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Актуальність теми дисертації. Важливою складовою забезпечення 

стабільної роботи ОЕС України є продовження ресурсу та модернізація 

енергоблоків АЕС. У наступні 5 років проектний термін експлуатації 

закінчиться у 9 енергоблоків (5 на ЗАЕС, 2 на ЮУ АЕС та по одному на 

РАЕС та ХАЕС). Продовження термінів експлуатації є загальноприйнятою 

світовою практикою, станом на 2015 рік у світі експлуатується 438 

енергоблоків АЕС, з яких 258 енергоблоків мають вік 30 і більше років. 

Безумовно це має під собою економічне підґрунтя – інвестиції в будівництво 

нового блоку та витрати на продовження експлуатації можуть відрізнятись у 

десятки разів. Крім того слід зазначити, що більша частина коштів, які 

вкладаються в модернізацію та реконструкцію енергоблоків залишається в 

Україні. Тому відповідно до «Енергетичної стратегії України на період до 

2030 року» термін експлуатації енергоблоків має бути продовжений з 

одночасним підвищенням безпеки їх експлуатації 

Модернізація систем та заміна обладнання протягом експлуатації 

забезпечили прийнятний рівень сьогоденного стану більшості елементів 

енергоблоків АЕС. Однак, один з найбільш критичних їх елементів – корпус 

реактору (КР) не підлягає заміні за технічними та економічними причинами 

стан якого в результаті й визначає можливість продовження експлуатації 

енергоблоку у надпроектний період. Визначення радіаційного навантаження 

та обґрунтування залишкового ресурсу корпусу реактору є однією з 

ключових умов продовження їх експлуатації за терміни, передбачені 

вихідними проектами, і, як таке, є вкрай актуальною задачею. 

Для визначення залишкового ресурсу КР ВВЕР-1000 реалізується 

програма контролю властивостей металу корпусу шляхом випробувань 

зразків-свідків (ЗС), вивантажених з реактора після їх опромінення під час 

експлуатації. Важливою особливістю існуючої програми зразків-свідків є те, 

що вона забезпечує проведення контролю властивостей металу КР тільки 

протягом проектного строку експлуатації. Таким чином, для виконання 

комплексу робіт з продовження терміну служби обладнання енергоблоку 

АЕС з реактором ВВЕР-1000 необхідні розробка й реалізація додаткової 

програми ЗС з метою забезпечити матеріалознавчий супровід тривалої 

експлуатації корпусу в надпроектний період. Тому здобутки автора є вкрай 

своєчасними та актуальними. 

 

Ступень обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих в дисертаційній роботі Ільковича В. В. є 
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високою та базується на всебічному аналізі науково-технічної , нормативної 

документації, літературних джерел за проблемою роботи, гармонійній 

постановці мети і задач дослідження, використанні надійних методів 

теоретичних та експериментальних досліджень, розумному співставленні їх 

результатів, зіставленні і критичному аналізі отриманих результатів, 

якісному формулюванні отриманих висновків. Особливо потрібно зазначити, 

розробку нової процедури верифікації та валідації на основі даних макетного 

експерименту програмного забезпечення, призначеного для визначення 

значень функціоналів нейтронного потоку, що характеризують умови 

опромінення ЗС у реакторах ВВЕР-1000  

 

Достовірність наукових результатів дисертації. При розв’язанні 

головних та допоміжних задач для одержання наукових результатів автор 

застосував комплексний підхід, який поєднує теоретичні та експериментальні 

дослідження, а також матеріали практичних випробувань. Математичний 

апарат використовувався коректно. Припущення та обмеження правомірні та 

загальноприйняті. 

 

Новизна наукових результатів дисертації полягає в розробці єдиного 

комплексу науково-обґрунтованих взаємопов’язаних методів і моделей для 

забезпечення контролю технічного стану металу корпусу ВВЕР-1000 у 

надпроектний період експлуатації, розробці наукових положень додаткової 

програми зразків-свідків. Основна перевага таких моделей полягає в 

досягненні оптимального балансу безпеки, надійності та економічної 

ефективності роботи реакторної установки з ВВЕР–1000. 

Автором отримані нові наукові знання у вигляді математичних 

співвідношень для розрахунку строків як вивантаження з реактора 

одноярусних контейнерних збірок для модернізації, так і подальшого 

вивантаження модернізованих збірок для проведення випробувань 

опромінених зразків-свідків. 

Сформульовані принципи проведення дозиметричного експерименту, 

для забезпечення реалізації додаткової програми зразків-свідків конкретного 

енергоблоку з метою визначення характеристик поля нейтронів в місцях 

розташування модернізованих контейнерних збірок. 

Окреслені умови оптимізації схеми розміщення зразків-свідків 

додаткової програми у реакторі ВВЕР-1000 для чого розроблено методику 

визначення орієнтації пазів у трубах, де розміщені контейнерні збірки 

штатної програми. 

 

Значення для теорії і практики результатів дисертації обумовлено 

її науковою новизною, а також введенням в експлуатацію на енергоблоках 

АЕС України нового спеціального обладнання що дозволяє орієнтувати 

модернізовані й метрологічні контейнерних збірок (КЗ) відносно активної 

зони (АКЗ) реактора, виконанні модернізації КЗ зі ЗС металу шва КР і її 

установки в реактор. В розробці і погоджені з Держатомрегулювання 

України декількох нормативно-технічних документів спрямованих на 
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забезпечення практичної реалізації запропонованої автором додаткової 

програми контролю металу корпусу ВВЕР-1000 за допомогою зразків-свідків 

та започаткування робот з проведення дозиметричного експерименту на 

енергоблоці №1 ЮУАЕС. 

 

Загальна характеристика роботи  

Структура роботи та її основний зміст.  

Дисертаційна робота складається із вступу, чотирьох розділів, 

загальних висновків, списку використаних літературних джерел і додатків. 

Загальний обсяг дисертації складає 156 сторінок, у тому числі 14 таблиць, 46 

ілюстрацій по тексту, список використаних джерел з 112 найменувань. 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи; показано зв'язок з 

науковими планами і програмами; визначені: мета, завдання, наукова 

новизна та практична цінність одержаних результатів, особистий внесок 

здобувача; наведено дані про апробацію роботи, публікації за темою 

дисертації та впровадження основних результатів. 

Перший розділ дисертації містить огляд проблеми забезпечення 

контролю стану металу КР ВВЕР-1000 в надпроектний період експлуатації за 

допомогою ЗС. 

Наведено аналіз особливостей конструкційного виконання програм ЗС, 

що реалізуються на реакторах ВВЕР-1000, умови опромінення зразків 

штатних і модернізованих програмам, окрема увага приділяється 

забезпеченню прискореного опромінення зразків у порівнянні з корпусом, 

яке дозволяє прогнозувати стан металу КР на майбутнє. Показано, що штатна 

програма ЗС не забезпечує матеріалознавчого супроводу експлуатації 

корпусу в надпроектний період. Зазначено, що одним із способів вирішення 

задачі контролю стану металу КР в надпроектний період є реалізація 

додаткової програми ЗС. Наведено аналіз можливості використання у 

додатковій програмі зразків, які на теперішній час опромінюються в 

одноярусних КЗ. Показано, що штатні одноярусні збірки не дозволяють 

отримувати дані стосовно змін властивостей металу КР через цілий ряд 

недоліків, аналіз яких наведено у роботі. Розглянуто основні сучасні 

методики дозиметрії ЗС і корпусу ВВЕР-1000 з акцентом на ті, що зараз 

використовуються в Україні. 

У другому розділі наведені результати розробки загальних положень 

схеми модернізації одноярусних КЗ із ЗС.  

Проаналізована номенклатура ЗС, що опромінюються в штатних 

одноярусних КЗ, показано, що тип і кількість ЗС будь-якого одноярусного 

комплекту відповідає вимогам нормативних документів з точки зору 

коректного визначення ступеня радіаційного окрихчування матеріалів КР 

ВВЕР-1000.  

Виконано спільний аналіз умов опромінення КР і КЗ із ЗС. Показано 

можливість забезпечення прискореного опромінення ЗС одноярусних КЗ на 

штатних місцях розташування зразків двох’ярусних збірок до флюенса 

нейтронів, що забезпечує можливість обґрунтувати безпеку КР в 

надпроектний період експлуатації. Обґрунтована вимога проведення 
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кардинальної модернізації збірок. Сформульовано критерії, яким повинна 

відповідати додаткова програма ЗС щоб мінімізувати існуючі недоліки 

штатної програми ЗС. Проведено аналіз основних рішень при розробці 

додаткової програми з урахування загальних закономірностей, які 

визначають поле нейтронів у місцях розташування ЗС. Обраний в якості 

оптимального спосіб полягає в повороті КЗ на 180 навколо власної осі при 

переносі ЗС з верхнього ярусу на нижній. Проведено математичне 

обґрунтування запропонованої схеми модернізації з точки зору того, що в 

результаті її виконання вирівнювання флюенсів буде досягнуто. Було 

виконано оцінку розкиду флюенсів на ЗС модернізованих КЗ. 

Проаналізовано вплив термінів вивантаження штатних одноярусних КЗ для 

модернізації і модернізованих – для випробувань опромінених зразків. Для 

чого було розроблено методику, яка дозволяє визначати оптимальні терміни 

цих робіт. 

Третій розділ присвячений опису метрологічного експерименту, 

метою якого є отримання даних, що характеризують умови опромінення ЗС у 

конкретному реакторі ВВЕР-1000. 

Запропоновано нову схему процесу верифікації і валідації пакету 

програм MCSS. Наведено розгорнутий опис створеної методики верифікації 

розрахунку, яка ґрунтується на припущенні, що систематичні похибки 

результатів розрахунків в складних гетерогенних переважно залізо-водних 

композиціях мають псевдовипадковий характер. Відповідно до нової схеми 

верифікації і валідації користувач програмного забезпечення має можливість 

розробки і проведення спеціалізованого валідаційного експерименту, в якому 

мають бути максимально відтворені усі необхідні умови опромінення ЗС. 

Визначені вимоги до проведення зазначеного експерименту. Показано, що 

тільки детектори з 93Nb, 54Fe і 63Cu задовольняють вимогам, обумовленим 

цілями експерименту та умовами опромінення. Розроблено оптимальну 

схему установки нейтронно-активаційних детекторів (НАД), визначено як 

кількість опромінюваних детекторів, мінімально необхідну для досягнення 

поставлених цілей, так і координати точок, де вони повинні розташовуватися 

Наведено розгорнутий опис розробленої методики визначення 

орієнтації труб на вигородці реактора, призначених для розміщення штатних 

КЗ, відносно АКЗ. Описана процедура орієнтування метрологічних і 

модернізованих КЗ по відношенню до АКЗ реактора за допомогою 

розробленого спеціального пристрою, опис якого наведено у роботі. 

Важливим є той факт, що цей пристрій було успішно випробувано на 

енергоблоках №1 ЮУАЕС і №3 РАЕС. 

У четвертому розділі наведені результати розробки етапів 

модернізації одноярусних КЗ із ЗС металу корпусу реактора енергоблоку №1 

ЮУАЕС, та результати першого етапу вказаної роботи. 

Представлені результати розгорнутого аналізу з визначення термінів 

початку робіт з розробки додаткових програм ЗС для ряду енергоблоків АЕС 

України з реакторами ВВЕР-1000. Показано, що найбільш критична ситуація 

зі строками склалася для енергоблоку №1 ЮУАЕС і для цього енергоблоку 

було розроблено детальний поетапний план модернізації одноярусних КЗ, 
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який знайшов відображення у "Робочій програмі модернізації однорядних 

опромінюваних контейнерних збірок зі зразками-свідками металу корпусу 

реактора енергоблоку №1 ВП ЮУАЕС". Програма погоджена з 

Держатомрегулювання України і зараз продовжуються роботи з її поетапній 

реалізації. Передбачено, що дії, які виконуються при модернізації 

одноярусних КЗ для досягнення оптимальних умов опромінення ЗС, можна 

розділити на базові й додаткові. Базові дії передбачається виконувати при 

модернізації всіх КЗ, додаткові – залежно від ситуації для кожної конкретної 

збірки. Наведено основні результати аналізу можливих варіантів для кожної 

одноярусної збірки, визначено оптимальний набір додаткових дій при 

модернізації й розраховані строки вивантаження/завантаження, а також 

зроблені прогнозні оцінки флюенсів, що набираються ЗС. 

У висновках представлені основні наукові і практичні результати 

дисертації. 

 

Повнота викладення результатів дисертації в опублікованих 

роботах  

Ознайомлення з дисертацією, авторефератом та публікаціями автора 

дає можливість зробити висновок про достатню повноту публікації 

отриманих наукових результатів. Основні результати та висновки дисертації 

опубліковані у 8 роботах (з них 5 у фахових виданнях, які включені у 

міжнародну науковометричну базу Scopus, 3 у іноземних виданнях) та 6 

робот апробаційного характеру в збірниках матеріалів міжнародних або 

національних наукових конференцій. 

 

До дисертації є наступні зауваження: 

1. Список використаних джерел містить багато «закритих», не 

публічних звітів і так далі, технічних документів. 

2. У п 3.1. «Основні положення нової методики верифікації і валідації» 

немає опису функцій розробника і користувача ПЗ, не описаний механізм 

роботи зворотного зв'язку по підвищенню точності ПЗ в процесі експлуатації 

Не ясно для чого «кінцевий користувач ПЗ має можливість (і в деякому 

розумінні навіть обов'язок) розробки і проведення спеціалізованого 

валідаційного експерименту». 

3. При наведенні опису методики, яка дозволяє визначити значення 

необхідних кутів орієнтації КЗ за допомогою фотозйомки труб для установки 

КЗ, зазначається такий важливий чинник як «залежність від суб'єктивної 

думки».  

Але є можливість, і це наголошується в роботі, зробити серію 

фотографій для різних умов розміщення телекамери (штанги телевізійної) і 

використовувати отримані цифрові фотографії для завдання орієнтації КЗ 

тим самим зменшити «залежність від суб'єктивної думки». 

4. З точки зору метрології (теорії метрології) деякі фрази дуже 

неоднозначні, потребують додаткових роз’яснень:  

‒ стр. 77. «В цьому випадку для оцінки відносної помилки було 

отримано значення (54) %» 
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‒ стр. 77. «Середньоквадратична розбіжність 2  приведених 

величин дорівнює 7.6 % і саме його можна і потрібно розглядати як 

псевдовипадкову оцінку абсолютного значення відносного зсуву». 

В цьому випадку, бажано, навести пояснення термінів, описати яким 

чином розраховується розбіжність, яким чином отримано «дійсні значення 

інтегральних» показників поля нейтронів. 

5. «Проведений аналіз залежності розрахункових значень ФНП на ЗС 

від величини відхилення реальної орієнтації КЗ від заданої показав, що 

орієнтація труб має бути визначена з точністю не гірше ±50.» ‒ має бути 

наведено або посилання на результати аналізу або самі результати.  

6. У виводах 3.8 «дозиметричний експеримент» по тексту 

«метрологічний експеримент», різночитання і в постановці завдань 

дослідження. 

7. Стр. 17 автор зазначає «Слід, проте, відзначити, що останніми 

роками виникли обґрунтовані сумніви в перевазі такого розміщення, оскільки 

розрахункові дослідження показують істотні відмінності спектрів нейтронів 

на ЗС і КР», ще важливе твердження, тому бажано навести або посилання на 

результати аналізу а ще краще короткий результат в числах 

8. Стр. 18 автор зазначає «В процесі виконання штатної програми були 

виявлені ряд недоліків» – важливе твердження, тому додатково до посилання 

привести короткий результат в числах 

9 Аналогічно, стр. 20 автор зазначає «приводять до істотних 

розбіжностей значень флюенсу нейтронів навіть в межах одного ярусу» –

важливе твердження, тому бажано навести або посилання на результати 

аналізу а ще краще короткий результат в числах 

10. Бажано навести результати виконання процедури верифікації 

пакету програм MCPV в числах 

11 Бажано навести чисельні дані про похибку визначення відношення 

питомої активності, розрахованої за допомогою пакету програм MCSS, і 

питомої активності НАД, отриманих в експерименті на енергоблоці 

12 Стр. 61 автор зазначає «де k  – деякий коефіцієнт запасу» – бажано 

вказати діапазон можливих значень. 

 

Зазначені окремі недоліки не применшують безсумнівних переваг 

дисертаційної роботи. 

 

Висновок  

В цілому, дисертація Ільковича В. В. є цілісним завершеним науковим 

дослідженням, в якому отримано нові наукові результати в області ядерної 

енергетики, що в сукупності вирішують актуальну наукову задачу 

підвищення ефективності контролю металу корпусу ВВЕР-1000 за 

допомогою зразків-свідків.  

Матеріал дисертації викладено послідовно, стиль викладення 

доказовий, чіткий і зрозумілий. Публікації автора повністю висвітлюють 

наукові положення і результати дисертації. 




