіш құрылғылар

Сутегі изотоптарының әртүрлі материалдармен өзара әрекеттесу 
үдерістерін зерттеулер жөніндегі реакторлық эксперименттерді іске асы-
ру үшін арнайы сәулелендіретін ампулалы құрылғы құрастырылды және 
жасалды (1.22 сурет). Ампулалы құрылғылар осы міндеттермен байла-
нысты, зерттеулер міндеттеріне және техникалық қызмет көрсету сипа-
тына қарай құрылды.

АҚ зерттелетін үлгіні ИВГ.1М реакторының белсенді аймағының ор-
талығының деңгейінде физикалық эксперименттік арна (ФЭК) корпусы-
ның ішіне орналастыруды, эксперименттік ұяшық көлемдерін соруды, 
үлгімен бірге ұяшық көлеміне сутегі мен оның изотоптарын беруді, үл-
гінің зерттелетін температуралық режімін реттеуді және ұстауды қамта-
масыз етеді.

АҚ ішіне зерттелетін үлгілер орналастырылған эксперименттік 
ұяшықтардан; зерттелетін үлгіні қыздыру үшін тағайындалған омика-
лық қыздырғыштан (КТМС ХК сымы); АҚ корпусы мен үлгінің темпера-
турасын бақылауға және тіркеуге арналған термопардан; реакторлық 
эксперименттерді жүргізу кезінде үлгінің зерттелетін температурасын 
ұстауға арналған салқындатушы құндақ киілген эксперименттік ұяшық 
түріндегі газды салқындату құрылғысынан тұрады.

Төменде ампулалы құрылғының техникалық сипаттамасы кел ті рілген.
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Ампулалы құрылғының габаритті өлшемі:
– ұзындығы 2300 мм;
– диаметрі 60 мм-ден артық емес.

Эксперименттік ұяшықтардың габаритті өлшемдері:
– ұзындығы 120 мм;
– диаметрі 28 мм.

Үлгінің геометриясы мен өлшемдері:
– дөңгелек мембрана бірүлгісі ндегі үлгі: диаметрі 25 мм, қалыңдығы 

1 мм бастап 2 мм дейін;
–  түтікті үлгі: диаметрі 10 мм бастап 12 мм дейінгі түтік, қабырғасының 

қалыңдығы 1 мм және ұзындығы 120 мм.
Электрлік қыздыру қуаты – от 400 до 600 Вт.
Салқындату жүйесіндегі газдың максимал шығыны – 60 г/с.
Хромель-алюмель (ХА), хромель-копель (ХК) термопарлары.
Зерттелетін үлгінің температуралық интервалы – 300 С бастап 

1200 °C дейін.
Газдардың жұмыс қысымы:
– үлгінің кіріс жағында – 100 Па бастап 105 Па дейін;
– шығыс жағында – 10–5 Па.
Эксперименттік АҚ сыртқы түрі және ИВГ.1М реакторының экспери-

менттік арнасында орналастырылуы 5.81 суретте көрсетілген.
Бұл жерде, арна ішіндегі сынақтар зертханасында жинақталған реак-

торлық ампулалы қондырғыларды әзірлеу тәжірибесі ВВР-К реакторында 
ұзақ реакторлық сынақтар жүргізу үшін ампулалар қатарын орындауға, 
әзірлеуге және жасауға мүмкіндік бергенін атап өткен жөн.

а) б) 
5.81 сурет. Эксперименттік АҚ (а); ИВГ.1М реакторының ФЭК арнасына 
жүктелген АҚ (б)
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Осылайша, ВВР-К реакторында Li2TiO3 литийлі керамиканы сәуле-
лендіру жөніндегі ұзақ (220 тәуліктік) эксперименттерді жүргізу үшін 
6 ампулалы құрылғы жасалды, оларда үлгілердің орналасуының жазық 
геометриясы іске асырылды [56]. Ампулалы құрылғылар мен ампула-
лы құрылғылары бар жинақтардың соңғы сызбасы 5.83, 5.84 суреттер-
де келтірілген. Ампулалардың констукциясы ампула корпусында гелий 
қысымын өлшеу құралдарымен сәулелену үдерісінде 450–900 С диапазо-
нында үлгілердің температурасын реттеуге мүмкіндік берді.

1 – тритийді өлшеу және және газды беру жүй
есімен қосу; 2 – жеткізуші түтік; 3 – тығыздаушы 
жалғағыш, 4 – ендірме; 5 – өтпелі құбыр;6 – құ
быр 14×2 мм; 7 – өтпелі құбыр, 8 – құбыр 16×1 мм;  
9 – капсула, 10 – ұстағыш; 11 – ампуланың түбі; 
12 – термопарлар

5.82 сурет. Литийлі керамиканы сәуле
лендіруге арналған АҚ

1 – ампула, 2 – жиынтық  
корпусы, 3 – тысы

5.83 сурет. Үш ампулалы  
жиынтық
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5.84 сурет. Литийлі керамика үлгілерін ұзақ сәулелендіруге арналған ам
пулалы жиынтық

Сондай-ақ, зертханада, 
ВТГР реакторының отынын 
ВВР-К реакторында сәуле-
лендіру жөніндегі ұзақ (400 
тәуліктен артық) экспери-
менттерді жүргізу үшін ре-
акторлық ампула әзірленді 
және жасалынды. Ампулалы 
құрылғының конструкци-
ясы (5.85 суретке қараңыз) 
1200 С шамасында отын тем-
пературасын ұстап тұруға 
және гелиймен үрлеу құра-
лымен отыннан бөлінетін 
радиоактивті инертті газды 
тіркеуге мүмкіндік берді.

5.85 сурет. ВТГР отынының 
3 таблеткасы бар ампула 
конструкциясының нұсқасы
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5.4.4 ИВГ.1М реакторында сәулелендіру кезінде сутегі 
изотоптарының конструкциялық және қызметтік 
материалдармен өзара әрекеттесуіне зерттеулер жүргізу 
әдістемесінің ерекшеліктері

Зерттелетін материалдың бірүлгісі не және зерттеулер барысында 
шешілуі қажет міндеттерге байланысты, ИВГ.1М реакторында экспери-
менттер жүргізудің үш сценарий мүмкіндігі бар: реакторға дейінгі, ре-
акторлық және реактордан кейінгі эксперименттер. Реакторлық экспе-
рименттерді жүргізу тәртібі мынандай:
– зерттелетін үлгіні ампулалы құрылғыға жүктемес бұрын экспери-

ментке үлгіні дайындау жүргізіледі, ол үздіксіз майсыз вакуумды 
сору кезінде бірнеше сағаттың ішінде жоғары температурада (шама-
мен 700 С) үлгіні босаңдатудан тұрады; осыдан кейін үлгі ампулалы 
құрылғының эксперименттік ұяшығына салынады және үлгісі бар ам-
пуланың көлемі шамамен 10–6–10–4 Па қысымға дейін сорылады.

– одан кейін үлгісі бар ампулалы құрылғы реактордың эксперименттік 
арнасына жүктеледі, зерттелетін үлгі ИВГ.1М реакторының активті 
аймағының орталық деңгейіне орналасатындай етіп;

– осыдан кейін, ампулада барлық қажетті жағдайларға (эксперимент 
жүргізу бағдарламасымен берілген) жеткізілгеннен кейін, үлгіде 
зерттелетін температура белгіленеді, ал, реактор берілген қуаттың 
стационарлық деңгейіне шығарылады;

– әрі қарай, зерттеулер үшін таңдап алынған әдіс іске асырылады; өткіз-
гіштік әдісі жай-күйін да сутегі изотоптарының үлгі арқылы өтуінің тәу-
елділігі тіркеледі; сорбциялық әдіс үшін сорбция кинетикасы анықта-
лады; десорбциялық әдіс үшін десорбция кинетикасы анықталады;

– зерттеулер реактор қуатының әртүрлі деңгейлері үшін және үлгінің 
әртүрлі зерттеулер температуралары үшін жүргізіледі;

– эксперимент нәтижелері жөніндегі диффузия коэффициенттерінің 
температуралық тәуелділігі, материалдардың зерттелетін үлгілерін-
дегі сутегі изотоптарының өткізгіштігі мен ерігіштігі есептелінеді.

– Реакторға дейінгі және реактордан кейінгі эксперименттер де тура 
осылай жүргізіледі, бірақ сәулелендірусіз.

5.4.5 Зерттеулерде алынған негізгі нәтижелер

5.9 кестеде ЯР және ТЯР әртүрлі материалдарымен жүргізілген ре-
акторлық эксперименттердің жай-күйі мен көлемі туралы деректер 
ұсынылған.

Зерттелетін материалдардың әрқайсысы үшін олардың сутегі изотоп-
тарымен өзара әрекеттесу үдерісіне реакторлық сәулеленудің әсері тура-
лы жаңа эксперименттік деректер алынды, өзара әрекеттесу үдерістері 
параметрлерінің температуралық тәуелділігі анықталды. Эксперимент-
тік нәтижелер көлемінің өте үлкен болуына және осы тараудың шең-
берінде толықтай көрсетілмеуі мүмкін болмауына байланысты 5.9 ке-
стеде зерттелетін материалдардың әрқайсысымен жүргізілген жұмыстар 
жөніндегі жарияланымдар туралы деректер келтірілген, онда алынған 
нәтижелер толықтай сипатталған.
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Кейбір зерттелген материалдар жөніндегі негізгі қорытындыларды 
қысқаша сипаттаймыз:

Температураның және ионды сәулелендірудің бір уақытта әсер етуі 
жай-күйін да сутегінің темірмен, тоттанбайтын болаттармен, графитпен 
және әртүрлі маркадағы берилиймен өзара әрекеттесуінің негізгі заң-
дылықтары белгіленді, олар бақыланатын құбылыстардың синергетика-
лық сипатынан, аз мөлшер әсерінің болуынан, қатты дене бетінде немесе 
көлемінде сәулеленуі үдерісінде жаңа күйлердің немесе қосылыстардың 
пайда болуынан, бақыланатын үдерістер мен құбылыстардың қайтарым-
сыз сипатында, сәулелену төменде диффузияның жаңа арнасының пайда 
болуынан тұрады.

Ионды сәулелендіру сутегінің қатты дене арқылы өтуі үдерісін бел-
сендіретіні анықталды. Диффузияның тиімді коэффициенттері және кем 
деңгейде тоттанбайтын болаттағы және армко-темірдегі сутегінің өткіз-
гіштік константтарының артқаны және графитте және бериллийде суте-
гінің жиналуының көбейгені көрсетілген. Ионды сәулелендіру әсерінің 
тиімділігі температураның азайуымен, сутегінің кіріс қысымының ар-
туымен және тиісті үдерістерді белсендіру энергиясының бір уақытта 
азайуымен сәулелендіру қарқындылығының өсуімен нығаяды. Түйіннің 
сәулеленумен нығайтылған шекарасында қоспаларды сутегімен ынта-
ландырып бөлектеумен және кристалл аралық диффузияның пайда бо-
луымен байлынысты дәстүрлі әсерлер байқалады.

SS316IG болаты үшін ған сәулеленудің әсері сутегі изотоптары-
ның өтетін ағындарын төмендетуден және үлгінің температурасы 450 
С төмен кезде дейтерийдің өту үдерісін бәсеңдетуден тұрады. Алынған 
әсер металда сутегі үшін ақау-тұзақтарының туындауымен байланысты 
деген болжам жасалынды, ол түйін шекарасына металды емес қоспалар-
ды радиациялық ынталандырып бөлектеумен негізделген.

Сутегінің графит пен бериллийдің сәулеленген үлгілерінен термоын-
таландырылып бөлінуі жылдамдығының артуы, сәулелендіру үдерісінде 
сутегімен қаныққан үлгілер үшін ғана байқалатыны көрсетілген, бұл 
ретте аталған әсер қанықтыру температурасының, сәулелендіру мөл-
шерін жинау жылдамдығының және реакторды сәулелендірудің энер-
гетикалық спектрінің артуымен нығаяды. Сондай-ақ сәулелендіру су-
тегінің термоынталандырылып бөлінуі спектрлерінің формасына әсер 
етеді, сутегінің бөліну қарқындылығы артады және жаңа шыңдар пайда 
болады. Сәулелендірудің аз мөлшерінің ықпал етуінің әсері графит пен 
бериллий бетінің каталитикалық белсенділігін ұлғайтуда, сутегі ке-
шендері мен қосылыстарын таратуда, қармау жылдамдығын арттыруда 
және беткі аймақтардағы әртүрлі ақаулардан сутегін шығаруда көрінеді. 
Жоғары температуралар және молекулярлық сутегінде бір уақытта жа-
рықтың түсірілуі кезінде аз мөлшермен сәулелендірудің әсері бериллий 
бетіндегі тотықты қабыршақтың жарылуына (блистерингке) әкелетіні 
көрсетілген.

Реакторлық сәулелендірудің вольфрамдағы дейтерийдің ерігіштігіне 
ықпал етуінің әсері анықталды: дейтерийдің көлемді ерігіштігі реак-
торлық сәулелендіру әсерімен өсетіні тіркелді (ерігіштіктің реакторлық 
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сәулелендіру қуатына тәуелділігінің мөлшерлік әсері байқалады), ал, 
вольфрам бетіндегі сорбциялық сыйымдылық айтарлықтай кішірейді 
(мұнда да мөлшерлік әсер тіркелді); бақыланатын әсер вольфрамдағы 
көміртегінің бет алысымен толықтай негізделуі мүмкін екені көрсетіл-
ген, атап айтқанда: сәулелендіру кезінде вольфрам бетіндегі сорбциялық 
сыйымдылықтық кішірейуі оның үлгі көлемінде радиациялық – ынта-
ландырушылық еруінің есебінен вольфрам бетінде көміртегінің шоғыр-
лануының азайумен байланысты. Тура осы уақытта ерітілген көміртегі 
үлгіде түйіннің шекарасында қалады және вольфрамда дейтерийдің 
тепе-теңдік ерігіштігін арттыра отырып, үлгінің көлемді сорбциялық 
сыйымдылығын көтереді.

Ванадий және ванадийлі қорытпалар үшін, анықталған реакторлық 
сәулелендірудің ықпал ету әсері үш температуралық аймақта әртүрлі. 
Бірінші аймақ ванадий гидридінің бета фазасының тіршілік ету темпе-
ратурасымен шектелген (200 °C дейін). Мұнда, реакторлық сәулелен-
діру газ-металды қанықтырудың тепе-теңдік жай-күйі үшін байланысты 
жағдайда (гидридте) сутегі мөлшерін азайтуға апарып соғады. Темпера-
тураның екінші аймағы – зерттелетін қорытпалардағы гидридті фаза-
ларды фазалық айналдыру температурасының ауданындағы температу-
раның үлкен емес интервалы (180 С бастап 220 °C дейін). Бұл аймақта 
сәулелендіру аталған қорытпаларды фазалық айналдыру (гидриттің 
тарауы) температурасының біраз артуына апарып соғады. Үшінші тем-
пературалық аймақ – ванадийлі қорытпаларда сутегі ерітіндісінің аль-
фа-фазасының ғана болатын аймағы (300 С бастап 600 С дейін). Осы тем-
пературалық аймақта сәулелендіру сутегінің ерігіштігінің артуына және 
аталған үдерісті белсендіру энергиясының азайуына апарып соғады. 
Эксперименттердің нәтижелері зерттелетін материалдардағы сутегінің 
ерігіштігіне реакторлық сәулелену әсерінің бары туралы айғақтайды, ол 
сәулелену үдерісінде ерігіштігі 1,5–2 есеге, ал үдерісті белсендіру энер-
гиясы 10% аратқанынан көрінеді. Әдеби деректер мен алынған нәти-
желердің талдауы сәулелендірудің сутегінің ванадийлі қорытпалармен 
өзара әрекеттесу параметрлеріне әсер ету механизмі (сутегінің жоғары 
температуралық аймаққа шығуы қиысық сызығының максимум тем-
пературасын жылжыту, сондай-ақ десорбцияны белсендіру энергиясын 
ұлғайту әсері) қоспалардың түйін шекараларына және үлгінің беттеріне 
бөлектендірудің радиациялық-ынталандырушы үдерістерімен байла-
нысты екенін көрсетті. Ванадий гидридінің ыдырауы және сәулелендіру 
кезінде сутегі гидридінде байланысқан мөлшердің азайуы гидрид түзей-
тін сутегі атомдарында нейтрондарды серпімсіз шашыратумен байла-
нысты (осы пайда болуларда бар ядроның жоғарғы тығыздығы), осының 
нәтижесінде құрылымды реттелген гидридтің бетта-фазасының ыдыра-
уы болады. Алынған нәтижелерден нейтронды сәулелендірудің болуы 
ванадий гидридінің ыдыруына келтіреді және осылайша осындай фаза-
ның тіршілік етуіне кедергі келтіреді, яғни, сутегі материалда негізінде 
байланыссыз күйде болады. Бұл әсер термоядролық реактордың матери-
алдары үшін қолайлы сәт болып табылады, өйткені, реактор конструкци-
ясының сәулеленген тораптарында сутегі изотоптарының (радиоактивті 
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тритийдің) жиналуын төмендетеді. Сондай-ақ анықталған әсер ванадий 
қорытпаларын сақтау жүйелерінің материалы ретінде пайдалану, сәу-
лелендіру кезінде гидридтің ыдырауы осы ванадийлі қорытпалардың 
болжамды «тритийлі сыйымдылығын» маңызды түрде төмендететін 
болғандықтан, ТЯЭҚ тритийді шығару және пайдаға асыру ұсыныстарын 
бағалау үшін өте маңызды болуы мүмкін.

Мыс пен мысты қорытпалар үшін өткізгіштігі жөніндегі эксперимент 
нәтижелерінің талдауы дейтерийдің өткізгіштігі реактордан тыс және 
реакторлық эксперименттерде сыйымдылығы шектелген тұзақтары бар 
кезде ақаулы ортадағы диффуззия моделімен (Мак-Набба және Фостер 
моделімен) сипатталады; реакторлық сәулелендіру жай-күйін да үлгі 
арқылы диффузия жылдамдығының маңызды түрде артуын көрсет-
кен (350 С температуасы үшін 20% артық) реакторлық сәулелендірудің 
ықпал ету әсері тіркелді. Аталған әсер үлгі температурасының төмен-
деуімен айтарлықтай көзге көрінетіндей болып қалды. Эксперимент-
тердің нәтижелері сәулелендіру қуатынан үлгі арқылы дейтерийдің өту 
жылдамдығының көзге көрінетіндей тәуелділігінің байқалмайтынын 
айғақтайды.

Құрамында литийі бар материалдар үшін сәулелендіру кезінде гелий 
атомдарының бөлінуі тритий атомдарының бөлуінен артатыны көрсетіл-
ген, өйткені, гелий инертті және материалдардың басқа атомдарымен 
өзара әрекеттеспейді, сондай-ақ материалдардың ашық беттеріндегі де-
сорбцияның іс жүзіндегі белсендірусіз сипатына ие. Гелийдің бөлінуіне 
сәулелендіру жай-күйін да үлгі бойымен энергияның бөлінуінің әркел-
кілігі маңызды түрде әсер етеді, ол гелийдің бөлінуінің ортақ деңгейін-
де шыңдардың пайда болуына апарып соғады. Бөлінудің бақыланатын 
шыңдары беткі қабатта сұйықметалды литийлі жүйелердің конвективті 
араласуы үдерістерімен келтірілген; тритийдің бөліну үдерісіне әсер 
ететін айтарлықтай маңызды үдерістер, ол оның литий атомдарымен 
өзара әрекеттесуі болып табылады, нәтижесінде литий тритиді пайда бо-
лады (ыдырайды). Материалдан тритийдің бөлінуінің температуралық 
тәуелділігі әртүрлі сипатқа ие болуы мүмкін; литий үшін үлгі темпера-
турасын арттыру тритийдің бөлінуінің артуына апарып соғады, ол, три-
тийді литий тритидіне қармаудың тура сол деңгейінде, литий тритидінің 
ыдырау жылдамдығын арттырумен келтірілген; қорғасынды-литийлі эв-
тектика үшін үлгі температурасын арттыру тритийдің бөлінуінің төмен-
деуіне апарып соғады, бұл үлгінің көлемі жөніндегі қорғасын атомдары-
на литий атомдарының ара қатынасын өзгертуге әкелетін, эвтектикте 
жергілікті әркелкіліктердің пайда боуымен келтірілген. Қорытындысын-
да литий атомдарын қорғасын атомдарымен блоктан шығару жүргізіледі 
(сәйкесінше, эвтектиктің химиялық белсенділік константы ұлғайтыла-
ды), осының нәтижесінде литий атомы тритий атомымен өзара әрекетте-
се алады. Физикалық жағынан аталған үдерісті температураның ұлғай-
уымен эвтектикте тритийге арналған тұзақтар санының артуы ретінде 
көрсетуге болады; литийлі керамика үшін барлық зерттелген темпера-
тураларда тритийдің тұрақты бөлінуі байқалады, бұл ретте сәулелендіру 
үдерісінде керамика температурасын арттыру кезінде туындайтын три-
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тийдің шыңды бөлінуі, диффузиялық жақындастырумен жақсы сипатта-
лады, тритийдің жиналу параметрлерін бағалауға мүмкіндік береді.

Барлық зерттеулер нәтижелерін қорытындылай келе, әрбір экспери-
ментте реакторлық сәулелендірудің зерттелетін материалдағы сутегі 
изотоптарының таралу үдерісіне ықпал ету әсері тіркелді деп қорытынды 
жасауға болады. Алынған нәтижелер ЯР мен ТЯР тритийлік қауіпсіздігін 
негіздеу; бланкет жүйесін және плазмаға айналдырылған ТЯР материал-
дарын әзірлеу көзқарасы тұрғысынан маңызды.

5.5 Жақсартылған пайдалану қасиеттері бар 
конструкциялық материалдарды алу технологиясы

Машина жасаудың, аспап жасаудың және энергетиканың (соның 
ішінде атомдық) қазіргі заманғы салаларын дамыту конструкциялық ма-
териалдарға жаңа талаптар ұсынады. Реактор жасауда болат пен қорыт-
палардың беріктігі мен сенімділігін арттырудың дәстүрлі бағыттарымен 
қатар, тек радиациялық беріктігін ғана емес, сонымен қатар физика-ме-
ханикалық қасиетінің күрделі кешенін қамтамасыз ету қажеттілігімен 
байланысты жаңа міндеттер пайда болады. Мысалы, көп жағдайларда 
жоғары төзімділік жақсы өңделіп шығуымен, магниттелгендігімен, кор-
розиялық беріктігімен және т.б. үйлесуі керек.

Ядролық жылдам реакторлар мен термоядролық қондырғылар үшін 
конструкциялық материалдарды әзірлеу кезіндегі маңызды міндет-
тердің бірі – жүктеудің ең әртүрлі жағдайларында материалдардың ор-
нықтылық қорын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін иілгішітік және жа-
бысқақтық деңгейін арттыру болып табылады [94–96].

Жақсы төзімділік сипаттамаларымен ерекшеленетін конструкциялық 
болатты алу проблемасы, олардың әртүрлі түрдегі техниканы өндіруде 
және құрылыс саласында кең қолданылуына байланысты аса өзекті бо-
лып табылады. Оның шешімі көп жағдайда қоспаланған элементтерді 
ұтымды енгізуге және материалдардың ішкі резервін тиімді пайдала-
нуға байланысты. Өнеркәсіпте осы немесе басқа реттілікте механика-
лық әсермен бірге термиялық өңдеу үйлесетін технологиялық тәсімдер 
қолданылады. Осы операцияларды құрамдастыру болаттың мартен-
ситті айналдыру есебінен орнықтыруға, ақауларының тығыздығын 
арттыруға, түйіндерінің қарқынды фрагменттелуіне, жоғары дисперсті 
карбидтердің интерметаллидті бөлшектердің туындауына, материал 
құрылымында жергілікті ішкі кернеу релаксациясын және ақаулардың 
таралуының біркелкілігін құруына әлеуетті мүмкіндіктерін аса толық 
іске асыруға ықпал етеді. Конструкциялық болаттың құрылымына өза-
ра әрекеттесудің ұсынылған технологиялық үдерістердің көптігіне қа-
рамастан, ғылыми әдебиеттерде өңдеудің жаңа тәсілдеріне нұсқайтын, 
зерттеу нәтижелері мерзімімен жарияланады, мысалы, электролитті 
плазмамен бетіне орнықтыру, оның өңдеудің дәстүрлі тәсілдермен салы-
стырғанда бірқатар артықшылықтары бар [97–100].



5 тарау. Ядролық және термоядролық реакторлар  
материалдарын зерттеулер

504

Электролитті-плазмалық өңдеудің негізі – электролитті су ерітіндісі-
не жүктелген екі электродынан көп беттерде электролитті плазманың 
туындау үдерісі болып табылады [99].

Электролитте токтың өтуі кернеулерінің мөлшері аз кезінде оптика-
лық және акустикалық әсерлерсіз ОМ заңымен сипатталады. Кернеудің 
кейбір критикалық мәніне қол жеткізілген кезде электролиттің қызуы 
орын алады. Бөлшектің бетінде көпіршіктер пайда болады, көпіршікті 
қайнау үдерісі байқалады (5.86, а сурет). Әрі қарай кернеуді арттырған 
кезде қайнау түрі қабыршақтыға ауысады, ал бұйымның бетінде бугазды 
қабықша пайда болады (5.86, б сурет).

Бугазды қабықша құрамына сұйық және бу тәріздес электролиттің, 
электролитте ерітілген заттардың иондары мен электрондарының және 
газды көпіршіктердің қоспалары кіреді. Бугазды қабықшаның өткіз-
гіштігінің төмен болуына байланысты, кернеудің негізгі төмендеуі осы 
кеңістікке келеді. Осы аймақ маңындағы электрлік өрістің кернеулігі 
шамамен 105–108 В/м мәнге жетеді. Көпіршіктегі газ ионданады, бугазды 
қабықшада электрлік ойық түзіледі [101].

Пайда болған ұшқынды разрядтар жарқырау тудырады, ал, бұйым-
ның бетінде бу қабатының уақытымен пайда болуы мен конденсация-
сының есебінен, бу-газды қабықшаның туындауы мен бұзылуы шумен 
ілеседі (5.86, в сурет). Токтың өтуі импульсті сипатқа ие болады. Белгілі 
бір жағдайларда бұйым бетінің қатты қызуына, тіпті балқу температура-
сына дейін жеткізумен үдеріс тұрақтанады. Бұйым температурасын рет-
теу электролитті ағынды берген кезде мүмкін [102].

Жоғары температура салдарынан, газдың көпіршіктері соққы толқы-
нын құрып, бір сәтте кеңейеді, оның энергиясының жартысы электро-
литте сейіледі. Көпіршіктің бұзылуы кавитация құбылысына ұқсас 
үдеріспен ілеседі. Пайда болған қуыстарда көпіршікте және бугазды қа-
бықшадағы иондар бар. Атомдардың иондармен және басқа да жоғары 
температуралы газ атомдарымен өзара әрекеттесу үдерісі шығады (5.86, 
г сурет). Бөлшектің беті модификацияланады [101].

Алғашқы рет, жоғары тығыздықтағы токты өткізу кезінде электролит-
ке жүктелген, электрод бетінің аз мөлшерінде жарқырау мен қызудың 
туындауы ХІХ ғасырда анықталды. Электролитті плазманың туындауын 
зерттеу Н.П. Слугиновтың, Р. Коллидің, П. Людевигтің, Г. Келлогтың, 
В.С. Ваниннің жұмыстарымен байланысты. Өнеркәсіпке электролитті 
плазманың қызуын енгізуді И.З. Ясногородский жүзеге асырды [97].

Электролитті-плазмалық өңдеу бойынша эксперименттерді зертхана-
лық қондырғыда жүргізді, оның тәсімі 5.87 суретте көрсетілген.

Жұмыс басталар алдында жұмыс ваннасын 1 электролиттің 2 су 
ерітіндісімен толтырады. Одан кейін электролитті 2 жұмыс ванасының 
1 түбінде орналастырылған су сорғысының 3 көмегімен электролит-
ті ұяшыққа 6 жібереді. Электролитті 2 жіберу жылдамдығы шамамен 4 
л/мин. құрады. Электролит 2 ағын сумен жылуалмастырғыштың 4 көме-
гімен салқындатылды. Жылуалмастырғышқа 4 салқындатқыш суды 
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1 – электрод (өңде
летін бұйым); 
2 – электролит; 
3 – бугаздықабықша; 
4 – микроразрядтар

5.86 сурет. Электролиттіплазмалық өңдеу механизмі [103]

а) электролитті жылыту; 
б) бугазды қабықшаның 
туындауы; 
в) бугазды қабақ
шаның ойығы;
г) электрод бетін мо
дификациялау

5.87 сурет. Электролиттіплазмалық өңдеуге арналған зертханалық 
қондырғының тәсімі [104]

1– жұмыс ваннасы; 2 – электролит; 3 – сорғы; 
4 – жылуалмастырғыш; 5 – өңделетін бұйым 
(катод); 6 – электролитті ұяшық; 7 – диэлектрлік 
стакан; 8 – анод; 9 – конус тәріздес аралық;  
10 – қоректендіру көзі; 11 – дербес компьютер
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беру жылдамдығы шамамен 6 л/мин., бұл электролиттің 2 температура-
сын 30 С бастап 40 С дейінгі шамада ұстап тұруға мүмкіндік берді. Элек-
тролиттің 2 құрамына азотты және құрамында көміртегі бар компонент-
терді қосу болатты бөлшектердің беткі қабаттарына химика-термиялық 
модицикациялау жүргізуге мүмкіндік береді. Өңделетін өнімді (катод) 
5 бөлшектеп электролитке 2 салады, бұйымның өңделетін аймағы конус 
тәріздес аралықтың 9 саңылауынан 2–3 мм арақашықтықта тұратындай 
етіп. Катодта 5 термопарды бекіту үшін тұйық саңылау бұрғыланды. Тем-
ператураны АКТАКОМ ATE 9380 электронды тіркегішті пайдаланумен 
тіркеді. Анод 8 диаметрі 100 мм және қалыңдығы 2 мм, тоттанбайтын 
12Х18Н10Т болаттан жасалған, диаметрі 6 мм біркелкі орналастырылған 
саңылаулары бар дискі формасында. Қоректендіру көзу 10 токтың күші 
60 А кезінде 360 В дейін тұрақты кернеуді беруді қамтамасыз етті.

Өңдеудің технологиялық үдерісін басқару үшін «Plasma» бағдарлама-
лық қамтамасыз етуі әзірленді, оның көмегімен кіріс режимді параметр-
лер орнатылды (өңдеу, кернеу уақыты).

Қазіргі уақытта металл-бугазды қабықша-электролит жүйесінде бо-
латын, үдерістерді толық сипаттайтын физика-химиялық модельдердің 
болмауына байланысты, конструкциялық болаттарды электролит-
ті-плазмалық өңдеу бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде электролит-
терде плазмалық үдерістердің физика-химиялық және вольт-амперлік 
сипаттамасын оқып зерттеуге ерекше көңіл бөлінгенін атап өткен жөн.

Электролитті-плазмалық өңдеудің кернеуді арттыру және кейіннен 
оны төмендету кезінде алынған вольт-амперлік сипаттамасының сұлба-
лық бейнесі 5.88 суретте көрсетілген.

5.88 сурет. Кернеуді арттыру (1) және кейіннен төмендету (2) кезіндегі 
электролитті ұяшықтың вольтамперлік сипаттамасы
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Вольт-амперлі сипаттаманың түрі бойынша төрт учаскені бөлуге бо-
лады. Кернеуді арттырған кезде бірінші учаске 50 В бастап 200 В дейінгі 
интервалда болады. Осы учаске үшін кернеуді арттырған кезде ток күшін 
пропорционалды арттыру лайықты. Бұл ретте, электролит температура-
сы да арттырылады, бұл электролит арқылы токтың өту салдары болып 
табылады. Учаскені болмашы температуралық градиенттер және сұй-
ықтықтың бос бетіне табиғи конвекцияның жылуын беру сипаттайды.

Катод бетіндегі кернеуді әрі қарай арттыру кезінде электролит қай-
най бастайды, бетте көпіршіктер белсенді бөліне бастайды (көпіршікті 
қайнау). Максимал мәнге шейін ток күшін баяу арттыру байқалады. Бұл 
вольт-амперлі сипаттаманың екінші учаскесі, мұнда катод температура-
сы судың қайнау температурасына жетеді.

Осы учаскенің соңында (230–250 В) электрод пен электролиттің өз-
гермеген температурасы кезінде ток күшінің қатты азайуы болады – бұл 
жүйенің тұрақсыздығымен сипатталатын үшінші учаске, бұл электро-
литтің екпінді қайнауымен активті электродтың әртүрлі нүктелеріндегі 
жекелеген разрядтармен байланысты. Газ-бу рубашкасының пайда бо-
луы және ол арқылы электр тогының өтуі салдарынан бөлшек айнала-
сында өзіне тән қабықшаның жарқырау көгілдір түсіне ие төмен темпе-
ратуралы плазма пайда болады.

Кернеуді әрі қарай 320–330 В дейін арттыру кезінде жалпы нормадан 
ауытқыған разряд байқалады, ол ток күшінің аса жылдам артуына және 
электродтың еріп кетуіне шейін, оның температурасының күрт артуына 
апарып соғады. Бұл вольт-амперлі сипаттаманың төртінші учаскесі.

Қыздырылған электроды бар тұрақты жалпы нормадан ауытқыған 
разряд туындағаннан кейін кернеудің төмендеуі электролитті-плазма-
лық өңдеу үдерісінің вольт-амперлі сипаттамасында гистерезиске апарып 
соғады. Бұл ретте, кейіндері кернеуді төмендету кезінде жалпы нормадан 
ауытқыған разрядтың тұрақты жану аумағы айтарлықтай аса төмен кер-
неуге дейін жайылады (250–260 В дейін), бұл кернеуді арттыру кезінде 
вольт-амперлі сипаттаманың төртінші учаскесінде болғандай. Бұл рет-
те катод температурасын баяу төмендету болады. Кернеуді 260 В дейін 
төмендету кезінде токтың төмендеуі және едәуір тұрақты төмен темпе-
ратуралы плазманың (бугазды қабықшаның) жасалуымен қабыршақты 
қайнаудың пайда болуы байқалады және ол кернеудің 120 В дейін жайы-
лады. Бұл вольт-амперлі сипаттаманың үшінші учаскесі. Одан кейін ток-
тың күрт артуы және көпіршікті қайнаудың туындауы байқалады (екін-
ші учаске). Кернеуді әрі қарай кеміту кезінде қайтадан бірінші учаскеге 
келеміз. Алайда, электролитті қыздыру салдарынан оның кедергісі өз-
гереді және сипаттамасының кері тармақтары тура тармақтармен сәй-
кес келмейді.

Осылайша, кернеуді кейіндері кеміту кезінде вольт-амперлі сипатта-
мада үшінші және төртінші учаскенің ұзақтығының артуы мен бірінші 
және екінші учаскелердің ұзақтығының кемуі анықталды. Бұл бірінші 
кезекте катодтың қызуымен байланысты. Катод пен электролитті қыз-
дыру салдарынан, бугазды қабықша қалыңдығының кемуі болады, бұл 
үлкен ұзақтықпен тұрақты разрядтың жануы үшін қолайлы жағдай жа-
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сайды. Бұл ретте, вольт-амперлі сипаттамаға іс жүзінде қызығушылық 
туғызатын екі аумақты бақылауға болады: жалпы нормадан ауытқыған 
разрядтың тұрақты қарқынды жануымен сипатталатын 1 аумақ, ор-
нықты тұрақты (солғын-ұшқынды) разрядтың 2 аумағы.

Әртүрлі электролиттердің вольт-амперлі сипаттамалары бір бірінен 
жалпы нормадан ауытқыған разряд аумағы ток күшіне байланысты 
кеңейуімен немесе тарылуымен ажыратылатынын атап өткен жөн. Сон-
дай-ақ, жекелеген электролиттердің жарқырауы бір бірінен ерекшеле-
нетіні анықталды. Кальцийлендірілген соданың су ерітіндісі плазманың 
жануы кезіндегі өзіне тән гуілімен қызғылт сары, глицериннің – алқы-
зыл, несепнәр – қызыл болып жарқырайды.

12Х18Н10Т, 18ХН3МА-Ш, 30ХГСА, 34ХН1М, 40Х және Р6М5 маркалы 
конструкциялық болаттарды электролитті-плазмалық өңдеуді көмірте-
гімен (цементтеу), азотпен (азоттандыру), азотпен және көміртегімен 
(нитроцементтеу) қанықтандыру түрінде жүргізді. Болатты үлгілердің 
беті электролитті-плазмалық өңделер алдында түйіршіктілігі Р220, 
Р400, Р800, Р1000, Р1500, Р2000 абразивті қағазбен механикалық ажар-
лауға және алмасты пастаны пайдаланумен жылтыратуға ұшырайды. 
Одан кейін үлгілердің беті этил спиртімен майсыздандырылды. Бізбен 
әзірленген технологиялық үдеріс үш сатыдан тұрады [105–110]:
– 8–12 с ішінде 300–320 В дейінгі кернеу кезінде өңдеу температурасы-

на дейін плазманы қыздыру;
– 3–7 мин. ішінде кернеуді 180–150 В дейін төмендету кезінде бөлшек-

тердің беттерін көміртегімен, азотпен, азотпен және көміртегімен 
қанықтыру;

– қоректендіруден ажыратқаннан кейін салқындатылған электролит 
ағынында суару.
Катодты қыздыру кезінде, электролитті беруді екі тәсілмен жүзеге 

асырды: бірінші тәсіл катодты электролитке жартылай жүктеуді қарасты-
рды, екіншісі – конус тәріздес аралықтың диаметрі 12 мм кезінде жайпақ 
үлгінің бетіне электролиттің ағынын шоғырландырып (жергілікті) беру 
[111]. Электролитке катодты жүктеумен электролитті-плазмалық өңдеу 
және электролитті жергілікті беру тәсімі 5.89 суретте келтірілген.

Электролитті-плазмалық өңдеу кезінде бөлшектің физика-механика-
лық қасиетін және беткі қабатының құрамын анықтайтын негізгі сипат-
тамалардың бірі өңделетін бөлшектің температурасы болып табылады. 
40Х болатты электролитті-плазмалық өңдеу бойынша эксперименттерді 
жүргізу кезінде электролиттің әртүрлі шығынымен әртүрлі диаметрдегі 
үлгілердің температураларын бөлу бойынша деректер алынды. Темпера-
тураларды бөлуді үш хромель-никельді термопарлармен өлшеді.

5.90 суретте электролитке жүктеумен катодты қыздыру кезінде 
әртүрлі диаметрдегі цилиндрлік үлгілердің температураларын бөлу кел-
тірілген. h шамасын төменгі бүйірден үстіге қарай есептеді. Тік бағыт-
тағы температура градиенті электролит ағымының жылдамдығына 
байланысты. Электролит шығынын арттыру үлгіні қыздырудың орта-
ша температурасын арттыруға мүмкіндік береді. Алайда, электролитті 
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б) электролитті жергілікті берумен қыздыру тәсілі

5.89 сурет. Электролиттіплазмалық өңдеу кезіндегі қыздыру тәсімі [111]

едәуір қарқынды беру температураның тік градиентінің төмендеуіне 
ықпал етеді [111].

Цилиндрлі үлгілердің диаметрін үлкейту қызудың орташа темпе-
ратурасының төмендеуіне апарып соғады. Үлгіні жүктеу тереңдігін 
арттыру, басқа да тең жағдайларда, температура градиентін төмен-
детуге апарып соғады. Бұл факті үлгінің шығыңқы бөлігіне жылудың 
бұрылуымен түсіндіріледі. Яғни, жүктеу тереңдігі қаншалықты кем 
болса, үлгінің көлденең қимасының тура сол ауданы кезінде жылу 
бөлетін беттің ауданы соншалықты кем, ол арқылы оның шығыңқы 
бөлігіне жылу беріледі [111].

Дискілі үлгінің бетіне электролитті жергілікті беруді қолдану кезін-
дегі қыздырудың екінші тәсілі, қыздырудың өңделген аймағында 
температура градиентін төмендетуге мүмкіндік береді. Әртүрлі қа-

а) электролитті катодқа жүктеумен қыздыру тәсілі
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лыңдықтағы дискілі үлгілерде диаметрлік нүктелері бойынша темпе-
ратураның бөлінуі 5.91 суретте көрсетілген. Үлгінің өңделетін бетінде 
температура градиентінің төмендеуі, үлгі бетіне электролитті жергілікті 
беру бугазды қабықшаның жергілікті сығылуына әкелетінімен ескертіл-
ген, осының салдарынан ток пен катодтың осы учаскеде бөлінетін қуаты-
ның тығыздығы өседі. Бір жағынан, шоғырланған ағын бугазды қабық-

Кернеу – 310 В. Электролит шығыны, л/мин: 1,0; 
2,4; 4,4; 6,5. Үлгінің диаметрі – 10 мм. Жүктеу те
реңдігі – 35 мм

Кернеу – 310 В. Электролит шығыны, л/мин: 1,7; 
3,2; 6,5. Үлгінің диаметрі – 20 мм. Жүктеу те
реңдігі – 35 мм

5.90 сурет. Электролиттің әртүрлі шығындалуы кезінде электролитке 
жүктелген үлгінің биіктігі бойынша температураның бөлінуі [111]
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Кернеу – 320 В. Электролит шығыны, л/мин: 
2,0; 3,4; 5,3. Үлгінің қалыңдығы – 10 мм.

Кернеу – 320 В. Электролит шығыны, л/
мин: 1,8; 3,0; 4,6. Үлгі диаметрі – 20 мм.

5.91 сурет. Электролиттің әртүрлі шығындалуы кезінде үлгінің диаметрі 
бойынша (қыздыру аймағында) температураның бөлінуі. Электролитті 
берудің жергілікті тәсілі [111]

шаға механикалық әсерді жүзеге асырады, қосымша қысымның әсерімен 
оның сығылуына әкелетін; келесі жағынан – электролит алдын ала қат-
ты қыздырылған, қыздыру аймағына салқындатылған ерітіндіні беруді 
жүзеге асырады.

5.10 кестеде жоғарыда аталаған маркалы конструкциялық болаттар-
ды электролитті-плазмалық өңдеу үдерісінің сипаттамасы келтірілген.
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5.6 Алынатын материалдардың құрылымын, 
құрамын және қасиетін зерттеу

Металлографиялық, рентген құрылымдылық талдау әдістерімен 
және жұқа жұқалтырдарда жарық түсіретін электрондық микроскопия 
әдістерімен 12Х18Н10Т маркалы конструкциялық болат аустенит кла-
сына жатады, бастапқы жағдайда 18ХН3МА-Ш, 34ХН1М, 30ХГСА және 
40Х конструкциялық болаттар феррит-перлит класына жататыны бел-
гіленді. Эксперименттік зерттеулер нәтижелерін талдау кезінде электро-
лит-пдазмалық өндеуден кейін болаттың беткі қабаттарында маңызды 
фазалық және құрылымдылық өзгертулер белгіленді.

5.6.1 Электролит-плазмалық қатырудың конструкциялық 
болат құрылымы мен фазалық құрамына әсері

5.92 суретте 860 °C температурада кальций қосылған сода 10% сулы 
ерітіндіде 18ХН3МА-Ш конструкциялық болаттың электролит-плазма-
лық кірігуге дейінгі және кейінгі металлографиялық зерттеулердің нәти-
желері келтірілді.

       a) алғашқы жағдайы                б) 1,5 мин

             в) 2,5 мин               г) 3,5 мин

5.92 сурет. 18ХН3МАШ болаттың электролитплазмалық қатыруға 
дейінгі және кейінгі микроқұрылымы
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Ұсталымның аз уақытымен және кейінгі суғарудан кейін болаттың 
беті мартенситтік (А→М) айналу аяғына дейін өтпейді және болатта 
ыдырау өнімі қалатындықтан ұсақ түйіршікті құрылымы бар. Фазалық 
айналу температурасынан жоғары қыздырудан кейін, атап айтқанда Ас3 
жоғары болат қабатының көміртектіленбеген бөлігінің құрылымы және 
ұсталымнан кейін талшықтықтыдан түйіршіктіге айналды. Ұсталым 
уақытын арттыру түйіршік өлшемдерін арттыруға апарып соғады [114]. 
Болат құрылымында көміртек құрамының өсуімен феррит бөлігінің бір 
уақытта төмендеу кезінде цементиттің саны арттырылады. Құрамдас 
бөліктердің арасындағы ара қатынастың өзгеруі созылымдылықты 
азайтуға және де беріктікті және қаттылықты арттыруға апарып соға-
ды. Беріктігі көміртектің құрамы шамамен 1% дейін арттырылады және 
кейін екіншісі цементиттің қатты торы пайда болғандықтан ол азаяды. 
Көміртек жапысқақ қасиеттерге әсер етеді. Құрамында көміртектің кө-
беюі мортсыңғыштық шегін арттырады және екпінді жабысқақтықты 
төмендетеді. Ерітілмейтін карбидтердің дисперстік қосылуы электр 
токының өту кезінде электролит ерітіндісінен пайда болатын плазмалық 
қабатта көміртектің иондалған газдардан пайда болады.

Металлографтық зерттеулер құрамында 10% кальций қосылған сода 
және 20% глицерин электролиттің сулы ерітіндісінде қатырудан кейін, 
беткі қабаты өзімен ұсақ түйіршікті жоғары көміртекті мартенситтік 
құрылымын (5.93 сурет) ұсынатынын көрсетті.

5.94 суретте 860 °C температурада 7 минут ішінде құрамында 10% 
кальций қосылған сода және 20% глицерин бар электролитінде қаты-
рудан кейін 18ХН3МА-Ш болат үлгісінің бетінің РЭМ-суреті келтірілді. 
18ХН3МА-Ш болат бетінде цементті тор айқындалды.

            а) 860 °C, 3 мин   б) 860 °C, 5 мин   в) 860 °C, 7 мин

               г) 900 °C, 3 мин   д) 900 °C, 5 мин  е) 950 °C, 5 мин

5.93 сурет. 18ХН3МАШ болаттың қатырудан кейінгі микроқұрылымы 
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 а) ×1000 б) ×5000

5.94 сурет. 18ХН3МАШ болат үлгісі бетінің түрлі үлкейтулер кезінде 
электролитплазмалық қатырудан кейінгі морфологиясы

Электролит-плазмалық қатырудан кейін болаттың мартенситтік 
құрылымын зерттеу үшін металлографикалық талдау жүргізілді [139]. 
5.95 суретте элеткролит-плазмалық қатырудан кейін 18ХН3МА-Ш болат 
микроқұрылымының нұсқалары көрсетілді. Мартенситтің түрлі улауы 
белгіленді. Оның екі түрі бар. Қиылысқан линза тәрізді бөлулердің түрін-
дегі қара мартенсит. Аса жарық мартенсит иреңдеу орналасқан. Салқын-
дату кезінде бастапқыда ең кем қосындыланған аустениттен мартенсит 
пайда болады. Микроқұрылым суретте осы мартенсит аса қара учаске-
лерге сәйкес. Кейін аса төмен температураларда аса қосындыланған мар-
тенсит пайда болады.

Ұқсас нәтижелер 30ХГСА конструкциялық болатты электролит-плаз-
малық қатырудан кейін алынды (5.96 сурет).

Көлденең ысылманың микроқұрылымын зерттеу кезінде электролит-
ке глицеринді қосу оксид қабатының қалындығын маңызды азайтуға 

 а) 860 °C, 5 мин, ×5100   б) 860 °C, 7 мин., ×3500

5.95сурет. 18ХН3МАШ болаттың құрамында 10% кальций қосылған сода 
және 20% глицерин электролитте қатырудан кейінгі микроқұрылымы
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850 °C температурада: а) 3 мин; б) 6 мин; 
950 °C температурада; в) 3 мин; 

г) 850 °C температурада: құрамында 10% кальций қосылған сода және 20% глицерин 
бар сулы ерітінді электролитінде 6 мин; д) 3 мин; е) 6 мин; 

950 °C температурада; ж) 3 мин; з) құрамында 15% кальций қосылған сода және 15% 
глицерин бар сулы ерітінді электролитінде 6 мин

5.96 сурет. 30ХГСА болаттың электролитплазмалық қатырудан кейінгі 
микроқұрылымы

  3 аймақ         2 аймақ    1 аймақ

1 аймақ –түрлендірілген қабат; 
2 аймақ – термиялық әсер ету аймақ сы;  

3 аймақ – алғашқы жағдайының құрлымымен аймақ сы

5.97 сурет. 18ХН3МАШ болаттың көлденең ысылмасының 860 °C тем
пературада 5 минут ішінде құрамында 10% кальций қосылған сода және 
20% глицерин бар электролитте электролитплазмалық өндеуден кейінгі 
микроқұрылымы

әкелетіні анықталды [115]. Сонымен қатар, құрылымда үш аймақ нақты 
бақыланады: қарқынды құрылымдылық-фазалық айналу аймақ сы, тер-
миялық әсер ету аймақ сы және төсем құрылымы бар аймақ (5.97 сурет). 
Қарқынды құрылымдылық-фазалық айналу аймақ сында ұсақ түйіршік-
ті жоғары көміртекті мартенситтік құрылым байқалады.
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Минимальды түйіршіктер қабаттың көміртектіленген бөлігімен шек-
теуде пайда болды. Өнделген бетінің микроқұрылымы (1 аймақ) жоғары 
температураның әсерінде құрылымдылық-фазалық айналу өткен қалын-
дығы шамамен 50–60 мкм қара қабатының болуымен сипатталады. Қара 
қабаттың астында (2 аймақ қалындығы 4500 мкм) алғашқы перлит-фер-
рит құрылымына (3 аймақ) [116] ауысатын мартенсит классының ұсақ 
түйіршікті қатпарлы құрылымы бақыланады.

Цементтелген қабаттың жалпы қалындығын өндеу уақыты ішінде 
өсетіні белгіленді. 5.98 суретте электролит-плазмалық өндеуден кейін 
18ХН3МА-Ш болат үлгісінің көлденең қимасын суреттеу көрсетілді. Мо-
дификациялық қабат үлгінің толық бетінде тепе-тең бөлінгені көрінеді 
және оның қалындығы шамамен 70 мкм құрайды.

5.99 суретте электролит-плазмалық қатырудан кейін 30ХГСА болат-
тың көлденең ысылма микроқұрылымының фрагменті келтірілді.

Болаттың қатырусы үлгі бетіне жақын цементтелген қабатты құруға 
әкелді. Қабаттың құрылымы үлгі бетінен алу шарасы бойынша өзгереді. 
5.99 суретте салыстырмалы шағын арттыру кезінде жергілікті электрон-
дық микроскоптың көмегімен алынған көлденең ысылманың суреті ұсы-
нылды. Феррит пен карбид қосылдыларынан тұратын цементтелген бет-
кі қабаты жақсы көрінеді, қалындығы орта есеппен шамамен 20–30 мкм 
құрайды. Бұдан әрі, үлгінің тереңдігі, өтпелі, атап айтқанда, цементиттік 
тормен және қалдық аустениттен ферриттен тұратын аралық қабат, кей-
ін – негізгі материалдың қабаты (аймақ). Цементтелген қабаттың құрылы-
мындағы ерекшелігі және үлгі тереңдігі бетінен алу шарасы бойынша 
оның құрлымының өзгеруі көбірек ұлғаюы кезінде айқынырақ болады.

5.100 суретте 860 °C температурада 3 минут ішінде құрамында 10% 
кальций қосылған сода және 20% глицерин бар сулы ерітінді электролит-
те электролит-плазмалық қатырудан кейінгі 30ХГСА болаттың көлденең 
микроысылма талдауының РЭМ нәтижелері көрсетілді.

               а) ×2200                b) ×1200

5.98 сурет. 18ХН3МАШ болаттың көлденең қимасының 860 °C темпе
ратурада минут ішінде құрамында 10% кальций қосылған сода және 20% 
глицерин бар электролитте электролиттікплазмалық өндеуден кейін 
түрлі көбею кезіндегі микроқұрылымы
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5.99 сурет. 30ХГСА болаттың көлденең ысылмасының электролитплаз
малық қатырудан кейінгі микроқұрылымы

5.100 сурет. 30ХГСА болаттың беткі қабатын электролитплазмалық 
қатырудан кейінгі жергілікті элементтік талдау
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Өндеудің біркелкі қысқа уақытында көміртек диффузиясы қарқынды 
болуы белгіленді. Электролит-плазмалық қатырудан кейін үлгінің беті 
белгіленген сипаттамалармен құрамы ең үлкен болатын, құрамында ша-
мамен 0,54% көміртектің бар болуы. Құрамында көміртегі бар өндеудің 
температурасы мен уақытын арттырумен беткі түрлендірілген қабаттың 
қалындығы азаяды. Беткі түрлендірілген қабатта ұсақ дисперстік феррит 
құрылымының бетін сызатын цементитті тор белгіленді.

Алғашқы жағдайда 18ХН3МА-Ш және 30ХГСА болат үлгілерінің ренген 
құрылымдылық талдауы Fe негізінде (5.101 сурет) α – фаза желілерінің 
барын белгіледі.

а) 18ХН3МАШ

б) 30ХГСА

5.101 сурет. Болаттың бастапқы жағдайдағы рентген дифрак то грам масы
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5.102 суретте электролит құрамында кальций қосылған сода 10% 
және 20% глицерин бар электролит-плазмалық қатырудан кейін 18ХН-
3МА-Ш болаттың рентген дифрактограммалары келтірілді. Болат бетін-
де Fe3C цементиті мен Fe2O [143, 144] темір оксиді болатыны көрінеді. 
Сонымен қатар, өндеудің 7 мин дейін ұзақтылығының артуы γ-Fе қалдық 
аустениттің бетінде пайда болуына әкелетініне белгілеу қажет.

Құрамында кальций қосылған сода 10% және 20% глицерин бар сулы 
ерітіндіде 6 минут ішінде 950 °C температурада электролит плазмасын-
да қатырудан кейін 30ХГСА болат бетінде рентген талдаудың көмегімен 
алынған Fe3C цементит пен α-Fe феррит фазаларынан басқа, қалдық ау-
стенитке γ-Fe сәйкес рефлекстер белгіленді (5.103 сурет). Сонымен қатар, 
қатыру үшін электролит компоненттерін өткізетін (кальций қосылған 
сода) және біркелкі пропорциялармен қанығуы (глицерин) шартталған, 
оксид фазасының кемуі мен жойылуы бағаланады.

12Х18Н10Т тоттанбайтын болат үшін жарық түсіретін электрондық 
микроскопия әдісімен электролит-плазмалық қатырудан кейін түр-
лендірілген қабаттың микроқұрылымына зерттеу жүргзілді [117, 118]. 
5.104 суретте зерттеу нәтижелері келтірілді. 12Х18Н10Т болат алғашқы 
жағдайында өзімен γ-фазадан [140] тұратын поликристаллдық агрегат-
ты ұсынатыны көрінеді.

Түйіршіктер ішінде дислокациялық субқұрылым бақыланады, және 
де TiС типті карбидтер бақыланады. Одан басқа, микроұқсастар бар. ми-
кроұқсастардың пайда болуы орам ақауының аса төмен энергиясымен 
байланысты. Орналасудың бақылау тығыздығы толық бетінде тепе-тең 
үлестірілді.

Электролит-плазмалық қатырудан кейін болат үлгілерінің беткі қаба-
тының электрондық-микроскоптық микродифракциялық талдау темір 
және де темір карбиді (цементит) негізінде α- және γ-фазалармен ұсы-
нылған көп фазалық құрамдас болатты көрсетті. Негізгісі келесі морфо-
логиялық түрлері бар γ-фаза болады. Біріншіден, болатты суыру нәти-
жесінде қалыптастырылған пакеттік және қатпарлы морфологияның 
мартенсит кристаллдары. Мартенсит кристаллдарының шектері бойын-
ша құрамдас аустениттің жұқа қабаттаулары белгіленеді. ε-мартенсит 
нақты шектеулерімен дұрыс геометриялық форманың тегіс пластинала-
рының түрі бар. Пластиналар белгілі бағытта бір біріне паралель орна-
ласады, ε-мартенсит (111) аустенит кеңістіктерінде пайда болады, осы 
тығыз оралған кеңістіктер және ε-мартенсит кеңістігі (0001) өзінің ара-
сында паралель болуы, ал нәтижесінде осы кеңістікте <110>γ и <1120>ε 
тығыз орау бағыттарына сәйкес келуі [112].

Карбидттер мартенситтің түйіршік пен пакеттер бойы орналасады. 
Глобуляр түрлі карбидттер түйіршік пен пакеттердің жіктерінде орнала-
сады. Мартенсит түйіршіктерінің ішінде орналасқан карбидттердің пла-
стина формасы бар. Микродифракция суреттерінде бетінің модифика-
циясы туралы куәландыратын дифракциялық сақиналар пайда болады. 
Бізбен жүргізілген фазалық талдау, болат құрылымында орналасуына 
қарамастан карбиттік фазаның Fe3C (цементит) химиялық құрамы бар 
(5.105 сурет) екенін көрсетті. Карбид фазасының морфологиялық типі 
аустениттік құрамдасны ұқсатады.



5 тарау. Ядролық және термоядролық реакторлар  
материалдарын зерттеулер

522

а) 3 мин

б) 5 мин

в) 7 мин

5.102 сурет. 18ХН3МАШ болаттың электролитплазмалық қатырудан 
кейінгі рентген дифрактограммасы
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850 °C температурада 3 минут ішінде

950 °C температурада 6 минут ішінде

5.103 сурет. 30ХГСА болаттың құрамында кальций қосылған сода 15% 
(Na2CO3) және 20% глицерин (C3H5(OH)3) бар сулы ерітіндіде электро
литплазмалық қатырудан кейінгі рентген дифрактограммасы
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5.104 сурет. 12Х18Н10Т болаттың бастапқы жағдайда микроқұрылымы: 
толық жарықты бейнелеулер (а, б), микродифракцияға сәйкес суреті және 
оны толық жазылуы (в, г)

5.105 сурет. 950 ºС 7 минут ішінде электролитплазмалық цементтеу 
кезінде 12Х18Н10Т болаты бетінде қалыптастырылатын микроқұрылым 
(аустенит түйіршіктерінің шектеру бойынша орналасқан Fe3C бөлшек
терді шеңбермен айналдыра қоршалған); а, б – толық жарық суреттер 
және олардың микроэлектронограммасы (рефлекстер нұсқалармен бел
гіленген [211] Fe3C)
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5.6.2 Болаттың фазалық құрамына және құрылымына 
электролит-плазмалық азоттандырудың ықпалы

Үлгілерді азоттандыру кезінде электролит плазмасында феррит ато-
марлық азотпен байыту бақыланады, беткі модификациялық қабатында 
нитрид бөлшектерінің өсуіне қалыптастырады.

Конструкциялық болаттардан бөлшектер жұмысының шарттарына 
байланысты азоттандыру ерекшеленеді:
– беткі қаттылығын және тозуға төзімділігін арттыру үшін;
– коррозиялық тұрақтылығын арттыру үшін (коррозияға қарсы 

азоттандыру).
Бірінші жағдайда беткі қаттылығын және тозуға төзімділігін артты-

ру үшін азоттандыру үдерісі (5.106, а,  б, в  суреттер) сулы ерітіндінің 
құрамында кальций қосылған сода 15% (Na2CO3) және 25% несепнәрі  
((NH2)2CO) бар электролитте өндеудің 3–7 минут ұзақтылығымен 750–
800 oC температура кезінде жүргізілді.

5.106 суретте электролит-плазмалық азоттандырудан кейін 30ХГСА 
болаттың үлгілерінің оптикалық микроскопия нәтижелері келтірілді. 
Беткі қабатының морфологиясының өзгеруі жүргізілетіні белгіленді. 
30ХГСА болат үлгілерінің беткі қабатының микроқұрылымы Fe3N темір 
нитридінің бөлшектері және легирлегіш элементтері түрінде дисперстік 
қосылулардан тұрады.

750–800 °C температурада электролитте сулы ерітіндінің құрамында 10% амо
ния хлориді, кальций қосылған сода 15% (Na2CO3) және 25% карбамиді бар ішінде: 
а) 3 мин; б) 5 мин; в) 7 мин
700–750 °C температурада электролитте сулы ерітіндінің құрамында 10% амо
ния хлориді, кальций қосылған сода 10% (Na2CO3) және 15% карбамиді бар ішінде:  
г) 3 мин; д) 5 мин; е) 7 мин
5.106 сурет. 30ХГСА болаттың электролитплазмалық азоттандырудан 
кейінгі микроқұрылымы
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5.107 сурет. 30ХГСА болаттың көлденең ысылмасының 750–800 °C тем
пературада 7 минут ішінде электролитплазмалық азоттандырудан кей
інгі электрондық суреті

5.11 кесте. Плазмалықэлектролиттік азоттандырудан кейінгі 30ХГСА 
болат үлгілерін сапалық және санды бірыңғай талдау

Спектр C O N Si Cr Mn Fe Қорытынды

1 Спектр 27,27 25,01 1,68 0,25 0,21 0,66 44,92 100,00

2 Спектр 28,68 21,82 1,48 1,14 0,93 0,45 45,51 100,00

3 Спектр 26,39 0,70 0,74 0,69 71,48 100,00

Макс. 28,68 25,01 1,68 1,14 0,93 0,69 71,48 -

Мин. 26,39 21,82 1,48 0,25 0,21 0,45 44,92 -

30ХГСА конструкциялық болат үшін коррозияға қарсы азоттанды-
ру жүргізді: 700–750 °C температурада электролитте, сулы ерітіндінің 
құрамында 10% амония хлориді, кальций қосылған сода 15% (Na2CO3)  
және 15% карбамид, 3–7 минут ішінде (5.106, г, д, е суреттер). Бетінде 
коррозияға қарсы жоғары тұрақтылығы бар қалындығы 30 мкм ε-фаза 
қалындығы пайда болады.

Беткі қабатындағы азоттың құрамы 1,68% құрайды (5.11 кесте), қабат 
қалындығы – 15–25 мкм.

5.107 суретте көрсетілгендей, электролит плазмасында 30ХГСА бо-
латты азоттандыру болат матрицаларының құрылымында маңызды өз-
гертулерге қол жеткізді.
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Электролит плазмасында азоттандырудан кейін 40Х (суреттер 5.108, 
5.109) [134, 141] және 34ХН1М (5.110, 5.111 суреттер) [99, 101, 128–129] 
болаттың оптикалық микроскопия нәтижелерін талдауы беткі бетінің 
құрылымында ұқсас өзгертулерді көрсетеді, бетінде өзімен азоттың 
темірге сіңдірудің қатты ерітіндісін ұсынатын ақ әлсіз босататын қабат 
пайда болды.

5.112 суретте 750 °C температурада ұзақтылығы 7 минут электро-
лит-плазмалық азоттандыруға дейін және кейін 30ХГСА болаттың диф-
рактограммасы көрсетілді. Бетінде α-Fe, оксидтерден (Fe2O, FeO) және 
FeN темір нитридінен тұратын қабат пайда болатыны белгіленді және 
ерекше құрамасы коррозия болдырмайтын жоғары төзімділігі бар қа-
лындығы 30 мкм ε-фазаны қалыптастыру болады (Fe3N темір нитриді 
негізінде қатты ерітінді).

Бастапқы жағдайда 40Х болат үлгілерінің рентген дифрактограмма-
ларында параметрі а=2,872 А α-темір фазасының рефлекстері болады 
(5.113 сурет). 40Х болаттың өңделген үлгілердің рентген құрылымдылық 

  а)      б)
5.108 сурет. Беткі микроқұрылымы: а) көлденең ысылма,  б) 750 °C тем
пературада өңделген 40Х болат

  а)      б)
5.109 сурет. Беткі қабаттың микроқұрылымы: а) көлденең ысылма,  
б) 850 °C температурада өңделген 40Х болат
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а) 700 °C, 5 мин; б) 700 °C, 7 мин; в) 750 °C, 5 мин; г) 750 °C, 7 мин

5.110 сурет. 34ХН1М бетінің электролитплазмалық азоттандырудан 
кейінгі микроқұрылымы

а) 700 °C, 5 мин; б) 750 °C, 5 мин; в) 700 °C, 7 мин; г) 750 °C, 7 мин

5.111 сурет. 34ХН1М болаттың көлденең ысылмасының электро
литплазмалық азоттандырудан кейінгі микроқұрылымы
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5.113 сурет. 40Х болат 
үлгілерінің бастапқы 
және өңделген жағдай
лардағы дифрактограм
малары [141]

талдауы 750 °C температурасында азотталған үлгілердің беткі қабатта-
рында феррит, мартенсит және азоттық аустениттің фазалары болаты-
нын көрсетті. 850 °C қанығу температурасында темір нитридтар рефлек-
стері қосымша болады [141].

5.114 суретте 700 °C және 750 °C температуралар кезінде және өң-
деу ұзақтылығы 7 минут электролит-плазмалық азоттандыруға дейін 
және кейін 34ХН1М болат бетінің рентген дифрактограммалары кел-
тірілді [99].

5.112 сурет. 30ХГСА болаттың 750–800 oC температурада 7 минут 
ішінде электролитплазмалық азоттандырудан кейінгі рентген диф
рактограммасы
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Рентген құрылымдылық талдаудың деректері бойынша 34ХН1М бо-
латтың алғашқы жағдайы Fe негізінде α-фазамен ұсынылғаны анықтал-
ды. Электролит-плазмалық азоттандырудан кейін 34ХН1М болат диф-
рактограммасын талдау жаңа фазалардың пайда болғанын көрсетті: 
Fe және FeN0,095 негізінде γ-фаза. γ-Fe пайда болғаны 34ХН1М болатта ~ 
730 °C және жоғары температурада ферриттің аустенитке ауысуы шарт-
талды. Пайда болған фазалардың шыңдарының қарқындылығы бойын-
ша 750 °C температурада және өндеу ұзақтылығы 7 минут кезінде жаңа 
фазалардың саны сол өңдеу ұзатылығы мен 700 °C температураға қа-
рағанда маңыздырақ екені байқалады [99].

Р6М5, Р9, Р18 тезкескіш болаттарды электролит-плазмалық азот-
тандыру кезінде электролитте сулы ерітіндіден құрамында 20% карба-
мид, 450–550 °C азоттандыру температурасында 10% карбонат натрий, 
тек жақсы дамыған ішкі азоттандырудан, атап айтқанда диффузиялық 
қабаттан (сурет 5.115) тұратын қалындығы 35–45 мкм түрлендірілген 
қабаттың жылдам пайда болуымен болатты азотпен диффузиялық қа-
нықтыру үдерісі өтеді. Сонымен қатар, болаттың алғашқы құрылымы 
қайтарылған мартенситтен тұратындықтан диффузиялық қабат өзімен 
азоттық мартенситті ұсынады. Тезкескіш болаттарда тұтас нитридтік қа-
батсыз диффузиялық қабаттың қалыптасуы бір жағынан, құралдың қат-
тылығын және тозуға тұрақтылығын арттырады, басқа жағынан, беткі 
қабатының арттырылған сыңғыштығына әкелетін үлкен кернеуді болды-
рмауға мүмкіндік береді [98].

Жергілікті электрондық микроскопия нәтижелері 550 °C электро-
лит-плазмалық азоттандырудан кейін тезкескіш болаттардың бетінде 
өзімен қоспалы элементтердің нитридтерін ұсынатын ұсақ дисперстік 
бөлшектер пайда болатынын көрсетті (5.116, г, суреттер стрелкалармен 

1 – алғашқы жағдайы; 2–700 °C, 7 мин; 3–750 °C, 7 мин

5.114 сурет. Беткі қабаттың электролитплазмалық азоттандыруға 
дейінгі және кейінгі дифрактограммасы [99]
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а) Р6М5, 450 °C; б) Р6М5, 500 °C; в) Р6М5, 550 °C; г) Р9, 550 °C; д) Р18, 550 °C

5.115 сурет. Тезкескіш болаттар түрлендірілген қабаттарының түрлі 
температураларда азоттандырудан кейінгі микроқұрылымы

5.116 сурет. Тезкескіш болаттар түрлендірілген қабаттарының түрлі 
температураларда азоттандырудан кейінгі микроқұрылымы

ұсақ дисперстік бөлшектер белгіленді). 450 °C және 500 °C азоттандыру 
кезінде олар бақыланбайды (5.116, б, в суреттер).

Рентген құрылымдылық талдау тез кескіш болаттардың беткі қаба-
тында азоттандырудан кейін тезкескіш болаттардың беткі қабатында 
Fe4N-фазалары пайда болатынын көрсетті (5.12 кесте).
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Р6М5 тезкескіш болаттың түрлендірілген қабатының электрон-
дық-микроскоптық зерттеулер азоттандырудан кейін беткі қабатында 
мартенситтік матрицада ретсіз орналасқан дұрыс емес формада ұсақ 
дисперстік бөлінулер мен жұқа қабаттардың формасы бар бөлшектер қа-
лыптастырылатынын көрсетті (5.117 сурет).

Микродифракциялық талдау осы ұсақ дисперстік бөлінулердің кри-
сталдық құрылымы Fm3m кеңістік тобын және NaCl типті ГЦК торы бар 
CrN құрамындағы нитрид хромына сәйкестігін көрсетті. Тез кескіш бо-
латтарда CrN нитридтің пайда болуы жеткілікті жоғары концентрация-
сымен [142] флуктуацияның болу кезінде мүмкін. Жалпы алғанда және 
ерекшелігінде қатты ерітінділерде концентрациялар флуктуациясының 
болуын тудырмайды және барлық жүйелерде эксперименттік расталды. 
Хормның флуктуациясы көміртекпен асақаныққан ортада пайда болу 
жағдайларында, бастапқы сатыда олар көміртекпен өзара әрекеттесу 
есебімен тұрақтандырылады.

5.12 кесте. Тезкескіш болаттарды рентген құрылымдылық талдау 
нәтижелері

Үлгі Көрсетілген 
фазалар

Фазалардың 
жалпы бөлігі,%

Тор параметр-
лері, нм

ОКР өлшемдері,  
нм

Р9, бастапқы

α-Fe 81 0,28680 23,30 (барлық реф.) 

М6C 11,8 1,10543 26,14 (100) 

МC 7,2 0,41566 25,01 (100) 

Р9,  
азоттандыру

α-Fe 76,6 0,28712 34,90 (барлық реф.) 

М6C 11.4 1,10804 32.79 (100) 

МC 6,5 0,41625 17.43 (100) 

γ'-Fe4N 5.5 0.37945 27.43 (100) 

Р6М5, бастапқы

α-Fe 75,2 0,28781 19,20 (барлық реф.) 

М6C 13,7 1,10867 38,77 (барлық реф.) 

МC 11,1 0,41663 18,72 (100) 

Р6М5,  
азоттандыру

α-Fe 73,2 0,28784 26,53 (барлық реф.) 

М6C 13,1 1,10818 40,98 (100) 

МC 9,8 0,41576 16,61 (100) 

γ'-Fe4N 3,9 0.37923 40,22 (100) 

Р18, бастапқы
α-Fe 72,2 0,28720 50,36 (барлық реф.) 

М6C 27,8 1,10429 39,43 (100) 

Р18,  
азоттандыру

α-Fe 70,5 0,28822 41,68 (барлық реф.) 

М6C 25,8 1,10472 106,98 (100) 

γ'-Fe4N 3,7 0.37756 97,44 (100) 
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5.117 сурет. Р6М5 болаттың беткі қабатының жұқа құрылымының 
азоттандырудан кейін қалыптастырылған электрондықмикроскоптық 
суреттері және карбидтен (а), матрицадан (б) және ұсақ дисперстік ни
тридтерден (в) алынған олардың микродифракциялық суреттері және 
оларды индикаторлау тәсімі

Электролит-плазмалық азоттандырудан кейін 12Х18Н10Т болат үл-
гісінің құрылымдылық-фазалық жағдайын зерттеу, беткі түрлендіріл-
ген қабаттың құрамында ε-Fe2–3N, және CrN фазалары, осы фаза бөл-
шектерінің орта өлшемі 40 нм тең туралы куәландырады (5.118 сурет) 
[121, 122].

Жоғарыда белгіленген бөлшектермен қатар, бетінен шамамен 300 
мкм тереңдікте екінші фазалардың бөлшектері белгіленді. Дифракция 
суреттерін талдауы осы фаза өзімен CrN хром нитридін ұсынатынын көр-
сетті. Біз микродифракциялық суретте матрицалар ε-Fe2–3N фаза бөлшек-
тері бөлінеді және онымен болған CrN-фазаның заңды бағдарлау байла-
ныстарын көреміз.
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5.118 сурет. 12Х18Н10Т болаттың 750 °C 7 минут ішінде электро
литплазмалық азоттандыру кезінде бетінде қалыптастырылатын ми
кроқұрылымы: а – толық жарықты сурет, стрелкалармен нитридтік 
εфазаның бөлшектері, және микроэлектронограмма көрсетілген, б – ми
кроэлектронограмманы түсіндіру

5.119 сурет. 12Х18Н10Т болаттың 750 °C 7 минут ішінде электро
литплазмалық азоттандыру кезінде бетінде қалыптастырылатын ми
кроқұрылымы: а – қатпарлы мартенситтің облысы стрелкалармен бел
гіленген толық жарықты сурет

Электролит-плазмалық азоттандыру кезінде аустениттік фазаның 
морфологиясы сақталады және орналасудың скалярлық тығыздығын 
болмашы төмендейді. Түйіршіктер шектеулері жігінің орындарында, 
шектеу бойында сирек түрлі форма облысының субмикрондық өлшем-
дер белгіленеді. Осы облыстардың ішінде жеке орналасқан жеке орна-
ласуы бақыланады. Түйіршіктердің шектеу бойында жеке жағдайларда 
екінші фазалардың бөлшектері белгіленеді. Микродифракциялық талда-
удың осы салаларда α- (немесе γ) – темір негізінде кристал торлары ОЦК 
(немесе ГЦК) бар және көру мүмкіндігі бойынша рекристалды болаттың 
суб түйіршіктері болатындығын көрсетті. Микро өлшемді бөлшектер ор-
наласқан инелік мартенсит бақыланады (5.119 сурет).
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5.6.3 Электролит-плазмалық нитроқатырудың болат 
құрамына және фазалық құрылымына әсері

Белгілі болғандай, жоғары температуралық нитроқатыру құрамын-
да азот бар электролиттің арттырылған концентрациясы кезінде орта 
көміртектік және конструкциялық болаттардан машина құрастыратын 
бөлшектер үшін 850 °C тан 950 °C дейін температуралық интервалда жүр-
гізіледі. ВАЗ машина зауытында (РФ) бөлшектердің 95% нитроқатыруға 
ұшырайды. Әлемдік тәжірибеде нитроқатыру жұмыста қауіпсіздігімен, 
төмен құнымен сипатталады.

Конструкциялық болаттардың нитроқатырусының негізгі тағай-
ындалуы – болат бұйымдарының тозуға төзімділігін және қаттылығын 
арттыру. Көміртек пен азоттың бір уақытты диффузия кезінде көміртек 
диффузиясы жылдамдатылатыны белгіленді. Нитроцементтелген және 
цементтелген қабаттардың 0,5 мм тереңдікке өсу жылдамдығы практи-
калық біркелкі екені белгілі болды, бірақ жиі нитроцементтеу темпера-
турасы шамамен 100 °C төмен. Стандарттық нитроцементтік қабаттың 
қалындығы әдетте 0,2–0,8 мм. Қабаттың үлкен қалындығында онда қа-
раңғы құрамдас және конструкциялық болаттың механикалық қасиет-
терін төмендететін басқа ақаулар пайда болатындықтан нитроқатыру 
кезінде қабаттың қалындығы 1,0 мм арттырмауы тиіс екені белгіленді.

Қоспалы конструкциялық болаттарды электролиттік нитроқатыру 
үшін құрамында көміртек және азот бар химиялық қосындыларды, ерек-
шелігінде өнделген бұйымдардың төзімділік шегін және сыңғыш бұзу ке-
дергісін арттыратын иондалған атомдарды Н2, СО және N2 қосумен бақы-
лайтын жұмыс электролитін пайдалану ұсынылады.

Электрондық-оптикалық микроскопия әдісімен алынған фрагмент-
терді (сурет 5.120) талдау нәтижесінде, электролит плазмасында 30ХГСА 
болат үлгілерін нитроқатырулаудан кейін зерттелінетін болаттың беткі 
қабатының морфологиясының маңызды өзгертулері болатыны белгілен-
ді. Ферритті атомарлық көміртек пен азотпен байыту бақыланады, кар-
бидтік және нитридтік бөлшектердің және де беткі түрлендірілген қабат-
та мартенситтік құрылымдардың өсуіне қалыптасады.

Болатты нитроқатырулау жоғарыда аталғандай, құрылымда маңызды 
сапалы және санды өзгертулерге қол жеткізді, атап айтқанда: пайдала-
нылған бетінен алып тастау шарасы бойынша ақаулар тығыздығы, олар-
ды ұйымдастыру, өлшемдері және типтері ретінде осындай параметрлері 
және де қоспалы элементтердің және қоспалардың концентрациясы өз-
гертіледі. Осының барлығы өзімен бірге фазалық құрамын және қатысу 
фазаларының тізімін және де олардың морфологиясын өзгертуді тарту 
тиіс болған.

5.120, а,  б, в  суреттерінен көрінгендей ұзақтылығы 3 минут плаз-
малық-электролиттік нитроқатырулау кезінде феррит бөлшектерінің 
түйіршіктері ұсақ, 5 минут өңдеуде феррит бөлшектері түйіршіктерінің 
өсуі байқалады, ал 7 минутта түйіршіктер ірі болады. Мұнда, тозуға 
беткі қаттылығын және тұрақтылығын арттыруға жауап беретін енгізу 
атомдарының диффузиясында карбидтік және нитридтік бөлшектердің 
тұрақтылығы сипатталатын ірі түйіршікті құрылым орын алады.
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750 °C температурада: а) 3 мин, б) 5 мин, в) 7 мин электролитте сулы ерітінді  
құрамында 10% аммоний хлориді және 10% глицерин.

850 °C температурада: г) 3 мин, д) 5 мин, е) 7 мин электролитте сулы ерітінді  
құрамында 10% натрий хлориді және 15% мочевина

5.120 сурет. 30ХГСА болаттың электролитплазмалық нитроқатыру
дан кейінгі микроқұрылымы

30ХГСА болаттың электролит-плазмалық нитроқатырусы үлгі бетінің 
жанында нитроцементтік қабатты қалыптастыруға апарып соғады [138]. 
Қабаттың құрылымы үлгі бетінен алып тастау шарасы бойынша қабат-
тың құрылымы өзгереді. 5.121 суретте салыстырмалы аз арттыруда жер-
гілікті электрондық микроскоптың көмегімен алынған көлденең ысыл-
маның суреті ұсынылды. Көлденең ысылмада нитроцементтелген беткі 
қабаты жақсы білінеді, қалындығы орта есеппен 30 мкм құрайтыны көрі-
неді. Бұдан әрі, үлгі тереңдігі өтпелі, басқаша айтқанда, аралық қабат, 
кейін – негізгі металл қабаты (аймақ).

Беткі (II аймақ) және өтпелі (аралық) қабаттарда түйіршіктердің 
шектері бойынша карбиттер мен карбонитридтердің қатысатыны жақсы 
көрінеді. Әрине, маңызды тереңдікке дейін (соңғы шара бойынша, өт-
пелі аймақты қоса) 30ХГСА болатты нитроқатырулауға үлкен үлесті түй-
іршіктердің шектеулері бойынша көміртек пен азоттың диффузиясын 
береді. Бірінші аймақ да түйіршіктер шектерін әлсіз өңдеу бақыланады, 
түйіршіктердің ішкі құрылымы анық белгіленбеді. Екінші аймақ да түй-
іршік шектері анық белгіленеді, түйіршіктердің ішінде жеткілікті жақсы 
белгіленген құрылымы бар. Нитроцементтеу қабатынан кейін өтпелі ай-
мақ да түйіршіктер шектеулері анық белгіленген, түйіршіктердің ішінде 
жеткілікті жақсартылған құрылымы бар.

Электролитте кейінгі суарумен 850 °C температурада 3, 5, 7 минут 
ішінде өңдеу өткен рентген дифрактометрде алынған (5.122 сурет) 
30ХГСА болат үлгілерін жоғары температуралық плазмалық-электро-
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литтік нитроқатырумен түрлендіруден кейін эксперименттік деректерді 
талдай келесі заңдылықтарды белгілеу мүмкін:

Беткі қабатында түрлендіруден кейін нитридтік FeN және карбид-
тік FeC, Fe3C фазалар қалыптастырылады, және де мартенситтік айна-
лымдар жүргізіледі шектері бойынша қалдық аустенит болады. Бірақ, 
күрделі карботнитрид фазалары белгіленбеді. Олардың қатысуы ПЭМ 
талдаумен дәлелденді.

ПЭМ талдау нәтижелері бойынша морфологиялық α-фаза жалпы 
жағдайда түрінде болады: шектерінде фрагменттелген және бөлшек-
телмеген феррит (бөлшектердің орта өлшемімен – 32 нм, материалда 
көлемді бөлігімен – ~1%) және ішінде (бөлшектердің орта өлшемімен – 
4 нм, материалда көлемді бөлігімен – ~0,5%) М23С6, карбид бөлшектері 
бар; өзімен ферриттің кезектес паралельді пластиналарды және қоспалы 
цементитті (20% дейін хроммен) ұсынатын пластиналық перлит (α-фа-
залар); өзімен пакеттік (төрткілдеш) мартенсит, төмен және жоғары тем-
пературалық пластиналық мартенситтің аралас құрылымын ұсынатын 
қайтарылған мартенсит. γ-фазаның алғашқы жағдайында болатта бар 
қалдық аустенит түрінде болатыны белгіленді: 1) жұқа ұзын қабаттар 
түрінде мартенситтік рейкалар мен пластиналардың шектері бойын-
ша; 2) қос типті колониялар түрінде мартенсит пластиналардың ішінде;  
3) γ → α айналасында γ-фазада көміртектің қатпарлану нәтижесінде пер-
лит типі бойынша пайда болған, кездейсоқ аралдарда орналасқан жеке 
түрінде. Фрагменттелмеген мысалдар (5.123, а  сурет) және оның сыз-
балары, және де фрагменттелген (5.123, в сурет) және 30ХГСА болаттың 
алғашқы жағдайында феррит оның сызбалары (5.123, г сурет) келтірілді.

5.121 сурет. 30ХГСА қөлденең ысылмасының электролитплазмалық ни
троқатырудан кейінгі микроқұрылымы
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5.122 сурет. 30ХГСА болаттың 850 °C температурасында жоғары тем
пературалық электролитплазмалық нитроқатырудан кейінгі рентген 
дифрактограммасы: а) 3 мин, б) 5 мин, в) 7 мин ішінде

Алғашқы жағдайда 30ХГСА болаттың жұқа құрылымының электрон-
дық-микроскоптық сурет 5.124 суретте келтірілді: а – толық жарықты 
сурет (Ф – феррит түйіршігі, П – пластиналық перлит түйіршігі); б – ми-
кродифракциялық сурет және феррит түйіршігінен алынған оның индика-
торлық сызбасы, жазықтыққа жататын рефлекстер бар (111)α; в-микродиф-
ракциялық сурет және перлит түйіршігінен алынған оның индикаторлық 
сызбасы (г), (120) және (137) α-фаза мен (221) цементит Fe3C жазықтығына 
жататын рефлекстер бар, стрелкамен α-фаза [001] мен цементит [01–2], атап 
айтқанда [001]α II [01–2] Fe3C үйлесетін бағыттар белгіленді, сонымен қатар 
ара қатынастар орындалады: (120)α II (221)Fe3C (Багаряцкий байланысы).
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5.123 сурет. 30ХГСА болаттың бастапқы жағдайында фрагменттелме
ген және фрагменттелген феррит

5.125 суретте фрагменттелген сурет бейнеленген, а – толық жарықты 
сурет; б – (а) учәскесінен алынған микродифракциялық сурет; в-оның 
индикаторлық сызбасы, схемада «К» ретінде белгіленген М23С6 карбиді 
(221) және α-фаза (113), (115) және (1–12) жазықтықтарына жататын реф-
лекстер бар. Фрагменттелген ферритте шектеулерде және ішінде М23С6 
карбид бөлшектері бар екені анықталды. Шектерде М23С6 карбид бөлшек-
терінің орта өлшемі – 32 нм, материалда көлемді бөлігі – ~1%, және де 
ішінде бөлшектер өлшемі – 4 нм, материалда көлемді мөлшері – ~0,5%.

Перлиттік құрылым ферриттік түйіршіктер құрлымынан әлдеқайда 
берік екенін, цементит пластиналары орналастыру әрекетін феррит түй-
іршіктерінің шегі секілді тиімді тоқтататынын белгілеу қажет. Алғашқы 
жағдайда 30ХГСА болатта бұзылған перлиттің мысалы 5.99 суретте кел-
тірілді, г – толық жарықты сурет; д – цементит [201] рефлексінде алынған 
толық қараңғы сурет; е – индикаторлық микродифракциялық сурет 
(112) α және (234–) Fe3C жазықтықтарға жататын рефлексте бар индика-
торланған микродифракциялық сурет; ж – перлит түйіршігінің тәсімі.
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5.124 сурет. 30ХГСА болаттың бастапқы жағдайдағы жұқа құрылымы
ның электрондықмикроскоптық суреті

5.125 сурет. 30ХГСА болаттың бастапқы жағдайдағы жұқа құрлымының 
фрагменттелген феррит пен бұзылған перлиттің электрондықмикро
скоптық суреті
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5.126 сурет. 30ХГСА болаттың жұқа құрылымының электролиттікплаз
малық нитроқатырудан кейінгі үлгі беті

Қайтарылған төрткіл электрондық-микроскоптық сурет, ПТМ – пла-
стиналық төмен температуралық, ПЖМ – жоғары температуралық мар-
тенсит 5.126 суретте келтірілді, төрткілдеш ішінде орналасуда төрткіл 
шектері бойынша γ-фазаның, М23(С, N)6 карбонат бөлшектерінің бөлінуі 
көрсетілді: а – толық жарықты сурет; б – [111–]γ+ [01–1]α сәйкес келетін 
рефлекстерде алынатын толық қараңғы сурет; в –микродифракциялық 
сурет; г – оның индикаторлық сызбасы, тәсімде «К» ретінде белгіленген 
М23(С, N)6, карбонитриді (150) және α-фаза (123), (113) және (133) жа-
зықтықтарына жататын рефлекстер бар. Пластиналар шектері бойынша 
(5.126, д сурет) қос типті колонналар (5.126, е сурет) және аралдар (сурет 
5.126, ж) түрінде қалдық аустенит (γ). 5.126, ж суретте стрелкалармен 
цементит бөлшектері белгіленді.

5.101 суретте келтірілген «карбонитрид М2С0.61N0.39 – α-фаза» (5.127, 
в, г, д суреттер) фаза аралық беттерінде орналасқан М23(С, N)6 карбо-
нитрид бөлшектері және қайтарылған мартенситтің (5.127, а,  б сурет) 
электрондық-микроскоптық суреттердің мысалдары. Белгілі болғандай, 
барлық суарылған және қайтарылған әлсіз қоспалы төмен және орта 
көміртекті болаттардың негізінде пакеттік (төрткіл) мартенситтен және 
бірнеше санды пластиналық мартенситтен тұратын пакеттік-пластина-
лық мартенситтің аралас құрылымы бар. Дәл осы мартенсит зерттеу бо-
латында бақыланады. Бұған қоса, пластиналық мартенсит қалай төмен, 
солай жоғары температуралық болуы мүмкін. Пакеттік-пластиналық 
мартенситтің аралыс құрылымын қалыптастыру кезіндегі негізгі фак-
торлары айналдыру температурасы және қатты ерітіндіде көміртектің 
шоғырлануы болады.
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5.127 сурет. 30ХГСА болаттың жұқа құрылымының электролитплазма
лық нитроқатырудан кейінгі электрондықмикроскоптық суреті

5.13 кесте. α және γфазалардың, карбидтар және карбонитридтардың 
кристалл торларының параметрлері және типі, кеңістік тобы

Фаза Кристалл тобы-
ның типі

Кеңістік 
тобы

Кристалл тобының параметрлері, нм

a b c

α-фаза ОЦК Im3m 0,2866

γ-фаза ГЦК Fm3m 0,3600

Cr12Fe32Mo7Ni7 Кубич. I43m 0,8900

M3C Орторомб. Pnma 0,5080 0,6774 0,4520

M23 (C, N) 6 ГЦК Fm3m 1,0585

M2C0.61N0.39 Орторомб. Pbcn 0,4878 0,5604 0,4440

M6.2C3.5N0.3 Орторомб. Ama2 0,6956 0,9260 0,2844

M (CN) 2 Тетрагон. - 0,6832 0,3200

β-графит Гексагон. P63/mmc 0,2547 1,0044

Ескерту: М – химиялық элементтер Fe, Cr, Mo, Ni

Толық жарықты суретте көрінгендей (5.127, в сурет), М23(С, N)6 бөл-
шектердің пластиналық пішіні бар. Бұл бірден-бір жаңа нәтиже, осы 
уақытқа дейін еш жерде белгіленбеген. М23(C, N)6 карбонитридтің құра-
мында темір мен хром бар екенін (Fe, Cr)23(C, N)6 белгілейміз. Хром өзін 
осы жағдайда карбидті жасаушы элемент ретінде айқын көрсетеді.

Жарық түсіретін электрондық дифракциялық микроскопия әдісімен 
18ХН3МА-Ш болаттың нитроцементтелген қабатының жүргізілген зерт-
теулері көрсеткендей фазалық құрылымы және фазалардың көлемді мөл-
шері үлгінің ішіне қарай өту шарасы бойынша өзгереді. Біріншіден, бар 
фазалар бөлшектерінің формасы, олардың өлшемдері және өзара орна-
ласуы ерекше, екіншіден, барлық фазалардың бөлшектері α-матрицамен 
[135] қоршалған екенін айта кету қажет. Осы зерттеуде белгіленген бар-
лық фазалар 5.13 кестеде ұсынылды.
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γфаза (аустенит) қабаттарымен αфазамен ұсынылған материал учәскесінің электрон
дықмикроскоптық сурет, ақ стрелкалармен белгіленген: а – толық жарықты сурет; б –
(а) учәскесінен алынған микродифракциялық сурет, αфазаның (001) және (111) және (112) 
γфазаның кеңістіктеріне жататын рефлексы бар; в –оныі индикаторлық тәсімі

5.128 сурет. 18ХН3МАШ болаттың нитроқатырудан кейінгі беткі қабаты

1)  α-фаза – Feα негізінде ауыстыру (хром, никель және молибден) және 
енгізу атомдарының (көміртек және азот) қатты ерітіндісі ОЦК (5.13 
кесте). Ол үнемі материалдың негізгі бөлігін құрайды. Морфоло-
гиялық α-фаза өзімен орналастырудың жоғары скалярлық тығыз-
дығымен (5.128, 5.129 суреттер) мартенсит пластиналарын ұсынады 
(ρ = 5.3⋅1010 см-2).

2)  γ-фаза – Feγ (5.13 кестеге қараңыз) ауыстыру (хром, никель және мо-
либден) және енгізу (көміртек және азот) атомдарының қатты ерітін-
дісі ГЦК. γ-фаза мартенсит пластиналардың шектері бойынша өлшемі 
10×400 нм қабаттарымен орналасқан қалдық аустенит түрінде бола-
ды (5.128 сурет).

3)  Темір карбиді – цементит. Оның орторомбтық кристалл торы бар. Це-
ментиттің кристалл торларының параметрлері 5.13 кестеде келтіріл-
ді. Цементит бөлшектерінің пластиналық формасы бар, олардың орта 
өлшемі 8×60 нм және олар α-фаза пластиналарының ішінде орналаса-
ды (5.129 сурет).

4)  Карбонитрид M(CN)2. Осы карбонитридтің кристаллдық торының 
тетрагональды симметриясы бар. Осы карбонитридтің құрамы сол 
құрам бойынша араласқан, сондықтан оның формуласы (Fe, Ni)(CN)2 
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ретінде жазылуы тиіс. Осы фазаның бөліктері басқа фазалардың 
бөліктерімен топтарда: немесе М2С0.61N0.39 фаза бөліктерімен (сурет 
5.128), немесе β-графит және М6.2С3.5N0.3 фазалар бөліктерімен (5.129 
сурет). Бөлшектері M(CN)2 дұрыс емес созылған формасы бар, олар-
дың орта өлшемі 0.2×0.5 мкм құрайды.

5)  Карбонитрид М23(С, N)6. М23(C, N)6 фазаның кристаллдық торы – күр-
делі. Элементарлық ұяшық түрлі эквивалентсіз емес позициясы бар 
100 атомнан аса сақтайды. Кристалл торының параметрі 5.13 кестеде 
келтірілді. Осы карбонитридтің құрамы қалай темір және хром бой-
ынша, солай көміртек пен азот бойынша араласқан. С және N элемент-
тердің ерігіштігі маңызды. Хром атомдарының 50% дейін темірмен 
ауыстыруы мүмкін деген ақпарат бар. Сондықтан осы формула (Fe, 
Cr)23(C, N)6 ретінде жазылуы тиіс. Беткі қабатында осы карбонитрид-
тер топтармен қатысады (5.130 сурет), ақаусыз қалдықтардың түрі 
бар, атап айтқанда дұрыс емес формасы және маңызды түрлі өлшемі 
бар. М23(C, N)6 бөлшектердің орта өлшемі 0,6 мкм мөлшерін құрайды.

6)  Карбонитрид М6.2С3.5N0.3. Осы карбонитридтің кристалл торының 
орторомбтық симметриясы бар. Кристалл торының параметрлері 
5.13 кестеде келтірілді. Осы карбонитридтің құрамы, M23(C, N)6 және 
М2С0.61N0.39, карбонитридтер секілді қалай, хром бойынша, солай темір 
бойынша аралас. Сондықтан оның формуласы (Fe, Cr)6.2С3.5N0.3 ретінде 
жазылуы тиіс. Беткі қабатында осы фазаның бөліктері басқа фазалар-
дың бөліктерімен топтарға қатысады, ерекшелігінде β-графит және 
M(CN)2 (5.131 сурет). М6.2С3.5N0.3 бөлшектерінің дөңгелек формасы бар, 
олардың өлшемі шамамен 1 мкм (5.132 сурет).

7)  ГПУ кристалл торы бар β-графит, параметрлері 5.13 кестеде келтіріл-
ді. β-графит тек басқа фазалардың бөлшектерімен топтарда қатысады 
(сурет 5.122). β-графит бөлшектері – ақаусыз және күштеусіз, олардың 
орта өлшемі шамамен 2 мкм мөлшерін құрайды.

Цементит бөлшектерімен αфазамен ұсынылған материал учәскесінің электрондықми
кроскоптық сурет (стелкалармен белгіленген): а – толық жарықты сурет; б – (а) учәскесі
нен алынған микродифракциялық сурет, (100) αфаза және (135

–
) цементит кеңістіктеріне 

жататын рефлекстері бар; в –оның индикаторлар тәсімі

5.129 сурет. 18ХН3МАШ болаттың нитроқатырудан кейінгі беткі қабаты
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М23 (С, N) 6 бөлшектер тобының электрондықмикроскоптық суреті: а – жарық түсіретін 
сурет; б – (а) учәскесінен алынған микродифракциялық сурет, фазы M23 (C, N)6 фаза кеңістік
теріне (113) жататын рефлекстер бар; воның индикаторлық тәсімі

5.130 сурет. 18ХН3МАШ болаттың нитроқатырудан кейінгі беткі қабаты

Беткі қабатында тағы бір фазаның бөлшектері бар, атап айтқанда – 
Cr12Fe32Mo7Ni7. Осы фазаның кристаллдық торы 5.13. кестеде келтірілген 
параметрлармен кубтық симметриясы бар. Бұл топтармен қатысатын 
бөлшектердің доңгелек формасы (5.131 сурет). Бөлшектердің орта өл-
шемі – 0,2 мкм.

βграфит, М6.2С3.5N0.3 және M(CN)2 
түрлі фазалардың бөлімшелер 
тобының электрондықмикроскоп
тық сурет а – сәйкес келген реф
лекстерде толық қараңғы сурет 
((б) және (в) шеңбер мен белгілен
ді) [2

–
20]1+[11

–
0]2+[111

–
]3 (1 – фаза 

M(CN)2, 2 – М6.2С3.5N0.3, 3 – βгра
фит); б – (а) учәскеден алын ған 
микродифракциялық сурет, (115

–
)  

фазы M(CN)2 фазаның (115
–

), 
М6.2С3.5N0.3 фазаның (111) және 
βграфиттің (2

–
13) кеңістіктер

ге жататын рефлекстер бар;  
воның индикаторлық тәсімі

5.131 сурет. 18ХН3МАШ 
болаттың нитроқатыру
дан кейінгі беткі қабаты
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М2С0.61N0.39 бөлшектерінің электрондықмикроскопия суреті: а – рефлексте алынған толық 
жарықты сурет [02

–
1
–

]; б – (а) бөлшегінен алынған микродифракциялық сурет, М2С0.61N0.39 
фазана (23

–
6) жататын рефлекстер бар; в –оның индикаторлық тәсімі

5.132 сурет. 18ХН3МАШ болаттың нитроқатырудан кейінгі беткі қабаты

5.14 кесте. Түрлі морфологиялық αмартенсит құрамдасларда және ма
териал бойынша орта дислокациялық құрылымның санды сипаттамасы. 
18ХН3МАШ болаттың нитроқатырылған өтпелі қабаты

Морфологиялық құрамдас Морфологиялық құрамда-
стың көлемдік мөлшері 

ρ (×1010) ρ± (×1010)

см-2 см-2

Пакеттік мартенсит 40% 5,3 2,5

Пластиналық төментемпера-
туралық мартенсит 25% 4,1 3,5

Пластиналық жоғарытемпера-
туралық мартенсит 35% 3,5 2,9

Материал бойынша орта 100% 4,4 2,9

Электрондық микроскопия әдісімен жүргізілген зерттеулер көр-
сеткендей, біріншіден, зерттеу болатында дислокациялық құрылы-
мы негізінде тығыз дислокациялық торлармен ұсынылды. Екіншіден, 
дислокация құрылымы қатты поляризацияланған. Үшіншіден, ρ орна-
ластырудың скалярлық тығыздығы ρ±, орналастырудың артық тығыз-
дығына жақын, атап айтқанда ρ ≈ ρ± (5.14 кесте). Осының барлығы, ска-
лярлық орналастыру ансамблі кернеудің ішкі өрісін қалыптастыруда 
негіз болатынын білдіреді. Одан басқа, материалда зерттелінетін ішкі 
кернеуді қалыптастыратын көздері, енгізу элементтері концентрация-
сының (көміртек және азот) әртектілігі, карбидтер мен карбонитрид-
тері бар болады.
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Электролит-плазмалық нитроқатырулауды өткен фольг әдісімен дай-
ындалған 12Х18Н10Т болат үлгілерінің зерттеулері түрлі дисперстілік 
бөлінулер және формалардың үлкен санын көрсетті. Тепе-теңдікті ке-
зеңдік бұзу нәтижесінде атмосферадан аустенитке атомдар ағымдары-
ның өзгеруі болады, диффузиялық қабатта оның жылдамдығы өзгереді, 
азот концентрациясы артады, аустенитте азоттың ерігіштігі өседі. Бұл 
диффузиялық қабаттың қалындығы бойынша азот концентрациясының 
градиентінің артуына апарып соғады және аустенитке біркелкі диффу-
зияланатын азот және көміртек арасындағы өзара әрекеттесудің өзге-
руіне қалыптасады. Ағымдардың өзара әрекеттесуі аустенитте болған 
диффузияланған атомдар және элементтер арасында өзара әрекеттесу-
дің өзгертулерімен ілесіп жүреді және кристалдық құрылым ақаулары-
ның тығыздығын арттыруға және аустенитте қалдық фазаларды бөлуге 
апарып соғады. Осы үдерістер нәтижесінде аустенит тепе-теңдік емес 
жағдайға ауысады.

Аустенит облысында нитроқатырулау жағдайларында қалай оның 
көлемінде, солай түйіршік шектері бойынша ерекше нитридтік фазаны 
енгізу элементтерінің арттырылған ерігіштігі орын алады. Жүргізілген 
зерттеулер көрсеткендей (5.133, 5.134 суреттер), нитроқатырылған бо-
латтың бетінде α-фазаның жалпы көлемді бөлігі 85% тең мөлшерді құра-
стырады, аустенит түйіршіктерінің мөлшері 10%, қалғаны – карбидтер 
және карбонитридтер құрастырады. Карбидтер және карбонитридтердің 
көлемді бөлігінің мөлшерінен үштен бір бөлігі түйіршік шектерінде-
гі қоспалы цементит түрінде болады, қалғаны – түйіршік жіктеріндегі 

5.15 кестеден байқалғандай, біріншіден, қозғаудың кернеу ампли-
тудасы моменттік кернеу амплитудасынан үнемі үлкен. Екіншіден, мо-
менттік кернеулердің нақты пластикалық сипаты бар. Үшіншіден, бо-
латтың алғашқы жағдайын салыстыру бойынша моменттік кернеулер 
маңызды төмен, атап айтқанда нитроқатыру ішкі кернеулерді төменде-
туге әкелді [143].

5.15 кесте. Түрлі морфологиялық αмартенсит құрамдасларда және ма
териал бойынша ішкі кернеу амплитудасы. 18ХН3МАШ нитроқаты
рылған болаттың өтпелі қабаты

Морфологиялық 
құрамдас

Морфологиялық 
құрамдас көлемді 

мөлшері

Қозғаудың кернеу 
амплитудасы, σ 

МПа

Бірсәттік кернеу 
амплитудасы, σд 

МПа

Пакеттік мартенсит 40% 460 320

Пластиналық төментем-
пературалық мартенсит 25% 400 370

Пластиналық жоға-
рытемпературалық 
мартенсит

35% 370 340

Материал бойынша орта 100% 420 340
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5.133 сурет. 12Х18Н10Тболаттың 850 ºС 7 минут ішінде электро
литплазмалық нитроқатыру кезінде беткі қабатында қалыптасқан 
микроқұрылым: толық жарықты сурет, стрелкалармен пластиналық 
мартенсит бөлшектері белгіленген, шеңбермен карбонитрид бөлшек
тері қоршалған

 

5.134 сурет. 12Х18Н10Тболаттың 850 ºС 7 минут ішінде электро
литплазмалық нитроқатыру кезінде беткі қабатында қалыптасқан 
микроқұрылым: толық жарықты сурет, стрелкалармен пластиналық 
мартенсит бөлшектері белгіленген, шеңбермен карбонитрид бөлшек
тері қоршалған
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және олардың шектерінде ірі өлшемді М23(С, N)6 карбонитридтің бөлшек-
тері түрінде және М23(С, N)6 аса кіші бөлшектер – түйіршіктер көлемін-
де. Бұл түйіршік шектерін нитроқатырулау барысында көміртек пен азот 
ағымдарын орындары ретінде белсене жұмыс істейтінін білдіреді; түйір-
шік шектерінен материал ішіне диффузия жүреді. Суб шектеулер (мар-
тенситтік төрткүлдеш, пластиналар, пакеттер шектері), дислокациялық 
түтікшелер бойынша және ақыры, кристалл торының көлемі бойынша 
материалдың ішінде фронтальдық диффузия бір уақытта болады. Көмір-
тек пен азоттың диффузиясы ең алдымен аустениттік түйіршіктің шегі 
бойынша өтеді. Бұл түйіршік шектері бойынша активацияның энергия-
сы түйіршік денесіне қарағанда шамамен 2 есе аз болу нәтижесінде бо-
лады. Нитроқатырудан кейін пайда болатын аустениттік түйіршіктердің 
шектері нитроқатыру үдерісіне ықпал көрсетпейді.

12Х18Н10Т болаттың модификациялық қабатында электролит-плаз-
малық нитроқатыру кезінде көміртек негізінде цементитте және карбо-
нитридте М23(С, N)6 және де α-фазада топталған, азот Fe2–3N нитридте, 
α-матрицада және карбонитридте [113] топталған.

Зерттелінетін болат дисперстік-беріктелетін материал болады. Берік-
телінетін фазалар болады: суарылған жағдайда – болатты суару кезінде 
«өздігінен жұмсарту» нәтижесінде пайда болатын цементиттің бөлінуі, 
жұмсарту кезінде – цементитті және М2С, М6С, М23С6 типті арнайы кар-
бидттерді бөлу. Осы факт болатта пайда болатын М23С6 типті арнайы 
карбидтер бөлшектерінің аустенитінде ерігіштік температурасы 1000–
1050 ºС және аса шектерінде, ал температуралық интервал 850–950 ºС 
[123] осы фаза бөлшектерін бөлу және өсіру үшін ең қолайлы болатын-
дықтан, «өздігінен жұмсарту» цементит қабаттарының пайда болу меха-
низмы туралы болжамды растайды.

Электролит-плазмалық нитроқатырудан кейін металлографикалық 
зерттеулер көрсетті, 34ХН1М болат бетінде карбонитрид қабаты пайда 
болады (5.135 сурет) [100]. Өңдеу температурасы 750 °C тең кезінде ок-
сид қабаты болмайды (5.135, а, б суреттер), 850 °C температура кезінде 
өзімен темір тотығын ұсынатын анық белгіленген қараңғы учәскелері 
бар, бірақ, оксид қабаты толық қалыптаспаған (5.135, в, г суреттер).

5.136 суретте өңдеудің түрлі параметрлерімен электролит-плазма-
лық нитрокөміртектендіруден кейін 34ХН1М болаттың көлденең шлиф-
тың оптикалық микроскопия нәтижелері ұсынылды.

Өңдеу температурасы 750 °C кезінде 5 минут ішінде (5.136, а сурет) 
түрлендірілген қабаттың микроқұрылымы жоғары біртекті оксикарбо-
нитрид қабатымен ұсынылды, және де қабатта карбонитридтердің бір-
келкі қосылуы көрнекті. Өңдеу температурасы 750 °C кезінде 7 минут 
ішінде (5.136, в  сурет) түрлендірілген қабат жоғары бұдырлығы және 
карбид қосуларымен беткі оксинитридтік қабаттан тұрады. Микро дөңе-
стерінің биіктігі 5 мкм құрайды. Кейін троостит торымен анық белгілен-
ген карбонитрид аймақ сы болады, одан кейін – алғашқы құрылым. Тро-
остит торының пайда болуы мүмкін, қоспалауыш элементтерді қайта 
таратумен және аустениттің мартенситтік емес айналу өнімдерінің пай-
да болуымен байланысты.
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а) 750 °C, 5 мин; б) 750 °C, 7 мин; в) 850 °C, 5 мин; г) 850 °C, 7 мин

5.135 сурет. Беткі қабаттың электролитплазмалық нитроқатырудан 
кейінгі микроқұрылымы

850 °C температурада 5 минут ішінде өңделген 34ХН1М болат бетінің 
микроқұрылымында, ε-карбонитрид аймақ сының қабаты бар (5.136, б 
сурет). Кейін мартенситтік құрылым бар. Өңдеу температурасы 850 °C 
кезінде 7 минут ішінде (5.136, г суреттер) бетінде доңгелек карбонитрид 
бөлшектерін қосумен әлсіз белгіленген оксикарбонитрид қабаты пайда 
болады. Кейін карбонитрид, мартенсит және перлит қоспасынан тұра-
тын аймақ шығады. Кейін қалдық ферриттің жеке қосуларымен мартен-
сит-троостит аймақ сы болады.

ε-карбонитрид аймақ сының пайда болуы көміртектің диффузиялық 
белсенділігі беткі қабаттарының тереңдігі бойынша төмендеуімен, ал 
азоттың қанықтыру қабылеттілігінің өсуімен байланысты. Одан басқа, 
ε-карбонитридте онда көміртектің жоғары ерігіштігімен және біртек-
тіліктің кеңейтілген облысына байланысты көміртек және азот диффу-
зиясының жоғары жылдамдығы тән.

850 °C температурада 7 минут ішінде электролит-плазмалық ни-
троқатыру жағдайында ε-карбонитрид аймақ сы қалындығының төмен-
деуі аймақ ның сыртқы шегінде азоттың сақталуының төмендеуімен, 
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а) 750 °C, 5 мин; б) 850 °C, 5 мин; в) 750 °C, 7 мин; г) 850 °C, 7 мин

5.136 сурет. Беткі қабаттың электролитплазмалық нитроқатырудан 
кейінгі микроқұрылымы

сәйкес концентрация градиентін және сонымен қатар азот диффузия-
сын азайтумен байланысты. Осы температурада ε-карбонитридте азот 
пен көміртек құрамының өзгеруі азот және көміртектің термодинами-
калық белсенділігінің өзара әсеріне. Азот және көміртек құрамының 
белгілі байланысында өзара ығыстыру болуы тиіс. ε-карбонитрид аймақ 
сының сыртқы қабатынан өсуі беткі қабаттарына бу-газды қабықшадан 
азот және көміртек диффузиясынан болады, ішкі қабатынан осы эле-
менттерді өзекпен сіңіру нәтижесінде аймақ ның кемуі болады. Өңдеу 
температурасының артуымен аймақ қалындығының кемуі бу-газды қа-
бықшадан азот және көміртек диффузиясының жылдамдығы өзекке азот 
және көміртек диффузиясының жылдамдығына қарағанда баяуырақ 
артырылады.

5.137 суретте өңдеу ұзақтылығы 7 минут және 750 °C және 850 °C тем-
ператураларда электролит-плазмалық нитроқатыруға дейін және кейін 
34ХН1М болат бетінің рентген дифрактограммалары келтірілді.
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1 – бастапқы жағдайы; 2 –750 °C, 7 мин; 3 –850 °C, 7 мин

5.137 сурет. 34ХН1М болаттың беткі қабатының электролитплазма
лық нитроқатыруға дейінгі және кейінгі дифрактограммасы

Электролит-плазмалық нитроқатырудан кейін жаңа фазалар пайда 
болды: Fe, FeN және FeN0,095 темір нитрид және и FeC мартенсит артты-
рылған тетрагональдық негізінде γ-фаза. γ-Fe пайда болуы 730 °C жоға-
ры температура кезінде 34ХН1М болатта ферриттің аустенитке айналу 
жүргізілуімен шартталған. Тетрагональдылығы арттырылған FeC суару 
мартенситінің пайда болуы суару температурасына жақын 850 °C тем-
пературасына дейін қыздырудың және кейінгі салқындату [100] жоғары 
жылдамдықтарымен байланысты.

Азот және көміртектің біркелкі диффузиясы аустенитке көміртек 
диффузиясының жылдамдығын арттыруға апарып соғады, одан басқа 
азоттың болуы түрлендірілген қабатта қалдық аустенит санын артыра-
ды. Қалдық аустенит қажулық кернеудің пайда болауына кедергі болады 
және сонымен қатар, пайдаланылған бөлшектердің қажулық беріктігін 
арттырады. Қалдық аустенит созылымдылығына және соққы тұтқы-
рлығына әсер етеді. Түрлендірілген қабаттың арттырылған созылым-
дылығы өзектің үлкен беріктігімен болат бөлшектерде талап етілетін 
тұтқырлықты қамтамасыз етеді, өзінің кезегінде, нитроқатыру қабаты-
ның тереңдігін маңызды азайтуға мүмкіндік береді. Қалдық аустенит-
тің саны түрлендірілген қабаттың қаттылығын төмендетеді, сондықтан, 
оның саны мүмкіндік етілетін қаттылық бойынша бақылауға алынады.
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5.6.4 Электролитті- плазмалық өңдеудің болаттың беткі 
қабатының механикалық қасиетіне әсері

Беткі қабаттарды электролитті-плазмалық азоттандырудың көме-
гімен беріктендіру болаттың тозутөзімділігі мен коррозияға төзімділі-
гін арттырады, ол – беріктендірілген қабаттың құрылымдық-фазалық 
жай-күйін өзгерту салдары болып табылады.

Микроқаттылықты зерттеу 12Х18Н10Т болат үлгілерінің бастапқы 
микроқаттылығы шамамен 2050 МПа деңгейінде тұрғанын көрсетті 
(5.138 сурет). Электролитті-плазмалық цементтеуден кейін 850–950 ºС 
температура шамасындағы 7 минут ішінде үлгілердің микроқаттылығы 
4850 МПа-ға дейін артты. Алынған деректерден электролитті-плазмалық 
цементтеу ұзақтығы мен температурасын арттыру шамасы бойынша 
12Х18Н10Т болаттың микроқаттылығы бастапқы күйімен салыстырған-
да шамамен 2,4 есе көтерілетіні байқалды.

Цементтелген қабаттың қалыңдығы өңдеу уақытына байланысты 12 
мкм бастап 78 мкм дейінгі шамада өзгеріп тұрды. Цементтелген қабат 
қалыңдығының ұлғайюы өңдеу басында үлкен жылдамдықпен өсті, ал, 
соңынан бәсеңдеді.

Үлгілердің микроқаттылығы 7 минут ішінде 850–950 С температу-
ра шамасында электролитті-плазмалық нитроцементтеуден кейін 6450 
МПа дейін арттырылды (5.139 сурет). Алынған деректерден электролит-
ті-плазмалық нитроцементтеу ұзақтығы мен температурасын арттыру 
шамасы бойынша 12Х18Н10Т болаттың микроқаттылығы бастапқы күй-
імен салыстырғанда шамамен 3,2 есеге көтерілетіні байқалды. Нироце-

5.138 сурет. Микроқаттылықтың 950 ºС (1), 900 ºС (2) және 850 ºС (3) 
температура кезінде 7 минут ішінде электролиттіплазмалық цемент
теуден кейін 12Х18Н10Тболат үлгілерінің беткі қабатынан өзегіне қа
рай бөлінуі
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5.139 сурет. Микроқаттылықтың 850 ºС (1), 800 ºС (2) және 750 ºС (3) 
температура кезінде 7 минут ішінде электролиттіплазмалық нитроце
менттеуден кейін 12Х18Н10Тболат үлгілерінің беткі қабатынан өзегіне 
қарай бөлінуі

менттеумен түрлендірілген үлгілердің беткі қабатының құрылымы диф-
фузиялық аймақтың тереңдігі бойынша микроқаттылықтың бөлінуін 
қамтамасыз етеді.

Теориялық жағынан шыңдалған нитроцементтелген қабаттың қат-
тылығына екі фактордың әсер ететіндігін ескерген жөн: мартенситтің 
қаттылығына көміртегі мен азоттың аддитивті әсері және қалдықты 
аустениттің әсері. Шындығында, мартенситтің қаттылығына көміртегі 
мен азоттың аддитивті әсері қосалқы болып табылады. Құрылымның 
қаттылығына әсері басым, көміртегі мен азоттың мөлшері жоғары беткі 
аумақтарда қалдықты аустениттің мөлшері жоғары. Беткі қабаттардағы 
аумақтарда қалдықты аустениттің мөлшері салыстырмалы түрде төмен 
және құрылымның қаттылығын болмашы төмендетеді. Бұл аумақтарда 
азоттың мөлшері соншалықты төмен және мартенситтің қаттылығы не-
гізінде көміртегінің мөлшерімен анықталады. Сондықтан қалдықты ау-
стенит шыңдалған нитроцементтелген қабатта қаттылықты бөлуге әсер 
ететін негізгі фактор болып табылады. Бұл ретте нитроцементтелген 
қабатта цементтелген қабатқа қарағанда аса жоғары қаттылыққа қол 
жеткізілмейді. Керісінше, қалдықты аустенитке бай, беткі аумақтарда 
қаттылық төмен. Бұл құбылыс нитроцементтелген қабатқа тән.

Бірқатар жағдайларда үлгінің түрлендірілген қабатын нитрошыңдау 
кезінде беткі қабаттың қатты ерітіндісінде көміртегі мен азоттың жоғары 
шоғырлануына қол жеткізу салдарынан мартенситті шыңдау жүргізіл-
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ді. Қабаттан өзекке өтетін өтпелі аумақтың жоғары микроқаттылығы 
осымен түсіндіріледі. Қабаттың осындай құрылымы беттің жоғары тозу 
төзімділігін қамтамасыз етуі керек. Сондай-ақ бірге, қаттылықтың қа-
баттан өтпелі аймаққа түсуі айтарлықтай шапшаң болады, бұл оның тез 
бұзылуына себеп болады.

Электролитті-плазмалық тәсілмен өңделген, 12Х18Н10Т болат-
тың түрленген қабатының қалыңдығы бойынша микроқаттылықтың 
бөлінуіне жүргізілген зерттеулер қаттылықтың айтарлықтайөзгергенін 
көрсетті (7,5 ГПа дейін). Микроқаттылық шамасы қабатта 40 мкм қалың-
дықта іс жүзінде тұрақты болып қалады, одан кейін микроқаттылықтың 
материалдың бастапқы күйі үшін лайықты 2,8 ГРа мәніне дейін жылдам 
төмендеуі байқалады. Беріктендірілген қабаттың өсуінің жоғарғы жыл-
дамдығы және шекарасы айқын көрінетін беріктендірілген қабаттың 
қалыптасу сипаты оның қалыңдығы мен азоттандыру жылдамдығын 
жылдам және дәл анықтауға, және азоттандыру үрдісінің негізгі сипат-
тамасы ретінде азоттандырылған қабат қалыңдығын пайдалануға мүм-
кіндік берді.

Үлгілердің микроқаттылығы 7 минуттың ішінде 650–750 С темпера-
тура шамасында электролитті-плазмалық азоттандырудан кейін, 7680 
МПа-ға дейін артты. Алынған деректерден электролитті-плазмалық 
азоттандыру ұзақтығы мен температурасын арттыру шамасы бойынша 
12Х18Н10Т болаттың микроқаттылығы бастапқы күйімен салыстырған-
да шамамен 3,8 есеге көтерілетіні байқалды. Бұл ретте, микроқаттылығы 
жоғары қабаттың қалыңдығы азот диффузиясының тереңдігін білдіреді 
(5.140 сурет).

5.140 сурет. Микроқаттылықтың750 ºС (1), 700 ºС (2) және 800 ºС (3) 
температура кезінде 7 минут ішінде электролиттіплазмалық азот
тандырудан кейін 12Х18Н10Т болат үлгілерінің беткі қабатынанөзегіне 
қарай бөлінуі
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Болат бұйымдарының тозу төзімділігін, диффузиялық қабаттарда 
жоғарыдисперсті карбидтер мен карбонитридтердің көп мөлшерін жи-
наумен, жоғарыактивті карбюризаторлы азотпен және көміртегімен 
олардың беттерін қанықтыру жолымен түбегейлі түрде арттыруға бо-
латыны мәлім. Бұл ретте, егер кесетін жүздерді бір жақты қанықтыруды 
қамтамасыз етсек, онда үрдісте өздігінен қайралу әсерін алуға болады.

Қазіргі кезде болаттың тозу төзімділігінің критерийі оның аса қат-
тылығы болып табылады. Алайда, беткі қабаттың максималды тозу 
төзімділігіне жауап беретін құрылымы мен максималды қаттылыққа сәй-
кес келетін құрылымы әрқашан бірдей емес. Тозу төзімділігі құрылым-
ды-сезімтал сипаттама болып табылады. Сондықтан, әрқашан болаттың 
максималды қаттылығына қол жеткізуге тырысудың қажеттілігі жоқ. 
Үйкеліс үрдісінде беткі пластикалық деформация аймағы материалының 
құрылымы мен қасиетінің өзгеруі болады, тозу деңгейін бақылайтын үй-
келіс құрылымы құрылады. Өз кезегінде, үйкеліс кезіндегі деформация 
аймағының құрылымы, қабаттың бастапқы құрылымына байланысты. 
Демек, беткі қабаттың белгілі бір құрылымдық жай-күйін қалыптасты-
ратын, болатты алдын ала өңдеу шарттары мен олар үшін түрлендірілген 
қабаттың лайықты құрылымдық жай-күйін жасайтын ЭПӨ шарттары-
ның және үйкеліс кезінде деформация аймағының құрылымдық жағдай-
ларының триботехникалық сипаттамаларының арасында байланыс бар. 
Бұл байланысты анықтау – триботехникалық тағайындаудағы матери-
алдар мен бұйымдар үшін ЭПӨ технологиялық үрдісін оңтайландыру 
міндеттерін шешу кілті.

Үйкеліс коэффициентінің (f) тозу төзімділігіне әсерін «High 
Temperature Tribometer» трибометрінің көмегімен анықтады. Үлгілердің 
түрлендірілген қабаттарына ЭПӨ-ге дейін және кейін сынақтар жүр-
гізілді. Пайда болған беріктендірілген түрлендірілген қабат үйкеліс 
коэффициентін төмендетеді және үйкелетін беткі қабаттардың тозуын 
төмендетеді.Үйкеліс коэффициентін анықтау үшін мынандай шарттар 
қолданылған:
– шар радиусы – 5,00 мм;
– қалыпты жүктеме – 1,00 Н;
– шардың сызықты жылдамдығы – 2,00 см/с;
– деректерді жазу жиілігі – 20 Гц;
– сынақ температурасы – 20 ºС.

Зерттеулер, үлгілерді ЭПӨ-нен кейін үйкеліс коэффициенті (f) азаяты-
нын көрсетті.Егер үйкеліс коэффициентінің мәні бастапқы күйінде 1,01 
(5.141 сурет) тең болса, онда электролитті-плазмалық цементтеуден кей-
ін ол 0,27 дейін азайады (5.142 сурет), электролитті-плазмалық нитроце-
менттеуден кейін – 0,19 дейін (5.143 сурет), ал электролитті-плазмалық 
азоттандырудан кейін үйкеліс коэффициенті 0,16 (5.144 сурет) құрайды. 
Үйкеліс коэффициентінің азаюы тозудың азаюымен сипатталады.

12Х18Н10Т болаттың тозу жылдамдығы бастапқы күйінде 7,09×10–4 
мм 3/Н×м құрайды (5.145, а сурет). Электролитті-плазмалық цементте-
уден кейінгі тозу жылдамдығы 5,92×10–4 мм 3/Н×м тең (5.145, б сурет). 
Біздің ойымызша, бұл шыңдандыру нәтижелерінде пайда болған берік-
тендіруші фазалар Fe3C (карбидтер) мен мартенсит бөлшектерінің туын-
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5.141 сурет. Үйкеліс коэффициентінің 12Х18Н10Т болат үлгісініңбастапқы
күйіндегібеткі қабатының тозу жолында өзгеруі

5.142 сурет. Үйкеліс коэффициентінің 950 С температура кезінде 7 ми
нут ішінде электролиттіплазмалық цементтеуден кейін 12Х18Н10Тбо
лат үлгісінің беткі қабатының тозу жолында өзгеруі

дауымен байланысты. Электролитті-плазмалық нитроцементтеуден 
кейінгі тозу жылдамдығы 3,32×10–4 мм 3/Н×м құрайды (5.145, в сурет). 
Беріктендіруші фаза Fe3C (карбидтер), Fe2–3N (нитридтер) бөлшектерінің 
болуы түрленген беттің тозу төзімділігін жақсартады. Электролит-
ті-плазмалық азоттандырудан кейін тозу жылдамдығы 2,89×10–4 мм 3/
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5.143сурет. Үйкеліс коэффициентінің 850 С температура кезінде 7 минут 
ішінде электролиттіплазмалық нитроцементтеуден кейін 12Х18Н10Т
болат үлгісінің беткі қабатының тозу жолында өзгеруі

5.144 сурет. Үйкеліс коэффициентінің 750 С температура кезінде 7 ми
нут ішінде электролиттіплазмалық азаоттандырудан кейін 12Х18Н10Т
болат беткі қабатының тозу жолында өзгеруі

Н×м тең (5.145, г сурет). Тозу төзімділігін жақсарту хром нитриді бөл-
шектерінің түзілуімен түсіндіріледі, ол айтарлықтай қаттылығын арт-
тырудан басқа, сондай-ақ, тозу төзімділігін арттыруға да ықпал ететіні 
мәлім [113].

5.16 кестеде 500 және 1000 сағаттың ішінде ұстаумен, құрамында 20% 
FeCl3⋅6H2Oбар су ерітіндісіне ауық-ауық батыру кезінде 12Х18Н10Т болат 
үлгілерін өңдеуге дейінгі және кейінгі коррозиялық сынақтар бойынша 
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ұстаудан кейін өңдеуден өтпеген болат беттерінде коррозиялық ойық 
аймағы пайда болатыны расталады, олар кристалды тордың бұзылуына 
немесе де түйін шекарасының еруіне, одан кейін кристалл аралық ыды-
рауға әкеледі. Электролитті-плазмалық нитроцементтеу мен азоттанды-
рудың оңтайлы режімдерінде өңделген, болат үлгілерінің коррозиялық 
беріктігінің артқаны белгіленді. Осыған байланысты, мартенситтің, 
карбидтер мен нитридтердің ірі және ұсақ бөлшектерінің пайда болуы 
есебінен құрылымының құрамдас бөлігін өзгертумен материалдың пит-
тингті коррозияға кедергісін айтарлықтай арттыруға болатынын болжа-
уға болады.

Жалпы жағдайда гетерофазалы құрылымның пайда болуы есебінен 
ішкі азоттандыру аймағында гальваникалық будың мөлшері көп бола-
ды, бұл элетрохимиялық коррозия кедергісін төмендетеді, ал, фазалар-
ды беріктендіру кезінде қоспаланатын элементтермен қатты ертіндіні 
кеміту химиялық коррозия кедергісін де төмендетеді.

Қағидалы негізге қарағанда, кезеңдік жүйенің IV және V топтары-
ныңметалдарының нитридтері металдармен салыстырғанда тотығуға 

а) бастапқы күйінде, б) 950 С температура кезінде 7 минут ішінде электролиттіплаз
малық цементтеуден кейін, в) 850 С температура кезінде 7 минут ішінде электролит
тіплазмалықнитроцементтеуден кейін, г) 750 С температура кезінде 7 минут ішінде 
электролиттіплазмалықазоттандырудан кейін

5.145 сурет. 12Х18Н10Т болаттың тозу жылдамдығын өлшеу

деректер ұсынылған. Алынған нәтижелерді салыстыра отырып ЭПӨ-ден 
кейін коррозия жылдамдығы төмендейді, 12Х18Н10Т болаттың коррози-
ялық төзімділігі бастапқы күйімен салыстырғанда 1,5–2 есеге артадыдеп 
айтуға болады [113].

5.146–5.149 суреттерде 12Х18Н10Т болат үлгілерінің түрленген бетін-
де қалыптасқан, питтингті коррозия микроқұрылымының фрагмент-
тері ұсынылған [123]. Металлографиялық зерттеулердің деректерімен 
құрамында 20% FeCl3⋅6H2O бар су ерітіндісінде 500 және 1000 сағаттық 
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5.16 кесте. 12Х18Н10Т болаттың үлгілерін шоғырлануы 1 және 5%, 
FeCl3·6H2O су ерітіндісінде коррозиялық сынау

Сынақтарға арналған 
үлгілер

Коррозиялық сынақтар ұзақтығы

500 ч (20,8 тәу) 1000 ч (41,6 тәу) 

массасын 
жоғалтуы, 

г/м 2

коррозия 
жылдамдығы, 

г/ (м 2·ч) 

массасын 
жоғалтуы, 

г/м 2

коррозия 
жылдамдығы, 

г/ (м 2·ч) 

Бастапқы 39,61 0,0792 71,83 0,0718

Цементтеуден кейін 
(950 0С, 7 мин) 

32,48 0,0649 64,37 0,0643

Нитроцементтеуден 
кейін (850 0С, 7 мин) 

26,57 0,0531 43,08 0,0430

Азоттандырудан кейін 
(750 0С, 7 мин) 

17,23 0,0344 38,92 0,0389

едәуір берік, өйткені, нитридтердің тоттану реакциясы (MeN) металдар-
дың тоттану реакциясына қарағанда аз өзгерістермен ΔGº сипатталады. 
Бұл, нитридтер байланысының қанықтығымен байланысты, тотық пай-
да болуы үшін үлкен шамамен сипатталатын, Me-N байланысын алдын 
ала үзу қажет. Талдау, бұл заңдылықтың титан, темір және оның нитрид-
тері үшін әділ екенін көрсетеді. Хромға қатысты айтсақ, онда бұл металл 
мен оның нитридтері тоттану реакциясына ΔGº жақынмәнге ие, әсіресе 
800–1200ºС температуралық интервал кезінде, яғни, олардың тоттануға 
беріктігі шамамен тең.

Әдетте, тоттануға жоғарғы нитридтерге қарағанда төменгі нитрид-
тердің беріктігі кем. Бұл MeN қарағанда Me2N байланысының қанық ты-
лығының аздығымен байланысты. CrN және Cr2N хром нитридтерінің то-

5.146 сурет. 12Х18Н10Т болат үлгісі беткі қабатының FeCl3·6H2O су 
ерітіндісінде 500 сағат (а), 1000 (б) сағат ұстағаннан кейінгі бастапқы, 
питтингті нүктелері бар микроқұрылымы
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5.147 сурет. 12Х18Н10Т болат үлгісі беткі қабатының 7 минут ішінде 
950 ºС температура кезінде электролиттіплазмалық цементтеуден 
кейінгі, питтингті нүктелері бар микроқұрылымы, FeCl3·6H2O су ерітін
дісінде ұсталуы 500 (а) сағат және 1000 (б) сағат жалғасты

тығуға беріктігі іс жүзінде бірдей. Темір γ нитридтерінің арасында – Fe4N 
нитриді Fe2–3Nε-нитридіне қарағанда тотығуға едәуір берік.

Кезеңдік жүйенің VI топ металдарының нитридтері IV және V топтар-
дың металдардың нитридтеріне қарағанда кем қорғаныш қасиеттерге ие 
(нитридтер мен металдардың ΔGº жақын). Хромның, титан мен темірдің 
нитридтерінің тотығуынөзара ΔG салыстыра отырып, 700 С жоғары 
температуралық интервалда тотығудың едәуір беріктігіне TiN, γ'-Fe4N 
нитридтері ие, одан бірнеше кем беріктікке Cr2N және CrN және де өте 

5.148 сурет. 12Х18Н10Т болат үлгісі беткі қабатының 7 минут ішінде 
850 ºС температура кезінде электролиттіплазмалық нитроцемент
теуден кейінгі, питтингті нүктелері бар микроқұрылымы, FeCl3·6H2O су 
ерітіндісінде ұсталуы 500 (а) сағат және 1000 (б) сағат жалғасты
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5.149 сурет. 12Х18Н10Т болат үлгісі беткі қабатының 7 минут ішінде 
750 ºС температура кезінде электролиттіплазмалық азоттандырудан 
кейінгі, питтингті нүктелері бар микроқұрылымы, FeCl3·6H2O су ерітін
дісінде ұсталуы 500 (а) сағат және 1000 (б) сағат жалғасты

төмен беріктікке – ε-Fe2–3N нитридтері ие деген қорытынды жасаймыз. 
Нитридтер оттегіндегі, тұз бен металл балқытпаларындағы жоғары 
беріктілігімен сипатталады, темір нитридінен басқа. Титан, цирконий, 
ванадий, хроммен алюминий нитридтері сілтіде бұзылмайды.

Сөйтіп, металдарда нитридті жабындардың болуы әртүрлі агрессивті 
ортада қорғанышты және 500…1200 С дейін ауа атмосферасында қызу 
кезінде ыстыққа төзімділікті қамтамасыз етеді.

Электролитті-плазмалық өңдеу режімі параметрлерінің 18ХН3МА-Ш 
болат беткі қабатының микроқаттылығына әсері зерттелді [107]. Болат-
тың микроқаттылығы бастапқы күйінде 2700 МПа-ны құрайды. Цемент-
теудің оңтайлы температурасын анықтау үшін әртүрлі температура-
ларда электролитті-плазмалық цементтеу жүргізілді (5.150 сурет). ЭПӨ 
оңтайлы температурасы 860 С екені анықталды [136].

5.151 және 5.152 суреттерде 18ХН3МА-Шболаттан жасалған бұрғы-
лау құралдарының материалдарының үлгілерін қажақты тозуға сынау 
нәтижелері келтірілген. Сынақтар 10 және 20 минуттан болаттың баста-
пқы және азоттандырумен өңделген үлгілерінде жүргізілді. Екі сынақта 
да бастапқы үлгісінің массасының жоғалуы азоттандырумен өңделген-
ге қарағанда көп. Барлық өңделген үлгілердің массасының жоғалуы 
тереңдігі бойынша арта түседі. Екінші сынақта азоттандырылған үл-
гілердің түрлендірілген қабаты үйеледі.

Өңдеу температурасын арттырумен болаттың абразивті тозу 
төзімділігінің артуы α- және γ-қатты ерітінділерді азотпен қанықтыру-
мен негізделген.
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5.150 сурет. 18ХН3МАШ болаттың цементтелген қабатының гли
цирині бар кальцийлендірілген соданың 10% су ерітіндісінде микроқат
тылығының ұстау уақытына тәуелділігі

Қаралатын үлгілердегі қалдықты аустениттің жоғары тозу төзімділігі 
оның қарқынды беріктендірілуімен және тозуы кезінде деформацияның 
жоғары төзімді α′-мартенситіне жартылай айналдырумен, сондай-ақ, 
қалдықты аустенитті бұзылудың жабысқақтығына оң әсерімен байла-
нысты. [136] сәйкес, өңдеудің максималды температурасы кезінде тозу 
төзімділігінің бақыланатын төмендеуі азотты аустениттің деформаци-
ялық γ→α′ беріктілігін арттырумен негізделген – абразивті тозуы кезінде 
айналдыратын.

Тозуға тұрақтылық құрылымдылық-сезгіш сипат болып табылады 
және қатты фазаның көлеміне, формасына, таралуына және көлемді 
үлесіне, сондай-ақ қатты және материялық фазасының механика-
лық құрамына тәуелді. Осы жерде ешқандай механикалық сипаттар 
бірі-бірінен бөлек қажақты тозу кезінде болаттың тозуға тұрақтылық 
критериі болып қызмет атқармайтындығын атап кету керек. Демек бір-
дей қаттылықтағы түрлі құрылымдылық класты болаттардың тозуға 
тұрақтылығы болады немесе керісінше: түрлі қаттылықтағы болаттарда 
жақын тозуға тұрақтылығы болуы мүмкін. Болаттардың тозу үдерісі-
не құрылымдылық өзерістер және олармен байланысты механикалық 
құрамының өзгеруі әсер етеді. Осы туралы қаттылығы 5650 Мпа болат 
үлгісінің тозуға тұрақтылығының төмендеуі куәландырады, оларды бет-
кі қабаттардың морттануымен түсіндіруге болады [126].

Осылай алынған нәтижелердің салыстырмалы талдауларымен элек-
тролитті-плазмалық цементтеу материалдардың газды цементтеуге 
қарағанда темір негізінде жоғары тозуға тұрақтылығын қамтамасыз 
ететіндігі анықталды.
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5.151 сурет. 18ХН3МАШ болаттың 10 және 20 минут ішінде сынау кезін
де ЭПА температурасына байланысты тозу төзімділігіне (а) және масса
сының жоғалуына (б) қатысты өзгеруі
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5.152 сурет. 18ХН3МАШ болаттың10 және 20 минут ішінде сынау кезін
де ЭПА ұстау уақытына байланысты тозу төзімділігіне (а) және массасы
ның жоғалуына (б) қатысты өзгеруі
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5.17 кестеде ТНТ жоғары температуралық трибометрде трибосынақта-
ры параметрлерінің мәні келтірілген.
5.17 кесте.Трибосынақтар параметрлерінің мәні

18ХН3МА-Ш 
болаты

Азоттау режімі Үйкелістің орташа 
коэффициенті

Із ені бойынша 
тозу, мкм

Бастапқы - 0,78 735

Өңделген 7500, 3.5 мин. 0,18 175

5.153 сурет. 18ХН3МАШ болаттарының бастапқы үлгілерін үйкеліске 
сынау кестесі (а) және тозу сызықтарының түрлері (б) 

5.153, 5.154 суреттерде 18ХН3МА-Ш болаттың бастапқы және өңдел-
ген үлгісінің үйкеліс жолы мен сынау уақытына тәуелді үйкеліс коэффи-
циентінің өзгерукестесі, сондай-ақ қатар тозу сызықтарының көлемдері 
бар түрлері келтірілген.

Өңделменген үлгілердің кестесінде үйкеліс параметрелері сипатының 
өзгеруі көрсетілген – үйкеліс коэффициенті қисық сызығының уақыт 
өте өсу сипаты (5.153, а  сурет) және тозудың максималды ені болады 
(5,153, б сурет).

Болаттың бастапқы және өңделген үлгілерінің салыстырмалы талда-
уы өзара көрсеткендей, үйкелістің минималды коэффициенті электро-
литті плазмада азоттандырылған үлгіле бар және ол өңдеуге дейінгі үл-
гінің үйкеліс коэффициентінен 4 есе кем (5.154, а сурет).

Өңделген болаттың жоғыры тозуға тұрақтылығы өңделемеген үл-
гімен салыстырғанда, матрицаның барлық көлемі бойына бөлінген 
қатты нитрондардың дисперсиялық бөлшектері үлгінің бетінен биік кө-
теріліп тұрады, болаттың негізгі матрицасының үйкелуіне кедергі кел-
тіретіндігімен түсіндіріледі.

30ХГСА құрылымдылық болаттың үстіртін электролитті-палазмалық 
өңдеуге дейінгі және кейінгі трибологиялық және механикалық модифи-
кациялауын эксперименттік зерттеу нәтижелерінде өңдек режімдерінің 
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5.154 сурет. 18ХН3МАШ болаттарының өңделген үлгілерін үйкеліске 
сынау кестесі (а) және тозу сызықтарының түрлері (б) 

5.155 сурет. 30ХГСА 
болат үлгілерінің тозу 
белсенділігінің элек
тролит плазмасында 
түр өзгертуге дейін
гі және кейінгі өңдеу 
уақытына тәуелділігі

тозу белсенділігіне (тозу жылдамдығы, массасын жоғалту) әсерінің заң-
дылығы бекітілді. Сынақтар жоғарыда «шар-диск» схемасы бойынша си-
патталған қондырғыда жүргізілді. 5.155 суретте эксперименттік жұмы-
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стардың мәімпеттері келтірілген, электролит плазмасында түр өзгертуге 
дейінгі және кейінгі 30ХГСА болат үлгілерінің тозу белсенділігінің уақыты 
мен жолының бөлігінен үйкеліс коэффициентінің тәуелділігі құрылды 
(мм 3/Nм).

5.18 кестеге сәйкес тозу белсенділігі 30ХГСА болат үлгілерінің баста-
пқы жағдайымен салыстырғанда әртүрлі өзгереді. Дегенмен, тозу бел-
сенділігінің елеулі төмендуін мынандай үлгілерден байқауға болады: 6 
минут бойы 750 °C температурасы кезінде нитроцементтеуден кейін 8,7 
есеге, 7 минут бойы 850 °C температурасы кезінде азоттау кезінде 4,3 есе-
ге, 7 минут бойы 950 °C температурасы кезінде борлау кезінде 7,1 есеге. 
5.18 кестесінің мәліметтері бойынша тозуға тұрақтылықтың экспени-
менттік мәліметтерінің диаграммасы (5.156 сурет) және электролит плаз-
масында модификациялаудан кейінгі 30ХГСА болаттың барлық сынала-
тын үлгілерінің үйкеліс коэффициентіқұрастырылды (5.157 сурет). 5.158 
суретте электролит плазмасында өңдеудің түрлі режімдерінен кейінгі 
30ХГСАболат үлгілері беттерінің тозу жолағының фрагменті келтірілген. 
Іздің сипаты бойынша беттерінің бұзылуын үлгілердің цементтеуден 
кейін тозуға неғұрлым бейім болатындығымен болжауға болады.

Сөйтіп, 30ХГСА конструкциялық болаттың тозу қарқындылығы элек-
тролит-плазмалық өңдеу температурасына байланысты екенін белгіле-
уге болады. Тозу қарқындылығының төмендеуімен үлгілердің беткі қа-
батының тозуға беріктігі арттырылады. Сондай-ақ, бұрын жүргізілген 
металлграфикалық, рентгенфазалық зерттеулер негізінде және электро-
лит плазмасында түрлендіру кезінде беткі қабатының тозуға беріктігінің 
артуы көбінде ұсақ дисперстік екінші фазалардың пайда болуымен бай-
ланысты деп болжауға болады: нитридтер, карбидтер, карбонитридтер, 
темір және қоспалы элементтердің боридтері. Ұсақ дисперстік нитридтер 
және қоспалы элементтер боридтері материалдың тозуға беріктігін арт-
тыруға қалыптасатыны белгілі. Осы немесе басқа режімдердің тиімділі-
гін тек температураны арттырумен алдын ала білу мүмкін емес, өйткені 
плазмалық өңдеу кезінде тозу беріктілігін арттыруға температурадан 

5.18 кесте. Тозуға тұрақтылықты сынау нәтижелері

№ Өңдеудің түрі және технологи-
ялық параметрлері

Тозу қарқындылығы
[(мм 2/N) /мм],

Үйкеліс коэф-
фициенті, μ

1 Бастапқы жағдай 0,00071 0,9

2 Цементация 860 °C, 3 минут 0,00036 1,2

3 Азоттандыру 750 °C, 7 минут 0,000164 1,4

3.1 Азоттандыру 850 °C, 3 минут 0,000436 1

4 Борлау 900 °C, 7 минут 0,0001 0,6

4.1 Борлау 900 °C, 7 минут 0,0003031 0,7

4.2 Борлау 950 °C, 7 минут 0,0004329 0,75

4.3 Борлау 1000 °C, 7 минут 0,000328 0,8

5 Нитроцементтеу 750 °C, 6минут 0,00008106 0,8
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5.156 сурет. 30ХГСА болаттың өңдеудің түрлі режімдерінде тозу қарқын
дылығы мәні 

 
5.157 сурет. 30ХГСА болаттың беткі қабатының өңдеудің түрлі режім
деріндегі үйкеліс коэффициентінің мәні

 

а) бастапқы жағдайы, б) борлау 900 °C, 7 минут, в) нитроцементтеу 750 °C, 6минут,  
г) азоттандыру 750 °C, 7 минут, д) цементация 860 °C, 3 минут

5.158 сурет. 30ХГСА болат беткі қабатының «Шардиск» әдісі бойынша 
тозу жолағы фрагменті
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бөлек электролит құрамы, физикалық параметрлер мен қоспалы мате-
риалдың дәрежесі әсер етеді.

Сондай-ақ 30ХГСА болат беткі қабатының эксперименттік микроқат-
тылығына электролит-плазмалық өңдеу режімінің технологиялық па-
раметрлеріның әсерін зерттеді. Бастапқы жағдайда 30ХГСА болаттың 
микроқаттылығы 2700 МПа құрайды. 30ХГСА болаттың химия-терми-
ялық электролит-плазмалық өңдеудің тиімді режімдерін анықтау бой-
ынша жұмыстар кезеңмен жүргізілді. Бастапқы кезеңде өңдеудің әр бір 
түрі үшін % электролит құрамын, кернеуді, температураны, уақытты 
жою бойынша эксперименттік жұмыстардың қатары жүргізілді: цемен-
тация, азоттандыру, борлау, нитроцементтеу. Режімдерді белгілеуден 
кейін механикалық, физикалық, трибологиялық қасиеттері бойынша 
эксперименттік жұмыстары жүргізілді. 5.159–5.164 суреттерде 30ХГСА 
болаттың түрлендірілген үлгілерінің көлденең микрошлифы және беткі 
қабатының микроқаттылығын анықтау бойынша эксперименттік жұмы-
стардың нәтижелері келтірілді.

Микроқаттылығын және тозуға төзімділігін анықтау бойынша біз-
бен жүргізілген зерттеулерге келісе мынандай заңдылықтар белгіленді: 
нитроцементациялау және электролит-плазмалық азоттандыру кезінде 
30ХГСА болат үлгілерінің беткі қабатының тозуға тұрақтылығын артты-
румен микроқаттылықтың өсуі байқалады; құрамында азот бар пайда-
ланылған электролиттердің үлгілерінде микроқаттылықтың мәні ретке 
артырылады, түрлендірілген қабаттарда ұсақ дисперстік нитридтердің 
пайда болуымен байланысты сияқты; микроқаттылықтың максимальды 
мәнінің 8977 МПа тең 30ХГСА болаттың нитроцементациялық үлгісі бар 
(5.163, 5.164 суреттер), ал цементациядан кейін беткі микроқаттылығы 
3212 МПа құрайды (5.159, 5.160суреттер), микроқаттылықтың мини-
малды мәні тең болады.

5.159 сурет. 30ХГСА болаттың беткі қабаты микроқаттылығының 
электролит плазмасында цементациядан кейінгімәнінің диаграммасы
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5.160 сурет. 30ХГСА болаттың көлденең микрошлифының электролит 
плазмасындағы цементтелуден кейінгі микроқаттылығы

5.161 сурет. 30ХГСА болаттың беткі қабаты электролит плазмасында 
азоттандырудан кейінгі микроқаттылығы мәнінің диаграммасы

5.162 сурет. 30ХГСА болаттың көлденең микрошлифының электролит 
плазмасында азоттандырудан кейінгімикроқаттылығы
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5.163 сурет. 30ХГСА болаттың беткі қабатыныңэлектролит плазма
сындағы микроқаттылық мәнінің диаграммасы

Коррозиялық сынақтарды 1000, 2000, 3000 сағаттар ішінде құрамын-
да 20% FeCl3 ×6H2O ұсталыммен сулы ерітіндіге 30ХГСА болат үлгілерін 
кезеңдік батырумен жүргізді. Алынған нәтижелерді салыстыра отыра, 
30ХГСА болаттың коррозиялық тұрақтылығы цементация және борлау 
кезінде жеткілікті жақсы арттырылады, 30ХГСА болатты азоттандыру 
және цементациялау коррозиялық тұрақтылыққа оң әсер етеді. 5.165 су-
ретте элктролит плазмасында ХТО дейін және кейін массаны жоғалту 
бойынша 30ХГСА болаттың коррозиялық сынақтарының эксперимент-
тік деректері келтірілді.

Болаттың осы маркасы үшін өзіне тән сипаттамалық коррозиялық бұ-
зылу түрлері анықталды: питтингті, ойық және саңылаулық коррозия. 
Көптеген зерттеулер барысында авторлармен [144] питингті коррозия 
ойық және саңылаулық коррозияның дамуының бастапқы кезеңі болады 
деп белгіленді. Сондай-ақ қатар, зерттеулер [144] механикалықпен са-

5.164 сурет. 30ХГСА болаттың көлденең микрошлифының электролит 
плазмасында нитроцементтеуден кейінгі микроқаттылығы
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лыстыру бойынша модификациялаудың электролит– плазмалық әдісінің 
маңызды артықшылығын көрсетті. Электролит плазмасында беткі түр 
өзгертуге алынған болат учәскелерін бөлшекті зерттеуден кейін кор-
розиялық бұзылу топографиясында ерекшелігі белгіленді (5.166–5.168 
суреттер).

Коррозияның ірі ошақтарының аясында цементтеу әдісімен өңделген 
болат бетінде фиништік өңдеу нәтижелерінде (5.166 сурет) пайда болған 
ақаулар орындарында пайда болған ұсақ питингтердің маңызды саны 
бақыланады. Эксперименттік нәтижелерге келісе 30ХГСА болаттың 
цементтелген беттерінің коррозиялық тұрақтылығының оптималдық 
режімі мынандай болады: 850 оС, 3 мин.

30ХГСА болат үлгілерінің ЭПА коррозиялық сынақтар топографиясы 
өзімен пассив беткі қабатының ұсақ питингтермен бұзылмаған тәжіри-
белік шектер бойынша ойықтардың аз санын ұсынады (5.167 сурет). 
массаны жоғалту және суреттердің топографиялық зерттеулер бойын-
ша эксперименттік деректерге келісе, азотталған бетіне 5.130 суретінен 
көрінгендей, массаның ең максимальды жоғалуы келеді, үлгілердің беті 
үлкен дәрежеде коррозияға алынған.

5.168 суретте 3000 сағатқа дейін уақыт ішінде нитроцементациядан 
кейін 30ХГСА болат үлгілері беттерінің топографиясы келтірілді. Нитро-
цементтелген беті орта дәрежеде коррозияға алынғанын зерттеулер көр-
сетті. Беткі қабаттың ойық және саңылаулық коррозиялары бақыланды.

Жүргізілген жұмыстардың негізінде Р6М5 болатты электролит-плаз-
малық азоттандырудан кейін оның тозу қарқындылығы азаяды және 
азоттандыру режіміне байланысты (5.169 сурет) [98, 132] абразивтік то-
зуға беріктігін және оның микроқаттылығы артады.

5.165 сурет. 30ХГСА болат массасының коррозиялық сынақтар кезінде 
түр өзгертуге дейінгі және кейінгі жоғалу мәні
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а) өңдеуге дейін; б) 1000 ч.; в) 2000 ч; г) 3000ч ішінде

5.166 сурет. ЭПЦ әдісімен анықталған коррозиялық сынақтар 
топографиясы

а) өңдеуге дейін; б) 1000 ч.; в) 2000 ч; г) 3000ч ішінде

5.167 сурет. ЭПА әдісімен анықталған коррозиялық сынақтар 
топографиясы

а) өңдеуге дейін; б) 1000 с.; в) 2000 с; г) 3000 с ішінде

5.168 сурет. ЭПНЦ әдісімен анықталған коррозиялық сынақтар 
топографиясы

5.169 сурет. Р6М5 болаттың азоттандыру температурасына байланы
сты Н микроқаттылығы мен Ки абразивтік тозу бойынша салыстырмалы 
тозуға беріктігінің, Jтозу қарқындылығының өзгеруі
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5.170 сурет. Тез кескіш болаттарды трибологиялық сынау нәтижелері

THT-S-BE-0000 трибометрде «шар – диск» схемасы бойынша жүргізіл-
ген трибологиялық сынақтар, барлық азоттандырылған үлгілердің тозу 
қарқындылығы бастапқымен салыстыру бойынша төмен екенін көрсетті 
(5.170 сурет). МЕМСТ 23.208–79 (АСТМ С 6568) сәйкес «айналмалы ау-
нақша – тегіс беті» схемасы бойынша абразивтің қатты емес бекітілген 
бөлшектері туралы үйкеліс кезінде абразивті тозуға сынақтар үшін экс-
перименттік қондырғыда жүргізілген абразивті тозуға үлгілерді сынау, 
азотталған үлгілердің массасының жоғалуы азотталмаған үлгілерге қа-
рағанда аз, азоттандырудан кейін тез кескіш болаттардың абразивтік 
тозу беріктігінің артуын көрсетеді (5.170 сурет).

Микроқаттылығы мен қызутөзімділігін өзгертуінің негізінде элек-
тролит-плазмалық азоттандырудан кейін микроқаттылығы 1,6 есеге 
артады, қызутөзімділігі 40 °C көтеріледі. 5.171 суретте азоттандырудан 
кейін азоттандырылған қабаттың тереңдігі бойынша микроқатталығын 
тарату және кез кескіш болаттардың азоттандырылған үлгілердің қыз-
утөзімділігіне сынақтар нәтижелері келтірілді.
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5.171 сурет. Р6М5, Р9және Р18 тез кескіш болаттардың үлгілері үшін 
жұмсарту температурасынан микроқаттылық тәуелділігін және азот
тандырылған қабаттың тереңдігі бойынша микроқаттылығын тарату

Микроқаттылығын тарату сипаты бойынша электролит-плазмалық 
азоттандыру азоттандырудың қалыпты газ үдерісі алдында маңызды 
ерекшелігі бар. Сондай-ақ, электролит плазмасында қанығу кезінде 
аммиакта қалыпты қанығу үшін сипатты қаттылықтың күрт төмендеуі 
болмайды. Аммиакта азоттандыру кезінде азоттандырылған қабаттан 
негізге ауысу кезінде қаттылықтың күрт төмендеуі байқалады.

Қазіргі машина жасауда әрекет ететін кернеулердің жоғары деңгей-
імен, кең температуралық интервалмен, басқыншылық орталармен 
және т.б. байланысты кескіш құралдарды пайдаланудың күрделі жағдай-
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ларымен сипатталады. Сондықтан, материалдарға ерекше талаптарды, 
ерекшелігінде жоғары температураларда жоғары тозуға беріктігін және 
жасалған кескіш құралдардың төзімділігінсақтау қажет. Сондай-ақ қа-
тар, сынақтың жоғары температураларында кез кескіш болаттың азот-
тандырылған үлгілердің тозуға беріктігі зерттелді.

Р6М5 болаттың жоғары температуралық сынақтары ASTM G 99 ха-
лықаралық стандартқа сәйкес «шар-диск» схемасы бойынша THT-S-
BE-0000 жоғары температуралық трибометрде 500 °С, 550 °С және 600 °С 
температураларда жүргізілді. Контрдене ретінде Al2O3 сертификат-
талған материалдан диаметрі 6,0 мм шар пайдаланылды. Тозуға берік-
тілік тозу қарқындылығымен және үйкеліс коэффициентімен бағалан-
ды. Сынақтың түрлі температуралары (500 °С, 550 °С және 600 °С) үшін 
азоттандырылған қабаттарды тоздыру коэфициентін салыстыра тез 
кескіш болаттың азоттандырылған қабаттың тозуға беріктігі қоршаған 
ортаның температурасына байланысты өзгеретіні анықталды, атап ай-
тқанда пайдалану температурасы және азоттандырылған қабат 550 °C 
(5.172 сурет) температураға дейін төзімді. 600 °C дейін температураны 
арттыру тозуға беріктігін төмендетуге және де үйкеліс коэффициентінің 
артуына әкеледі, нитридтік фазаның когерент бөлшектерінің диффузи-
ялық өсуі немесе коагуляцияның ұқсас үдерістеріне байланысты үдері-
стер болуы мүмкін.

40Х болат үлгілерін сынау кезінде үлгімен салыстыру бойынша корунд 
шарының тозу жылдамдығы 1% аз құрайды. Сондықтан, «шар-диск» жүй-
есінің тозуының санды мәнін есептеу кезінде шардың тозуын ескермеді.

Бастапқы жағдайда үлгілердің үйкеліс жолдарын талдау тозудың не-
гізгі механизмы адгезиялық құраушыдан абразивтік тозу болатынын 
көрсетті, материалдың пластикалық ағымының іздерінің бар болуы 
куәландырады. Бұл абразивтің әсер ету нәтижелерінде материалдың 

5.172 сурет. Тез кескіш болат үлгілерінің тозу қарқындылығының сынақ 
температурасына тәуелділігі
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пластиналық ығыстыру кезінде пайда болатын үйкеліс бетінде арық пен 
қаспақ түрінде сипатталуының пайда болуын растайды (5.173 сурет).

Белгілі болғандай үйкеліс үдерісі үшін тозудың үш сатысын бөліп 
алуға болады. Ұзақтылығы үлкен емес тозудың алғашқы кезеңі три-
божүйенің стандартты емес жағдайымен сипатталады. Бұл кезең три-
божүйенің қосымша атқарым деп аталады, оның барысында кедір-бұ-
дырының тепе-теңдігі мен үйкелістің тұрақты коэффициенті бекітіледі, 
ал сондай-ақ қатар тозу төмендейді. Үйкеліс коэффициенті тәуелділігі 
кестесінде үйкеліс жолынан бастап қосымша атқарым 18 м қашықтықта 
аяқталатындығын көруге болады (5.173, б сурет). Кейін тозудың екінші 
сатысы басталады, ол үйкелістің тұрақты коэффициенті мен салыстыр-
малы төмен тозумен сипатталады. Оны дамыту барысында тозу біртін-
деп өседі және елеулі бүлінулерге және апаттық тозуға әкеледі. Барлық 

5.173 сурет. Өңделмеген (бастапқы) 40Х болаттың трибологиялық 
сынақтарының нәтижелері: а) жарық және қараңғы өрісіндегі (үстіңгі оң 
жағындағы бұрышында) тозу беттерінің микрофотографиясы; б) сынау 
үдерісіндегі үйкеліс коэффициентінің өзгеру кестесі

зерттелетін үлгілер үшін сынақтың осы жағдайларында бұзылу сатысы 
болмағандығын атап өткен орынды.

Азотталған үлгілердің екінші сатысы кешірек басталады. Мысалы, 
азотталған үлгілерде 750 °C температура кезінде екінші сатысы 850 °C 
темпероатура кезінде 26 м қашықтықта басталады (174, б, сурет, 175, б 
сурет). Осы құбылыс азотталған үлгілердің бастапқы жағдайымен салы-
стырғанда тозуға тұрақтылығының артқандығынкуәландырады.

Электролитті плазмадағы азоттау үдерісі зерттелетін үлгілердің 
тозуға тұрақтылығын елеулі арттырады. Берілген гистограммадан 
(5.176 сурет) 750 °C және 850 °C температурада азоттаудан кейін тозу 
жылдамдығының төмендегендігі байқылатындығын көреміз. Тозуға 
тұрақтылықтың осындай жақсаруы нитридті қабаттың қалыптасуымен 
түсіндіріледі, ол белгілі болғандай, қаттылықты елеулі арттырудан басқа 
тозуға тұрақтылықты да арттыруға әсер етеді.

Азоттаудан кейінгі трибологиялық жақсару беткі қабаттарды қосым-
ша беріктенумен және тозу механизмінің өзгеруіне байланысты. Бет-
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терде азотталған қабаттың бар болуы адгезиялық құрастырушылардың 
әсерін төмендетуге мүмкіндік береді. Тозудың бірінші кезеңдерінде кон-
трденелер мен нитридті қабаттрадың арасында түйісу жүреді, жүктеме 
мен беткі қабатында кернеудің жиналуы әсерінен нитридті қабаттың 
бұзылуы жүреді. Осы көріністің растау ретінде қажақ ролін атқаратын 
қосымша қатты бөліктердің қалыптасуымен байланысты болуы мүмін 
үйкеліс жолдарының бетінде тән шұңқырлардың болуы болып табылады 
(5.174, а,  5.175, а  суреттер). Ұсақ қажақ бөлшектерінің бар болуы түй-
іспелі жабысып қалудың алдын алуға мүмкіндік береді. Осылай азот-
таудан кейін тозу механизмінде азоттаудан кейін адгезиялық құрасты-
рушылары қажақты тозуға ауысады.

5.174 сурет. Азотталған үлгілердің 750 °C температура кезіндегі три
бологиялық сынақтарының нәтижелері: а) жарық және қараңғы өрістегі 
(оң жақ бұрышында) тозу беткі қабатының микрофотографиясы; б) сынау 
үдерісіндегі үйкеліс коэффициентінің өзгеру кестесі

5.175 сурет. Азотталған 40Х болат үлгісінің 850 °C температура кезінде 
трибологиялық сынақтары нәтижелері: а) жарық және қараңғы өрістегі 
(оң жақ бұрышында) тозу беткі қабатының микрофотографиясы; б) сынау 
үдерісіндегі үйкеліс коэффициентінің өзгеру кестесі
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Сөйтіп, электролитті-плазмалық өңдеудің құрылымдық болаттар 
құрылымы мен құрамына әсеріне жүргізілген зерттеулер өңдеудің ұсы-
нылып отырған тәсілінің беткі қабаттарды беріктендірудің перспек-
тивалық, энергия үнемдеуші және ресурстар үнемдеуші тәсіл болып 
табылатындығын және энергетикалық салаларда қолдануға болатын-
дығын көрсетті.

5.176 сурет. 40Х болаттың беткі қабатының электролитті плазмада 
азоттауға дейінгі және кейінгі тозу жылдамдығы
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ҚОРЫТЫНДЫ

ҚР ҰЯО РМК АЭИ – «Қазақстан Ресубликасында атом саласын 2020 
жылға дейін перспективалық кеңейте отырыпдамытудың 2011–2014 
жылдарға арналғанбағдарламасын» негізгі әзірлеуші және оны негізгі 
орындаушыларының бірі – ҚР ҰЯО РМК-ның бөлімшесі болып табылады. 
Бұл Бағдарлама – базасында ҚР ҰЯО РМК-ны қызметінің стратегиялық 
мақсаттары мен бағыттары қалыптастырылған, сондай-ақ АЭИ-ның фи-
лиалы да Институт қызметінің ерекшелігімен байланысты мынандай 
ғылыми-зерттеу және технологиялық жұмыстарды орындай отырабас-
шылыққа алатын құжат болып табылады:
– Қазақстанда атом энергетикасын дамыту жөніндегі жұмыстарға 

ғылыми-техникалық қолдау көрсету;
– атом саласы объектілерінің ядролық, радиациялық және өнеркәсіптік 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
– атом саласындағы қолданбалы зерттеулер мен технологиялық ин-

фрақұрылымға арналған ғылыми-эксперименттік базаны дамыту;
– техногендік жұмыстар атқырылатын орындарындағы радиаци-

ялық-қауіпті жағдайларды жою;
– таратпау режіміне қолдау көрсету;
– атом саласы үшін кадрлар даярлау.

Институт жұмысының негізгі бағыттары – Қазақстан да атом энер-
гетикасын дамыту жөніндегі жұмыстарға ғылыми-техникалық қолдау 
көрсету болып табылады. ҚР ҰЯО АЭИ-ның ядролық және термоядро-
лық объектілер қауіпсіздігін негіздеудегі жұмыстары зерттеулердің 
әлемдік деңгейіне сәйкес келетін жоғары кәсіби және техникалық дең-
гейде орындалған эксперименттік зерттеулердің кең ауқымын қамтиды. 
Орындалатын зерттеулердің кейбірі әлемде бірінші рет және шетелдік 
серіктестердің қатысуымен жүргізілуде.

Өткен жиырма жылдықта ҚР ҰЯО АЭИ қызметкерлері жапондық 
әріптестермен бірлесіп, су-сулы энергетикалық реакторының, оның 
белсенді аумағының балқуымен байланысты «ауыр» аппаттарына тән 
үдерістердің эксперименттік зерттеулерін орындалған болатын, натрий 
жылу ұстағышы бар шапшаң нейтрондардағы реактордың белсенді ау-
мағының балқуы бар постулаттау апаттары кезіндегі қайталама қатерді 
болдырмау мәселесі тұрғысында да эксперименттер орындалды және 
жалғасуда. Реактор шахтасының бетонды негізін қориумның әсерінен 
қорғау үшін ыстыққа тұрақты материалдарды пайдалану мүмкіндігін 
зерттеу бойынша эксперименттер, сондай-ақ Фукусима-1 АЭС апаттық 
реакторларының белсенді аумағының балқымасының қатып қалған 
фрагменттерін қайта өңдеу жөніндегі құрылғыны құруды негіздеудегі 
зерттеулер аяқталды. Комиссариатының бағдарламасы аясында ASTRID 
натрийлі жылу ұстағышы бар IV буынды шапшаң нейтрондардағы про-
тотипті реактордың құрылысы бойынша француз оның белсенді аумағы 
құрылғысының отынның балқуы бар реактордың ауыр апатының салда-
рын жеңілдету қабілетін негіздеудегі зерттеулер басталды, ауыр апаттар-
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да MYRRHA реакторының қауіпсіздігін негіздеу бағытында да жұмыстар 
жоспарлануда.

Орындалған және жоспарланған зерттеулер апаттық үдерістерді 
басқару технологияларының тиімділігін, «ауыр» апаттардың зардапта-
рын жеңілдетуге және жоюға арналған АЭС мен реакторлардың белсенді 
аумақтарының қолданыстағы және ұсынылған құрылғыларының жұ-
мысқа жарамдылығын қолдауға бағытталған.

Институттың атом энергетикасы қауіпсіздігін негіздеудегі зерттеу-
лерден басталған жұмысы қазір атом энергетикасын дамыту саласында 
үлкен мәселелер аясын қамтиды. JAPC бірлесіп Қазақстандық АЭС жоба-
сына пайдаланушы ұйымдардың талаптары әзірленді, Қазақстан Респу-
бликасында АЭС салуды негіздеудегі техника-экономикалық зерттеулер 
жүргізілді. Елімізде алғашқы АЭС құру мүмкіндігіне байланысты осы 
зерттеулердің нәтижелерін негіздеу жоспарлануда.

Елімізде атом энергетикасын құрумен және дамытумен байланы-
стағы барлық мәселелер құрылыс орнын таңдау және соңынан Қазақстан-
да АЭС салумен бітпейді. Әлемдік атом энергетикасының даму үрдісін 
ескере отырып, IV буынды реакторлардың ядролық-энергетикалық тех-
нологияларды дамыту саласындағы зерттеулерді орындауға, атом энер-
гетикасыобъектілерін жобалау және жобаларын сараптау жұмыстарын 
орындауға қажетті материалдар мен реакторлық құрылғылардың жұ-
мысқа жарамдылығын негіздеудегі зерттеулер мен сынақтарды орын-
дау үшін Институттың ғылыми және техникалық инфрақұрылымын 
дамыту, атом энергетикасы объектілерінің қауіпсіздігін негіздеудегі 
зерттеулерді жалғастыру қажет.

Осы тұрғыдан алғанда «Атом саласында қолданбалы зерттеулер мен 
технологиялық инфрақұрылымына арналған ғылыми-эксперименттік 
базаны дамыту» бағыты аясында ҚР ҰЯО АЭИ ядролық реакторларын, 
стендтері мен қондырғыларын жаңғырту, РАҚ эәне ИСК ұзақ мерзімге 
сақтау және қайта өңдеу республикалық орталығын құруды қоса алған-
да жаңа объектілер салу, инновациялық реакторы бар тәжірибелі-өн-
дірістік ММ АЭС немесе қазіргі өндірістік АЭС Курчатов қаласында салу 
мүмкіндігі, ғылыми бөлімдерді қазіргі заманғы жабдықтармен жарақтау 
маңызды шешім болып табылады, өйткені, онсыз бірегейлі зерттеу қон-
дырғылары бар бола тұрып, болашақ КТМ токамакты қоса АЭИ тақы-
рыптары бойынша эксперименттік циклдарды толық әрі сапалы жүргі-
зу, бәсекеге қабілетті нәтижелерді алу мүмкін емес. Осы бағыт аясында 
2017 жылы КТМ токамагыимаратының құрылысын аяқтау және оның 
физикалық іске қосылуын жүргізу маңызды болып тұр.

ҚР ҰЯО АЭИ жұмысының маңызды бағыты – «Байкал-1» ЗРК және ИГР 
ЗРК зерттеу реакторлары кешендерінің, ҚР ҰЯ АЭИ радиациялық және 
электрофизикалық қондырғыларының ядролық, радиациялық және 
өнеркәсіптік қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады. Ақиқатына 
келгенде, институтта орындалып жатқан көптеген зерттеу бағдарлама-
лары да, Институттың жеке беделіде соның салиқалы шешіміне тәуелді.

Табиғатты қорғау жұмыстары аясында Институт үшін тиімдірегі – 
техногендік жұмыстар орындарында радиациялық-қауіпті жағдайларды 
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жою жұмыстарын орындау, РАҚ және ИСК айналысудан ластанған ау-
мақтарды қалпына келтіру жөніндегі міндеттерді шешу болып табылады.

ҚР ҰЯО АЭИ таратпаурежімін қолдай жұмыс істейді – бұл ең әуелі, 
ИВГ.1М және ИГР зерттеу реакторларының белсенді аймақтарының 
байытылуыназайту жұмыстары және атом саласы стратегиялық объек-
тілерінің физикалық қорғанысы мен күзетін қамтатамсыз ету.

Атом саласының және жекелей алғанда ҚР ҰЯО РМК АЭИ-ның білікті 
мамандарға деген қажеттілігін қанағаттандыру үшін Институтта инже-
нер-техникалық және ғылыми кадрлар даярлау және оларды қайта да-
ярлау жүйесі бар, АЭИ қызметкерлерінің жоғары оқу орындарының ма-
гистратурасы менPhD доктарантурасында оқып, біліктілігін арттыруға 
жағдай жасалған. ҚР ҰЯО АЭИ өзінің іс-шаралар жоспарында әріректегі 
болашақта АЭС-ын басқаруға және пайдалануға арналған қызметкер-
лерді кәсіби даярлау мен оларды қайта даярлау және аттестаттау міндет-
терін жүзеге асыратын жаттықтыру орталықтарын құру көздеп отыр.

Жоғарыда аталған жұмысжоспарлары мен шараларын орындау Қа-
зақстандағы атом энергетикасының қауіпсіздігі мен дамуы жөніндегі 
жұмыстарға ғылыми-техникалық қолдау көрсетуді (елімізде атом энерге-
тикасын оңтайлы дамытуды, атом энергетикасын дамытуға қажетті ин-
фрақұрылым құруды, радиоэкология және таратпау міндеттерін шешуді, 
атом саласына қажетті кадрлар даярлауды және түптеп келгенде, атом 
саласында ғылым мен технологияларды дамытуды) қамтамасыз етеді.

Кітап авторлары осы кітаптың жеке тараулары мен материалдарын дай-
ындауға қатысқан ҚР ҰЯО РМК АЭИ филиалының мына қызметкерлері-
не: Ю.В. Алейниковқа, В.В. Баклановқа, Ю.С. Васильевке, В.А. Витюкке, 
А.Д. Вуримге, В.А. Гайдайчукке, В.С. Гныряға, Ю.Н. Гордиенкоға, И.И. Де-
рявкоға, Л.А. Ерыгинаға, Ж.А. Зәуірбековаға, В.А. Зуевқа, А.А. Колодеш-
никовқа, А.Г. Коровиковқа, В.М. Котовқа, Т.В. Кульсартовқа, Ш.Р. Құрбан-
бековке, А.Г. Левинге, Ю.В. Понкратовқа, В.А. Поспеловқа, А.В. Пахницке, 
З.И. Пятоваға, И.Л. Тәжібаеваға, Т.Р. Төленбергеновке, Г.В. Шаповаловқа, 
В.В. Яковлевке, сондай-ақ кітапты техникалық редакциялағаны үшін 
Т.Е. Трущенкоға және қазақ тілі аудармашылары А.М.  Садырбаеваға, 
А.Т. Тілеухановаға, Л.Г. Жүрероваға өз ризашылықтарын білдіреді.
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