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Важливим показником якості води, від якого залежіть корозійне середовище другого 

контуру АЕС із ВВЕР-1000, є електропровідність. З метою попередження корозії обладнання 
та утворення відкладень не теплообмінних поверхнях другого контуру, значення питомої 
електропровідності нормують та підтримують у певному діапазоні. Визначення значення цієї 
величини у будь-який момент часу та в будь-якій точці другого контуру є важливим 
завданням не тільки для підтримання водно-хімічного режиму, а й для вирішення задач 
короткочасного прогнозування. 

Питома електропровідність χ  водного розчину залежіть від температури, концентрації та 
типу електроліту, степеня його дисоціації та швидкості руху іонів; вимірюється методами 
кондуктометрії. Розрахунок питомої електропровідності здійснюють за формулою: 
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де i∞λ – гранична еквівалентна електропровідність для і-го іону, См см2/г-екв; if  – коефіцієнт 
активності і-го іону; iC  – концентрація і-го іону, г-єкв/дм3. 

Необхідно також розрахувати деякі фізико-хімічні показники якості води, зокрема 
іонну силу концентрації домішок µ , моль/дм3: 
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де iZ  – заряд і-го іону, та загальний солевміст: 

∑ ∑+= AnKtCC , (3) 

де ∑Kt  та ∑ An  – сума катіонів та аніонів у воді, мг/дм3. 
Значення ∑Kt  та ∑ An  визначають за результатами хімічного контролю водного 

середовища та перевіряють, щоб значення відрізнялись не більше, ніж на 1%. В іншому 
випадку дані мають бути виправлені так, щоб сума ∑Kt  та ∑ An  виконувалась точно. 

Оцінювання адекватності розрахунків виконувалось шляхом порівняння 
розрахункових даних з даними нормальної експлуатації АЕС. 

 
Рис. 1 Головне вікно програми 

Результати роз-
рахунків несуттєво від-
різняються від даних 
експлуатації: середнє 
квадратичне відхилен-
ня – 0,17%; коефіцієнт 
кореляційного відно-
шення r=0,997. 

Неперервний 
розрахунок електро-
провідності можливий 
за умови використання 
програмного модулю, 
головне вікно якого 
подано на рис. 1. 

 69 



Комп’ютерне моделювання хіміко-технологічних та біохімічних процесів і систем 
 

 

 
Рис. 2. Вікно корекції вихідних даних 

Після уведення 
початкових даних ви-
конується перевірка й 
корекція складу води 
(рис. 2) за формулами 
(2) і (3) та розрахо-
вується значення пито-
мої електропровідності 
за формулою (1). 

Запропонований 
програмний модуль 
дозволяє розраховува-
ти не тільки значення 
питомої електропровід-
ності, а й рН (рис. 3). 

Програмний 
модуль може працювати 
як автономно, так і у 
складі програмно-тех-
нічного комплексу мо-
ніторингу та керування 
водно-хімічним режи-
мом другого контуру 
(ПТК ВХР 2) [1]. 

Вихідні дані 
вводяться безпосеред-
ньо оператором, проте 
за умови інтеграції з 
ПТК ВХР2, можуть 
бути уведені з бази 
даних програмно-тех-
нічного комплексу. 
Застосування розгля-
нутого програмного 
модулю у складі ПТК 
ВХР2 дозволить вико-
нувати неперервний 
розрахунок питомої 
електропровідності у 

 
Рис. 3. Результати розрахунку питомої електропровідності 

визначених точках другого контуру (трубопровід, конденсатор, деаератор, парогенератор, 
підігрівачі високого та низького тиску, тощо), а також надавати оперативну інформацію 
персоналу щодо стану водно-хімічного режиму другого контуру. 
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