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Увод
С разработването на настоящият доклад се поставя за цел:
- да се предоставят сведения за широк кръг читатели относно някои от основните
принципи, изисквания, организация и средства за осъществяване, на дейностите по
управление на РАО, прилагани в Р. България.
- да се задоволи растящата потребност от информираност на обществеността към
решаването на проблемите за осигуряване на безопасността при управлението на РАО
Използуването на ядрената енергия в АЕЦ и приложението на източници на йонизиращи
лъчения в промишлеността, медицината, научните изследвания и в други области са
неизбежно свързани с отделянето на радиоактивни отпадъци /РАО/.
Природата на образуваните отпадъци налага за безопасното им управление да се отчитат
съображения, свързани със защитата на човешкото здраве и опазването на околната среда от
въздействието на йонизиращите лъчения сега и в бъдеще.
Р. България е сред страните, развиващи ядрената енергетика, както и други
приложения на източници на йонизиращи лъчения. В най-голямото ядрено съоръжение /ЯС/
у нас - АЕЦ „Козлодуй” се експлоатират два енергийни блока /V и VI блокове/ с обща
мощност 2000 мегавата. Останалите блокове на АЕЦ „Козлодуй” /1 – 4 блокове/ са спрени и
са стартирани дейности и процедурите по тяхното извеждане от експлоатация. От друга
страна се дискутира въвеждане на нови ядрени мощности в Р. България. При експлоатацията
на АЕЦ, а също така и при тяхното извеждане от експлоатация /ИЕ/ се отделят значителни
количества радиоактивни отпадъци. Преобладаващото количество на радиоактивните
отпадъци, които се генерират в тези съоръжения са предимно ниско и средноактивни, което
изисква прилагането на изискванията за безопасно управление на тази категория отпадъци.
Докладът съдържа четири раздела както следва:
1. Общи сведения за радиоактивните отпадъци и тяхното управление
2. Преработване и кондициониране на радиоактивни отпадъци
3. Технологии за преработване и кондициониране на радиоактивни отпадъци в Р.
България
4. Съхранение и погребване на радиоактивни отпадъци
Всеки раздел от съдържанието, отнасящо се до етап или дейност по управление на РАО
представя информацията по разглежданата тема, като са взети предвид следните
съображения:
- Дават се сведения, които въвеждат в основния материал чрез общо описание на
тематиката, кратки исторически сведения /при необходимост/, дефинират се някои от
основните понятия, прави се съответна класификация на обекти, дейности, процеси и др.
валидни за РАО като цяло или за РАО, образуващи се в АЕЦ с ВВЕР.
- Представят се теоретичните постановки /механизми, физикохимични или технологични
основи/ на разглежданите дейности, процеси, технологии и т.н., условията, параметрите
и/или изискванията /в т.число регулаторни/ за тяхното осъществяване.
- Описват се някои от основните машини и апарати, системи и съоръжения – тяхното
предназначение, принцип на действие, устройство и характеристики, начини за обслужване и
управление, област на приложение.
Общият стремеж е да се разгледат дейностите или технологиите за управление на РАО,
установени в международната практика, след това тези, които се прилагат в Р. България. На
съответните места се прави сравнение между тях, изтъкват се особеностите, предимствата и
недостатъците, очертават се тенденциите за развитие и т.н.
- При обосноваването на дейностите, процесите и технологиите за управление на РАО,
основно внимание се обръща на подходите и начините за изпълнение на изискванията по
безопасност, поставяни в съответните международни документи и в националната
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нормативна база към тях, както и на изискванията към избора, проектирането, изграждането,
въвеждането в експлоатация, екплоатация, извеждане от експлоатация/затваряне на
съоръженията за управление на РАО.
За въвеждане в материята и улесняване на разбирането й в началото на доклада се
прилага списък на по-важните термини, имащи отношение към разглежданата тематика със
съответните определения и пояснения към тях.
Дадена е и интерпретация на използваните съкращения.

По-важни термини
Радиоактивен отпадък /РАО/ - материал, съдържащ радионуклиди или замърсен с тях в
концентрации или активности, превишаващи нивата за освобождаване, установени от
регулиращия орган, и за който не се предвижда по-нататъшно използване.
Течни РАО – радиоактивен отпадък в течно агрегатно състояние – водни разтвори,
суспензии, шламове, концентрати и др.
Твърди РАО – радиоактивен отпадък в твърдо агрегатно състояние – демонтирано
оборудване, тръбопроводи и арматура, материали за изолация, строителни и други
отпадъчни материали, инструменти, филтри, замърсено спецоблекло, средства за защита,
материали за почистване и др.
Характеризиране на РАО – установяване на физическите, химическите, радиационните
и други свойства на отпадък с цел определяне на необходимостта от обработване,
съхраняване и/или погребване
Категоризиране на РАО – разделяне /класификация/ на радиоактивния отпадък в
зависимост от неговата специфична активност при което се изисква или не вземането
предвид на топлоотделянето по време на съхранение и погребване.
Минимизиране на РАО – намаляване на количеството отпадък, в резултат на
организационни и технически мерки и решения
Управление на РАО – съвкупност от всички дейности /административни,
експлоатационни и др/, включващи събиране, сортиране, съхранение, преместване,
предварително обработване, обработване, кондициониране, съхранение и погребване на
отпадъците.
Бариера - Задържането и изолирането на РАО от околната среда се осигурява чрез
последователни инженерни и естествени бариери и средства за контрол на тяхната цялост и
ефективност при максимално използване на пасивни средства.
Погребване - Поместване на отпадъците в утвърдено, определено съоръжение
(повърхностно или геологическо хранилище) без намерение да бъдат извадени от там.
Имобилизация - Привеждане на РАО под установена форма посредством тяхното
втвърдяване, включване в някаква матрица или затваряне в херметична обвивка.
Имобилизацията намалява възможността за миграция или разсейване на радионуклидите в
процес на преместване, превозване, съхранение и погребване.
Кондициониране - Операции по изготвяне на опаковка за отпадъците, приета за
преместване, превозване, съхраняване и/или погребване. Кондиционирането може да
включва привеждане на отпадъците в твърда форма, поместването им в контейнери и, ако е
необходимо, осигуряване на допълнителна опаковка.
Мониторинг - Измерване на радиационни и нерадиационни параметри по причини,
свързани с оценка или контрол на облъчването, и интерпретиране на резултатите от такива
измервания. Мониторингът може да бъде постоянен или периодичен.
Преработване (преработка) - Операции, които са предназначени за осигуряване на
безопасност и/или получаване на икономия чрез изменение на състава на отпадъците.
Преработването има три основни цели, които се състоят в:
- намаляване на обема
- отделяне на радионуклидите от отпадъците
- изменение на състава
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След обработването отпадъците могат да бъдат подложени или не на имобилизация за
получаване на съответната форма на отпадъците.
Опeрaтор - Всяка организация или всяко лице, което подава заявка за получаване на
официално разрешение и носи отговорност за осигуряването на ядрената и радиационната
безопасност, безопасност на радиоактивните отпадъци или безопасност на превозването при
осъществяване на дейност или по отношение на ядрено съоръжение или по отношение на
източници на йонизиращи излъчвания. В това число влизат частни лица, държавни органи,
изпращачи на товари или превозвачи, притежатели на лиценз (Дейности по управление на
РАО може да извършва само юридическо лице, получило съответната лицензия и/или
разрешение по ЗБИЯЕ), лечебни заведения и т.н.
Oтпадъци, дългоживущи - Радиоактивни отпадъци, съдържащи дългоживущи
радионуклиди, притежаващи значителна радиотоксичност, в количества и/или концентрации,
за които се изисква дългосрочна изолация от биосферата. Терминът “дългоживущ
радионуклид” се отнася към радионуклиди, чиито периоди на полуразпад обикновено
превишават 30 години.
Oтпадъци, освободени от контрол - В контекста на управлението на радиоактивните
отпадъци това са отпадъци, които се освобождават от ядрен регулиращ контрол в
съответствие с нивата на освобождаване, доколкото свързаната с тях радиационна опасност
се счита за незначителна. Съответната величина може да се изразява в единици за
концентрация на активността и/или сумарната активност и може да включва посочване на
вида, химическата/физическата форма, масата или обема на отпадъците.
Обработване (обработка) на отпадъци - Всяка операция, която изменя
характеристиките на отпадъците, в т. число предварително преработване, преработване и
кондициониране.
Предварително преработване - Всяка или всички операции, провеждани до
преработването на отпадъците, такива, като:
- събиране
- разделяне
- регулиране на химическия състав
- дезактивация и др.
Рeгулиращ оргaн - Компетентен орган или система от компетентни органи, назначени от
правителството на страната с предоставени юридически пълномощия за осъществяване на
регулиране, в т. число издаване на официални разрешения, и за контролиране по такъв начин
на ядрената безопасност, радиационната безопасност, безопасността на радиоактивните
отпадъци и безопасността на превозването.
Извеждане от експлоатация - Действия, предприемани в края на полезния срок на
работа на ядреното съоръжение в процеса на извеждането му от експлоатация с отделяне на
полагащото се внимание на въпросите на здравето и безопасността на работещите и лицата
от населението, а също и опазване на околната среда. Крайната цел на извеждането от
експлоатация се състои в неограниченото освобождаване и използване на площадката.
Периодът от време, необходим за достигане на тази цел, може да продължи от няколко
години до няколко стотин години. В зависимост от националните правови и нормативни
изисквания ядреното съоръжение или елементи останали от него могат също да се
разглеждат като изведени от експлоатация, ако са включени в състава на ново или
съществуващо съоръжение или даже ако се намират на площадка, която все още се намира
под регулиране или ведомствен контрол. Това определение не се отнася за ядрени
съоръжения, използувани за погребването на РАО.
Гориво, отработено - Облъчено гориво, за което не се предвижда по-нататъшно
използване в съществуващият му вид.
Опаковка на отпадъци - Продукт от кондиционирането, който включва формата на
отпадъците и всякакви контейнери и вътрешни бариери, подготвени в съответствие с
изискванията за преместване, превозване, съхранение и/или погребване.
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Форма на отпадъците - Отпадъци в тяхната физическа или химическа форма след
обработка и/или кондициониране (в резултат на което се образува твърд продукт) преди
поместване в опаковката. Формата на отпадъците се явява елемент от опаковката на
отпадъците.
Контейнер за отпадъци – съд, в който отпадъците в определена форма се поместват за
манипулиране, превозване, съхранение и/или окончателно погребване, освен това бариера
защищаваща отпадъците от външно проникване в тях. Контейнерът представлява елемент от
опаковката на отпадъците.
Съхранение, междинно - Поместване на радиоактивните отпадъци в ядрено съоръжение,
където се осигурява изолация, охрана на околната среда и контрол от страна на човека
(например, мониторинг) с намерение последващо извличане на отпадъците.
Хранилище - Ядрено съоръжение (например, повърхностно или геологическо
хранилище), където се разполагат отпадъците за погребване. Бъдещо извличане на
отпадъците от такова хранилище не се предвижда.
Ядрено съоръжение - Съоръжение и принадлежащата към нея земя, на която е построено
и оборудвано, където се произвеждат, преработват, преместват, съхраняват и погребват
радиоактивни материали в такива мащаби, че се изисква отчитането на безопасността като
фактор.
Опаковъчен комплект – съвкупност от съоръжения, възли и детайли, осигуряващи
недопускане на изтичане на радиоактивно съдържание при съхранение и транспорт. В
частност, той може да включва един или няколко приемни обема, поглъщащи материали,
дистанциращи конструкции, средства за защита от излъчвания и сервизно оборудване за
запълване, изпразване, вентилиране и сваляне на налягането; устройства за охлаждане,
амортизиране на механични удари, обработка на товара и закрепванията, топлинна изолация,
а също така сервизни устройства, които са едно цяло с опаковката. Опаковъчният комплект
може да бъде във формата на сандък, кутия, варел или аналогичен приемен обем, но може да
представлява и товарен контейнер, резервоар или контейнер със средна товароподемност за
масови товари, ако удовлетворява съответните изисквания.
Превозване – промяна на местонахождението на даден товар от мястото на произход на
товара до мястото на неговото предназначение. Дейността “превозване” включва всички
дейности за подготовката на товара за изпращане, дейностите, свързани с товаренето,
превозването, разтоварването и получаването му, включително транзитен престой и
временно съхраняване на товара, ако са наложителни.
Геоложко погребване – разполагане на радиоактивни отпадъци в стабилна геоложка
формация на дълбочина над 100 м чрез използване на инженерни, геоложки и природни
бариери.
Повърхностно погребване – разполагане на РАО на и под земната повърхност на
дълбочина до 100 м чрез използване на инженерни или природни бариери
Критерии за приемане на РАО за съхранение или погребване – качествени и
количествени изисквания, на които трябва да отговарят радиоактивните отпадъци, за да
бъдат приемани за съхранение или погребване. Тези изисквания могат да бъдат технически
/механични, физични, химични, радиологични, топлинни и биологични/, документални и
организационни.
Ведомствен контрол върху хранилище - съвкупност от работи, чрез които назначената
организация осигурява контрол за достъп на територията на съоръжението, контрол и
поддържане на работоспособността на бариерите му в периода след установеното от проекта
затваряне на хранилището.
Затваряне на хранилище – завършване на всички операции след погребване на РАО в
хранилището. Проектът за начина на затварянето се явява съставна част на документацията
по безопасност, която се прилага към експлоатационната документация на хранилището.
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Използвани съкращения
АЕЦ – атомна електрическа централа
АЕЦ с ВВЕР – АЕЦ с водоводен енергиен реактор
ALARA – принцип за радиационна защита, постановяващ „толкова по – ниски дози
на облъчване, колкото е разумно достижимо“
АЦКО – автоцистерна за кубов остатък
АЯР – Агенция за ядрено регулиране
БВС – бак /резервоар/ за високоактивни сорбенти
БНС - бак /резервоар/ за нискоактивни сорбенти
БКО – бак /резервоар/ за кубов остатък
БЯД – Българско ядрено дружество
ДП „РАО“ - Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“
ЗБИЯЕ – Закон за безопасно използване на ядрената енергия
ИЕ – извеждане от експлоатация
КЗ – контролирана зона
КО – кубов остатък
МААЕ – Международна агенция за атомна енергия
МКРЗ – Международна комисия за радиологическа защита
НХ РАО – национално хранилище за радиоактивни отпадъци
ОВОС – оценка за въздействие върху околната среда
ОК – осигуряване на качеството
ОНРЗ – основни норми за радиационна защита
ОС - околна среда
ОЯГ – отработено ядрено гориво
РАО – радиоактивен отпадък
РЗ – радиационна защита
РК – радиационен контрол
РО – реакторно отделение /в АЕЦ/
СК – спомагателен корпус /в АЕЦ/
СП „РАО-Козлодуй“ - Специализирано поделение „Радиоактивни отпадъци Козлодуй“
СП „ПХРАО – Нови Хан“ - Специализирано поделение „Постоянно хранилище за
радиоактивни отпадъци – Нови Хан“
ССКРАО – склад за съхранение на кондиционирани радиоактивни отпадъци
СтБК – стоманобетонов контейнер
СТС – специализирано транспортно средство /за превоз на РАО/
ХРАО – хранилище за радиоактивни отпадъци
ЦПРАО – Цех за преработка на радиоактивни отпадъци
ЦРАС – циментова радиоактивна смес
ЯС – ядрено съоръжение

1. Общи сведения за радиоактивните отпадъци и тяхното управление
1.1 Образуване на радиоактивните отпадъци
Отпадъците, които съдържат радионуклиди или са замърсени с тях, се образуват в
резултат на различни видове дейности, свързани с използването на радиоактивни материали,
такива като, експлоатация и извеждане от експлоатация на ядрените съоръжения и
приложението на радионуклидите в промишлеността, медицината, научните изследвания и
други области. Радиоактивни отпадъци се образуват също и при почистване /дезактивация/
на площадки, замърсени с радиоактивни вещества в резултат на осъществяването на

-6-

различни дейности или вследствие на аварии, както и да възникнат при обработката на
суровинни материали, съдържащи природни радионуклиди.
Един от най-големите производители на радиоактивни отпадъци е ядрената
енергетика.
В основата на работата на АЕЦ с ВВЕР стои осъществяването на управляема верижна
ядрена реакция на делене на урана, в резултат на която се отделя енергия, във вид на
топлина. Отделената в активната зона на реактора топлина се пренася от топлоносителя / I
контур на АЕЦ/ в парогенераторите за производство на пара / по II контур/. От своя страна
парата се използва за задвижване на турбогенератора за получаване на ел. енергия. Като
топлоносител в АЕЦ с реактори, работещи с топлинни неутрони обикновено се използва
вода /лека или тежка, в случая за АЕЦ „Козлодуй” – лека вода/.
Принципно възникването на радиоактивните отпадъци в процеса на експлоатация на
ядрените реактори в АЕЦ с водо-водни енергетични реактори /ВВЕР/ може да се определи
като резултат на:
  Постъпване на продукти на делене на ядреното гориво във водата
/топлоносителя/ на I контур при нарушаване на целостта на обвивките на топлоотделящите
елементи и последващото им разпространение в технологичните системи и помещенията на
централата.
  Постъпване на активирани продукти на корозия и други примеси, образуващи се
при неутронна активация /поглъщане на неутрони от ядрата/, която става в активната зона
на реактора, при което топлоносителят се замърсява с активирани продукти на корозия и
други радиоактивни примеси.
Радиоактивните отпадъци, получавани в АЕЦ, могат условно да се разделят на три
основни групи:
 Газообразни - това са летливи радионуклиди и аерозоли, които се отделят в газовите
пространства на съоръженията и във въздуха на производствените помещения. Генерират се
в процеса на експлоатация на централата и се пропускат през специалните вентилационни и
очистващи системи на всеки блок. Измерва се и се контролира съдържанието на
радионуклидите в тях и очистени през система от филтри се освобождават в околната среда,
като разрешени от регулиращия орган емисии.
Твърди - към тях се отнасят демонтирано оборудване, тръбопроводи и арматура,
замърсени инструменти, приспособления и материали, използвани при ремонта на
съоръженията, детайли от електрообзавеждането и контролно-измервателните системи,
топлоизолационни материали, строителни отпадъчни материали, аерозолни филтри от
вентилационните системи, замърсено спецоблекло, средства за защита, материали за
почистване и др.
Твърдите несвиваеми отпадъци, даже и с най-голяма степен на радиоактивност,
заемат сравнително малък обем /повечето се образуват по време на ремонтните работи/ и
тяхното транспортиране и погребване се решава с достъпни технически средства. Повече по
обем, но предимно със средна и ниска активност са т.нар. свиваеми /меки/ отпадъци.
Преработването на тези отпадъци се заключава най-вече в намаляване на обема им
чрез различни средства за компактоване /балиране, пресоване/. За намаляването на обема на
горимите РАО в световната практика се е установил методът на изгаряне, а на металните
РАО – методът на претопяването.
Течни - това са водни дисперсни системи - води, водни разтвори, суспензии на
филтруващи материали от системите за специално водоочистване, концентрати след
преработване на радиоактивно замърсени води в изпарителни апарати, утайки и шламове.
Към течните РАО могат да се отнесат и радиоактивно замърсените масла.
Голямото количество на радиоактивно замърсените води налага тяхното преработване
с цел свеждане до минимум на обема на концентрирани течни отпадъци. Основни методи за
преработване и концентриране на течните РАО в системите на АЕЦ /първи етап на тяхното
преработване/ са – утаяване /със и без коагулация/, филтруване, изпаряване и йонообмен.
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Тъй като продължителното съхраняване на получаваните концентрирани течни отпадъци се
счита за нецелесъобразно поради недостатъчната гаранция и сигурност на това съхраняване,
те трябва да се преработват и съхраняват в твърдо състояние. Втвърдяването на течните РАО
/втори етап на преработване/ става чрез включването им в състава на цимент, битум, стъкло,
полимери и др.
Освен от АЕЦ в Р България възникват и радиоактивни отпадъци от т. наречените
„Ядрени приложения“
Генератори на този тип отпадъци са промишлеността, научните изследвания,
образованието, медицината и селското стопанство.
Събирането и съхраняването на отпадъците от ядрените приложения се извършва
централизирано в ПХ РАО – с Нови хан.
1.2 Определение и класификация на радиоактивните отпадъци
От юридическа гледна точка и от гледна точка на регулирането и контрола
радиоактивните отпадъци /РАО/ могат да бъдат определени като:
Материали, съдържащи радионуклиди или са замърсени с тях в концентрации
или активности над нивата за освобождаване от контрол, установени от регулиращия
орган, и за които не се е предвижда по-нататъшно използване.
Всички отпадъци, съдържанието на радионуклидите на които превишава
установеното ниво се считат за радиоактивни. Обикновено това превишение е достатъчно
голямо, че да определя опасност за човека и околната среда. Поради това радиоактивните
отпадъци трябва да се обработват, съхраняват и погребват така, че да не причиняват на
човека и околната среда неприемлива вреда както сега, така и в бъдеще.
С цел да се улесни управлението на различни отпадъци и да се стандартизират
методите за управление, радиоактивните отпадъци трябва да се характеризират и
класифицират в съответствие с техните свойства:
физичeски
 механически
химичeски
рaдиологичeски
биологичeски
 други
За да се следва единната национална политика по управлението на радиоактивните
отпадъци и да се прилага успешно избраната стратегия, във всяка страна трябва да има
национална класификация на радиоактивните отпадъци, отговаряща на целите в тази област.
На основание препоръките на МААЕ и в съответствие с активността и специфичните им
характеристики съгласно Наредба за безопасност при управлението на радиоактивните
отпадъци, 2013 г. у нас твърдите РАО се класифицират:
Категория 1 – отпадъци, съдържащи радионуклиди с ниска активност, за които не се
изисква прилагането на мерки за радиационна защита или не е необходимо високо ниво на
изолиране и задържане; РАО от тази категория се подразделят допълнително на:
а/ Категория 1а – отпадъци, които отговарят на нивата за освобождаване от регулиране
по ЗБИЯЕ
б/ Категория 1б – много краткоживущи отпадъци, съдържащи предимно радионуклиди с
кратък период на полуразпадане /не повече от 100 дни/, чиято активност намалява под
нивата за освобождаване от регулиране по ЗБИЯЕ, в резултат на подходящо съхраняване на
площадка за ограничен период от време /обикновено не по-голям от няколко години/.
в/ Категория 1в – много нискоактивни отпадъци с нива на специфична активност,
превишаващи минимално нивата за освобождаване от регулиране по ЗБИЯЕ и много ниско
съдържание на дългоживущи радионуклиди, които представляват ограничен радиологичен
риск; за тази категория отпадъци не се изисква прилагането на специфични мерки за
радиационна защита или за изолиране и задържане.
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Категория 2 – ниско- и средноактивни отпадъци; РАО, съдържащи радионуклиди в
концентрации, които изискват мерки за надеждно изолиране и задържане, но не изискват
специални мерки за отвеждане на топлоотделянето при съхраняване и погребване; РАО от
тази категория се разделят допълнително на:
а/ Категория 2а – ниско- и средноактивни отпадъци, съдържащи предимно кратко
живущи радионуклиди /с период на полуразпадане не по-дълъг от този на Cs-137/, както и
дългоживущи радионуклиди на значително по-ниски нива на активност за дългоживущите
алфа-емитери под 4,106 Bq/kg за всяка отделна опаковка и максимална средна стойност на
всички опаковки в съответното съоръжение 4,105 Bq/kg; за такива РАО се изисква надеждно
изолиране и задържане за период от няколкостотин години.
б/ Категория 2б – ниско- и средноактивни отпадъци, съдържащи дългоживущи
радионуклиди при нива на активност на дългоживущите алфа-емитери, надвишаващи
границите за категория 2а.
Категория 3 – високоактивни отпадъци; РАО с такава концентрация на радионуклидите,
при която топлоотделянето трябва да се вземе предвид при съхранение и погребване; за тази
категория е необходима по-висока степен на изолиране и задържане в сравнение с ниско- и
средноактивните отпадъци чрез погребване в дълбоки, стабилни геоложки формации.
Класификацията, посочена по-горе се прилага и за течните и газообразните РАО в
зависимост от характеристиките и формата за погребване на твърдите РАО, които се очаква
да бъдат получени след кондициониране на течните и газообразни РАО.
Тази класификация не отчита нерадиоактивните, опасни съставки на отпадъците и
потенциалното им нерадиологическо въздействие.
1.3 Управление на радиоактивните отпадъци. Основни етапи
на управлението
Съвкупността от всички действия с отпадъците от момента на образуването им до
тяхното окончателно погребване се нарича управление на радиоактивните отпадъци.
Основните етапи съставящи системата за управлението на радиоактивните отпадъци
са дадени на следната фигура /1.1/:
Отпадъци

материалиматериал
Прeдвaритeлна
и
прерaботкa

Мaтeриaл
освободен от
контрол

Преработка

Рaдиоaктивен
мaтeриaл

Кондициониране

Погребване

Фиг.1.1 Схема на етапите за управление на радиоактивните отпадъци
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Характеризирането, съхранението и превозването на отпадъците могат да се
осъществяват между основните етапи на управлението на радиоактивните отпадъци или в
рамките на няколко етапа. Преминаването на радиоактивните отпадъци през тези етапи
зависи от вида на отпадъците.
За целите на управлението на радиоактивните отпадъци на първо място трябва да се
направи характеризиране с цел установяване на физико-химическите, радиологичните и др.
свойства на определения вид радиоактивни отпадъци, постъпващи за управление във всеки
отделен етап.
Предварителното преработване на отпадъците се явява първоначален етап при
управлението на РАО, който започва веднага след образуването им. Тя включва:
събиране
разделяне
 раздробяване
регулиране на химическия състав
дезактивация и др.
Този първоначален етап е изключително важен, доколкото в хода на предварителното
преработване се предоставя най-добра възможност за разделяне на потоците на отпадъците,
например за рециклиране или за отделяне на обикновените нерадиоактивни отпадъци, когато
количествата на съдържащите се в тях радиоактивни вещества позволяват освобождаването
от контрол. Тук се дава също така възможност за разделяне на радиоактивните отпадъци,
предназначени за повърхностно погребване или за погребване в геологически формации.
Преработването на радиоактивните отпадъци включва операции, чиято цел се
състои в повишаване на безопасността или икономичността посредством изменение на
характеристиките на радиоактивните отпадъци. Основна концепция на това преработване се
явява намаляването на обема, отделянето на радионуклидите и изменението на
състава. Примери за такива операции са:
уплътняване /пресоване/ на сухите твърди отпадъци
изгаряне на твърди и течни горими отпадъци
изпаряване на течни отпадъци
филтруване
йонен обмен
утаяване
 претопяване на метални отпадъци и др.
Често някои от тези процеси се използуват в съчетание един с друг например за
осигуряване на дезактивацията на потоците от течни отпадъци. Това може да доведе до
необходимостта от управление на няколко вида вторични радиоактивни отпадъци
(замърсени филтри, отработени смоли, разтвори, утайки и др).
Кондиционирането на радиоактивните отпадъци се състои от такива операции, в
процеса на които радиоактивните отпадъци се превръщат във форма, приемлива за
преместване, превозване, съхранение и погребване. Тези операции включват:
имобилизация на радиоактивните отпадъци
поместване на отпадъците в контейнери
осигуряване на допълнителна опаковка /когато е необходимо/
Общоприетите методи за имобилизация представляват втвърдяване на течните
радиоактивни отпадъци с ниска и средна активност, например чрез включване в циментова
матрица – циментиране, в битум – битумиране, а също така остъкляване на течните
радиоактивни отпадъци с висока активност чрез поместване в стъклена матрица. Използва се
също и включване на отпадъците в полимери и др.
Имобилизираните отпадъци от своя страна в зависимост от характера и
концентрацията им могат да се поместят в различни опаковки, започвайки от обикновени
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стоманени варели до контейнери със сложна структура с дебели стени. В много случаи
преработването и кондиционирането се провеждат в тясна връзка едно с друго.
При съхранението на радиоактивните отпадъци те трябва да се държат по такъв
начин, че:
 да се осигури тяхната изолация, а също и опазването и мониторинга на околната
среда,
 по възможност да се облекчат такива действия, като, например, обработка,
кондициониране и погребване на отпадъците.
В някои случаи съхранението може да се провежда главно по технически
съображения, например, съхранение на радиоактивни отпадъци, съдържащи предимно
краткоживущи радионуклиди, с цел тяхното разпадане и последващо освобождаване в
допустимите граници или съхранение на радиоактивни отпадъци с високо ниво на активност
до тяхното погребване в геологически формации с цел намаляване на топлоотделянето им.
Погребването се явява заключителен етап при управлението на радиоактивните
отпадъци. То се състои главно в това, че радиоактивните отпадъци се поместват в
съоръжение за погребване при съответното осигуряване на безопасността без намерение за
тяхното изземване и без осигуряване на дългосрочно наблюдение над хранилището и
техническото му обслужване. Безопасността се постига главно чрез концентрация и
задържане, което предвижда изолация по подходящ начин на кондиционираните
радиоактивни отпадъци в съоръжението за погребване. Изолирането се постига чрез
създаване около радиоактивните отпадъци на бариери с цел ограничаване на изхвърлянето
на радионуклидите в околната среда. Бариерите могат да бъдат както естествени, така и
изкуствени, а системата на изолиране може да се състои от една или няколко бариери.
Системата от множество бариери /многобариерен подход/ позволява да се повиши
сигурността на изолацията и спомага да се осигури това, че всяко изтичане на радионуклиди
в околната среда да протича с приемливо ниски темпове.
1.4 Национална стрaтeгия за управлението на рaдиоaктивните отпадъци
За рeaлизaция на своята национална политика в областта на управление на
радиоактивните отпадъци, Р България изработва съответна стратегия за нейното
осъществяване.
На 05.01.2011 г. МС съвет одобри актуализацията на Стратегията за управление на
отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци за периода до 2030 г.
Актуализираната стратегия цели да се създаде цялостна рамка за управлението на
отработеното ядрено гориво и на всички видове и категории радиоактивни отпадъци (РАО).
Основната цел при управление на РАО в Р България е да се постигне и поддържа
устойчивост, така че отделните лица, обществото и околната среда да са защитени от
вредното въздействие на йонизиращи лъчения сега и в бъдеще, без да се застрашават
възможностите на следващите поколения да задоволяват своите нужди.
Националната стратегия за управление на радиоактивните отпадъци в Р
България съдържа:
- общите цели на националната политика по отношение на управлението на РАО
- основните етапи и конкретните срокове за изпълнението им предвид водещите цели,
определени в националната стратегия
- отчет за цялото количество РАО и прогнози за бъдещите количества, включително
тези от извеждане от експлоатация, в който ясно се посочва местоположението им и се
прилага класификацията на Наредбата за безопасност при управлението на РАО
- концепциите или плановете за управлението на РАО от генерирането до
погребването им, както и концепции или планове за периода след затваряне на съоръженията
за погребване, включително периода, през който се поддържа подходящ контрол
- научните изследвания, развойните и демонстрационните дейности, които са
необходими за прилагането на решенията за управлението на РАО
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- отговорността за изпълнението на националната стратегия и ключовите показатели
за наблюдението на напредъка и изпълнението й.
- оценка на разходите за изпълнение на националната стратегия; оценката трябва да
отчита очакваното изменение на разходите във времето
- използваните схеми за финансиране
- международните споразумения в областта на управлението на РАО
Националната стратегия трябва да осигури механизми и отговорности, така че
необходимата информация за управлението на РАО да е на разположение на персонала и
населението. Информацията се предоставя на населението в съответствие с националното
законодателство и международните задължения. Стратегията трябва да изгради условия, така
че населението да има възможност свободно да изрази своите виждания и загриженост по
въпросите за управление на РАО.
Националната стратегия трябва да съдържа условие, че РАО се погребват в
национално хранилище, освен ако не е влязло в сила споразумение за използване на
съоръжение за погребване в друга държава.
Стратегията се преразглежда на всеки 5 години.

2. Преработване и кондициониране на радиоактивни отпадъци
2.1 Общи положения
Преработката на радиоактивните отпадъци включва в себе си, отделяне на
радионуклидите, намаление на обема и изменение на състава. Важна цел на обработката
на радиоактивните отпадъци се явява повишаването на безопасността в краткосрочен план
по пътя на непосредственото подобряване на характеристиката на отпадъците и в
дългосрочен план чрез осъществяване на един от серията етапи, способстващи за
безопасното управление на радиоактивните отпадъци преди тяхното погребване.
Кондиционирането на радиоактивните отпадъци включва в себе си операциите
имобилизация и опаковане. Целта на кондиционирането е да се получи опакована твърда
форма на отпадъците, съответстваща на избрания вариант за погребване и удовлетворяваща
също изискванията към превозването и съхраняването.
Опаковката на отпадъците трябва да се проектира и изготвя по такъв начин, че да
осигурява задържането на радионуклидите както при нормални условия, така и в аварийни
условия, които се предполага, че ще възникнат при манипулирането на отпадъците, тяхното
съхранение, превозване и погребване.

2.2 Методи за преработка
2.2.1 Течни радиоактивни отпадъци
Течните радиоактивни отпадъци обикновено представляват водни разтвори, в които
радионуклидите могат да се намират в различни форми – диспергирани частици, колоидни
частици, разтворени органични вещества и йони. За очистването на радиоактивните води се
използват методите на отстояване, филтруване, сорбция, йонен обмен, изпаряване,
коагулация, мембранни методи и много други, по-малко значими.
Отстояване
Процeс на задържане на обработваната вода в отстойник (утаител) с цел отделяне на
диспергираните частици от разтвора под действието на гравитацията.
Филтруване
Това е процес на очистване на водата, когато водата се пропуска през слой от гранулиран
пълнеж – пясък, раздробен керамзит, или едрозърнест материал – тъканни материали,
филтърна хартия. Задържането на диспергираните частици и/или емулсии става главно за
сметка на механическото задържане или адхезионно взаимодействие с материала на
филтруващия слой.
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Сорбция
Това е процес на очистване на водата, когато водата се пропуска през слой от гранулиран
пълнеж (активен въглен, цеолити и др). При сорбцията се задържат разтворените във водата
молекулярни примеси вследствие на тяхното взаимодействие с материала на пълнежа.
Йонен обмeн
Частен случай на сорбцията е когато йоните, намиращи се в разтвора, се обменят с
йоните, намиращи се в матрицата на гранулирания пълнеж (йонообменни смоли, синтетични
неорганични сорбенти, цеолити) чрез взаимодействие с активните им йонообменни групи.
Изпаряване
Процес на очистване на водата чрез нейното кипене с последваща кондензация на
молекулите на водата от водната пара. В даденият случай болшинството от примесите
остават в разтвора, от който се изпарява водата – кубовия остатък.
Коaгулация, рeaгeнтнa
Процес на утаяване на примесите в очистваната вода при изменение на рН,
електроокислителния потенциал или съутаяване с добавка на утаители – коагуланти,
например, сулфат на желязото или алуминия. Частен случай на реагентната коагулация се
явява реагентното окисляване, когато в очиствания разтвор се добавя някой окислителен
реагент (например, перманганат или бихромат на калия) с цел разрушаване на органичните
примеси или изменение на валентната форма на многозарядните йони с последващото им
утаяване.
Мeмбрaнни мeтоди
Микрофилтрaция
Това е процес на филтруване, когато водата се пропуска през микрофилтрационна
мембрана (диафрагма) с размери на порите от 0,1 мкм до няколко микрометра. Работното
налягане е до 0,1 МПа.
Ултрaфилтрaция
Това е процес на филтруване, когато водата се пропуска през ултрафилтрационна
мембрана с размери на порите от 0,01 мкм до няколко мкм. Работното налягане е до 0,5
МПа. При ултрафилтрацията напълно се задържат диспергираните частици, колоидните
частици, емулсиите, голяма част от високомолекулярните вещества, бактериите.
Обрaтна осмоза
Това е процес на очистване на водата, когато водата се пропуска през обратноосмотична
мембрана с размери от 0,001 мкм до 0,01 мкм. Работното налягане може да достигне
стойности до 10 МПа. При обратната осмоза се задържат практически всички примеси,
съдържащи се във водата.
Елeктродиaлиза
Това е процес на очистване на водата, когато очистваната вода протича между
катионообменна и анионообменна мембрани, а йоните под действието на постоянен
електрически ток се извеждат от нея в съседни (концентратни) камери.
2.2.2 Твърди рaдиоaктивнни отпадъци
За обработка на твърдите радиоактивни отпадъци се използват процесите на изгаряне,
пресоване, претопяване в зависимост от вида на отпадъците.
Изгаряне
Термически процес на окисление с цел намаляване на обема на отпадъците, с извличане
на золите от тях. Изгарянето може да се използва също и за горимите течности.
Прeсоване
Процес на отстраняване на въздуха от отпадъците с цел същественото намаление на
обема (8-10 пъти) на първичните опаковки с отпадъците. В резултат на пресоването се
получават “брикети”, които отиват на следваща преработка.
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Претопяване
Високотемпературен процес, при който вследствие на разтопяване на метала
повърхностното радиоактивно замърсяване се трансформира в замърсяване по целия обем и
по такъв начин специфичната повърхностна активност намалява. Част от радионуклидите
преминават в шлака и метала се получава във вид на слитъци.
За оценка на ефективността на различните методи за преработване на РАО се
използват показатели както следва:
Коефициент или степен на намаление/редукция на обема Кv представляващ
отношение на първоначалния обем на отпадъка към крайния обем, получен след
преработката т.е:
Кv = Vн/Vк

3.1

Vн – начален обем на отпадъка
Vк – краен обем на отпадъка
При процеси на преработка, водещи до намаляване на радиоактивността на отпадъка
се използва т.нар коефициент или фактор на дезактивация Кд:
Кд = Ан/Ак

3.2

Ан – начална активност на отпадъка
Ак – крайна активност на отпадъка

2.3 Методи за кондициониране
Най-разпространеният метод за кондициониране на ниско и средноактивни отпадъци е
циментирането. Методът е получил широко разпространение, благодарение на простотата,
достъпността и евтиния технологичен процес, както и евтини матрични материали, добрата
устойчивост на крайния продукт. При имобилизацията на течните радиоактивни отпадъци
особено важна е способността на цимента да свързва водата.
Включването на отпадъците в полимери (полиестер, винилестер, полиетилен,
епоксидни смоли и др.) се използва в случаите, когато циментирането е невъзможно или не
дава желаните характеристики. Голям недостатък на този метод е необходимостта от
отделянето на водата от отпадъците, а също и относителната му сложност и висока цена.
Битумирането на ниско и средноактивните отпадъци се използва широко и дава много
добри характеристики на крайния продукт. Битумирането се използва за имобилизация на
кубов остатък, шламове, йонообменни смоли. При битумирането водата се отделя чрез
изпаряване, което способства за доброто намаление на обема на отпадъците. Недостатъци на
този метод се явяват неговата относителна сложност и пожароопасност.
В последните години интензивно се развива метода за остъкляване на ниско и
средноактивните отпадъци. Остъклените радиоактивни отпадъци имат минимално влияние
върху околната среда, осъществява се максимално намаляване на обема на отпадъците, обаче
методът е сложен и скъп. Все пак, ако обемите на отпадъците не са големи, то методът за
остъкляване става конкурентноспособен, при това по екологическа безопасност той няма
равен на себе си.

3. Технологии за преработване и кондициониране на
радиоактивни отпадъци в Р. България
3.1 Основна концепция за преработване и кондициониране на
радиоактивни отпадъци в Р. България
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Основна концепция, възприета в Р България е течните и твърдите РАО да се
преработват в централизирано съоръжение (Цех за преработка на РАО – ЦПРАО),
съоръжението е обособено и лицензирано от АЯР като специализирано предприятие СП
“РАО-Козлодуй” към Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”за управление на
радиоактивните отпадъци. СП „РАО-Козлодуй” представлява съвкупност от инженерни
обекти и дейности,намиращи се на площадката на АЕЦ „Козлодуй”, които поотделно и като
цяло осигуряват безопасното управление на РАО. Съгласно Закона за безопасно използване
на ядрена енергия (ЗБИЯЕ), СП „РАО-Козлодуй” е с квалификация „ядрено съоръжение”.
Основна дейност на СП „РАО-Козлодуй” е управлението на РАО, генерирани от
експлоатационната дейност на „АЕЦ Козлодуй”, извеждане от експлоатация на ядрени
съоръжения и исторически РАО (категория 1 и 2а) на площадка АЕЦ „Козлодуй”.
В основата на технологията за преработване на РАО в Цеха за преработка стои
включването на отпадъците в матрица, която да не позволи тяхното изнасяне в околната
среда (първична бариера). Избраните методи за циментиране на течните и пресоване на
твърдите РАО във варели е решение, което дава възможност те да се съвместяват при
опаковането им. По този начин матрицата едновременно включва твърди и течни отпадъци,
като контейнерът, в който тя се съдържа, ги изолира от околната среда, създавайки вторична
бариера. Нивото на безопасност в числено изражение се определя от основни показатели на
крайния продукт – якост на натиск, термична устойчивост, измиваемост по радионуклиди,
като и от някои допълнителни изисквания за пожаробезопасност, устойчивост срещу
микроорганизми и агресивни среди и др., достатъчни да не допуснат миграция на
радионуклиди в околната среда.
В съответствие с избраните технологии към Цеха за преработка на РАО са изградени:
- Система /линия/ за преработка на течни РАО;
- Линия за преработка на твърди РАО;
- Линия за опаковане на РАО
- Склад за съхранение на кондиционирани РАО, непосредствено до ЦПРАО
Важен начин за минимизиране на крайния обем на отпадъците е възможността за
дезактивиране на ниско- и средноактивни метални РАО. В цеха за преработка на РАО се
експлоатира технологична инсталация за дезактивиране на метални отпадъци, които след
достигане на определени показатели да могат да се изнасят от контролираната зона като
нерадиоактивни (чисти) отпадъци или да се използуват повторно в производството
/рециклиране/.

3.2 Преработка на течни РАО
Системата за преработка на течни РАО е предназначена за пълното преработване на
течните РАО (кубовия остатък) по метода на циментиране до получаване на втвърден краен
продукт, отговарящ на националните и международните норми за дълговременно и
безопасно съхранение на РАО.
Основните функции на системата са:
- да приема течните РАО от автоцистерната за кубов остатък /АЦКО/, с която се
транспортират от резервоарите за съхранение /БКО/ на спецкорпусите /СК/ – 1,2 на 1-4 блок
или от тръбопровода, свързващ я със СК на 5,6 блок, да съхрани и подготви отпадъците за
преработване;
- да концентрира кубовия остатък чрез изпаряване на водата, съдържаща се в него до
40 % (тегл) солесъдържание;
- да транспортира концентрирания кубов остатък от изпарителя до резервоарите за
концентриран остатък, да осъществява рециркулация или прехвърляне на концентрирания
остатък между резервоарите, да контролира и регулира рН на остатъка чрез добавяне на
натриева основа, да осигурява подаването му до миксера;
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- да смеси концентрирания кубов остатък с определени количества цимент и добавки
в миксера, след което да транспортира и прехвърля получената смес в стоманобетонен
контейнер, което е крайния етап в преработката на течните РАО
На фиг. 3.1 е дадена принципна схема на инсталацията за циментиране на течни РАО в
Цеха за преработка на радиоактивни отпадъци /ЦПРАО/, СП „РАО-Козлодуй”, с използване
на метода за предварително смесване на цимента и течните РАО. Тук постъпващият за
преработване в резервоара 1 кубов остатък се доконцентрира чрез изпаряване в роторен
изпарителен апарат 2 до необходимата степен /40 % тегловни по сух остатък/, откъдето
получения концентрат 3 се смесва с цимента 5 и добавките 4 в миксер 6 и се налива в
контейнерите 7.

4

1

2

5

3

6

7

Фиг. 3.1 Принципна схема на инсталация за циментиране на течни РАО в ЦПРАО,
СП „РАО-Козлодуй”
1. Подсистема за неконцентриран кубов остатък.
2. Подсистема за изпаряване кубов остатък.
3. Подсистема за концентриран кубов остатък.
4. Силоз за добавки.
5. Силоз за цимент.
6. Миксер.
7. Стоманобетонен контейнер.

3.3 Преработка на твърди РАО
Процесът включва: сортиране, опаковане, минимизиране по обем на РАО и поставянето
им в стоманобетонни контейнери (СтБК) за последващо трайно съхранение в специализиран
склад на територията на площадката на АЕЦ „Козлодуй” и последващо погребване в
Националното хранилище (НХРАО).
Преработването на твърдите РАО в Цеха за преработка на РАО (ЦПРАО) се извършва на
специална инсталация предназначена за механизирана и автоматизирана преработка на
твърди ниско- и средно радиоактивни отпадъци , осигуряваща:
- подаване на контейнерите с РАО към линията с автомобилен транспорт;
- механизирано изсипване на контейнерите чрез кран или подемник, управлявани
дистанционно;
- дозиметричен контрол на твърдите РАО преди поставяне в опаковка /210-литров
варел/ за пресоване;
- механизирано пълнене и пресоване на опаковките и междуоперационен транспорт;
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- измерване и регистриране на радиоактивността и теглото на всяка опаковка и
сортиране според резултата;
- управление с компютър на пълненето на опаковката с оглед спазването на норматива
за мощността на еквивалентната доза на гама-лъчението на разстояние 0,1 м от повърхността
и теглото на запълнената опаковка;
- радиационна безопасност;
- управление и контрол на целия процес на преработка.
В световната практика за обработване на твърдите РАО се използват два основни вида
преси – за предварително уплътняване /предпресоване/ на РАО с по-малко усилие на
пресоване в самите варели и преси, работещи с голямо усилие на пресоване /суперпреси/ – за
пресоване на запълнените варели с РАО. По тази двустепенна схема на работа се постига
значително намаляване на обема на отпадъците.
Пресите за предварително пресоване на РАО в ЦПРАО са с усилие на пресоване – 50
тона (Фиг. 3.2) .

Фиг. 3.2 Преса за предварително пресоване
Използваната в цеха за преработка на РАО в СП „РАО-Козлодуй“ суперпреса на
E.W.Bliss Company, USA е от мобилен тип, с хоризонтално бутало и максимално усилие на
пресоването – 910 t. Външният вид на пресата може да се види от фиг. 3.3

Фиг. 3.3 Преса за пресоване на варели с твърди РАО

3.4 Опаковане на РАО
Опаковането на твърдите и течните РАО се явява заключителен етап на тяхната
преработка в ЦПРАО и се състои от няколко основни технологически операции, свързани
със запълването на стоманобетонните контейнери /СтБК/ със смес от цимент и течни РАО,
отлежаване на залетите контейнери, затваряне на контейнера, контрол и транспортиране на
готовите контейнери.
На фиг 3.4 е представен стоманобетонен контейнер /СтБК/, лицензиран за опаковане
на течни и твърди радиоактивни отпадъци на линията за опаковане в Цеха за преработка на
радиоактивни отпадъци /ЦПРАО/.
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Фиг. 3.4 Стоманобетонен контейнер /СтБК/ за опаковане на РАО
С разрешение на АЯР в производството се използува конструкция на СтБК, при която
закрепването на капака на контейнера става с винтово съединение. С това се избягва
необходимостта от ръчно заваряване на капака към контейнера и се намалява дозовото
натоварване на персонала.
Опакованите във варели твърди РАО се групират, в зависимост от периода на
съхраняването им до спадане на активността под критериите по Наредба за безопасност при
управлението на РАО/2004 г:
I група – период до 20 години
II група – период 20-60 години
III група – период над 60 години
РАО I група /зелени/ след опаковане в СтБК /опаковка вид СтБК-1/ се съхраняват
контролирано на открита площадка или в склад за съхранение.
РАО II група /жълти/ след опаковане в СтБК и кондициониране с нерадиоактивна
бетонова смес /опаковка вид СтБК-2/ се съхраняват контролирано на открита площадка.
РАО III група /червени/ след кондициониране с циментова радиоактивна смес /ЦРАС/
в СтБК /опаковка вид СтБК-3/ се съхраняват в склад за съхранение на кондиционирани РАО.
Определянето на РАО към една от посочените групи става по критерии, зависещи от
вида и сумата на активностите на съдържащите се в тях радионуклиди.
Изготвянето на всеки вид опаковка се извършва в съответствие с разработена и
одобрена от АЯР Техническа спецификация.
Технология на опаковането
Заливането на свободните обеми от контейнера след запълването му с достатъчно
количество пресовани варели се извършва със смес приготвена от течни РАО, цимент и
добавка. С тази операция се постигат няколко ефекта:
- максимално използване на полезния обем на контейнера
- монолитност и здравина на контейнерите и невъзможност за изсипване,
устойчивост на атмосферни влияния
- трайно и дългосрочно запечатване и съхранение на твърдите и течните РАО
Запълването с ЦРАС се извършва еднократно или най-често на два пъти, за да се
избегне повишаването на температурата над 70 оС. След първото заливане СтБК се
транспортира на определеното за целта място за отстояване и контрол, връща се за корекции
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/ако е необходимо/ и се установява отново под миксера за второто заливане. Следва
транспортиране до мястото за отлежаване, където се извършват останалите основни
операции:
- отстояване на СтБК, в т.число контрол за наличие на остатъчно водоотделяне и
коригиране на несъответствията /при необходимост/;
- контрол за наличие на течна фаза /ако има такава – се коригира/;
- поставяне на капака;
- заваряване на капака;
- уплътняване на фуги между капак и СтБК;
- контрол и дозапълване на СтБК със слой от чиста бетонова смес;
Линията за опаковане се състои от основно и спомагателно оборудване и съоръжения,
както и приспособления и средства за контрол и измерване:
Контрол. Маркиране на контейнерите и регистриране на данните
Готовите контейнери се контролират:
- за мощността на дозата от гама лъчение на разстояние 0,1м и 1м от външните
стени на контейнера, която трябва да отговаря на нормите за транспортиране на контейнера
извън цеха
- за радиоактивно замърсяване на външната повърхност на контейнерите
- за общата маса, която не трябва да надвишава определената стойност.
Извършва се крайно маркиране на контейнерите с всички данни от проведения
контрол, данните се регистрират и се попълват необходимите документи.
Всеки готов контейнер се придружава от паспорт съдържащ всички необходими
данни.

3.5 Съхраняване на кондиционирани РАО
Готовите контейнери с кондиционирани РАО се транспортират за междинно
съхранение в Склад за преработени (кондиционирани) РАО /ССКРАО/, намиращ се в
непосредствена близост до Цеха за преработка на РАО /ЦПРАО/. Предназначението на този
склад се състои в приемане, складиране и съхраняване на контейнерите, предпазване на
опаковките с РАО от природни въздействия, както и от разпространение на радионуклиди
извън тях.
Оператор на Склада се явява Специализираното поделение СП “РАО-Козлодуй” към
ДП “Радиоактивни отпадъци”.
Складът се състои от две халета, които се обслужват от транспортен коридор,
завършващ с две срещуположни врати /изток-запад/. Във всяко от халетата е предвидена
възможност за съхраняване на 960 броя контейнери, подредени в 30 реда по дължина, 8 реда
по ширина и 4 реда по височина. Общият капацитет на склада възлиза на 1920 контейнера.
При проектирането и изпълнението на склада е отчетено натоварване на строителната
конструкция от външни сеизмични въздействия съгласно действащите нормативни
документи, както и натоварването на съхраняваните контейнери. Земната основа на склада се
състои от фундаментна плоча, положена върху баластрова възглавница.
Основни системи за склада се явяват:
  транспортно-технологична система, състояща се от кранове с необходимата
товароподемност и кранови пътища за обслужване на контейнерите при тяхното товарене,
разтоварване или преместване в рамките на склада. За товаро-разтоварните работи с
контейнерите се използват специализирани захвати. Управлението на крановете се
осъществява дистанционно и се наблюдава с помощта на телевизионни камери от Щит за
управление.
  телевизионна система за наблюдение и контрол на позиционирането
Чрез TV системата се наблюдават подемно-транспортните операции и се следи за
позиционирането на крановете.
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Предназначена е за позициониране на захватното устройство над контейнера при
разтоварване, както и контрол при захващане и освобождаване на контейнера.
Спомагателни системи, които съдействат за нормалното функциониране на
основните и които осигуряват безопасността при експлоатацията на склада са:
- система за управление и контрол /Ел КИП и А/;
- система за събиране на неорганизираните протичания;
- вентилация;
- противопожарна система;
- система за радиационен контрол;
- охранителна система.
Експлоатация на склада
Транспортно-технологични операции
Транспортирането на СтБК от Цеха за преработка до склада се осъществява с
помощта на Специализирано транспортно средство /СТС/ с товароносимост 25 t,
гарантиращо безопасността при превозването и осигуряващо защита на водача.
Транспортираният контейнер се придружава от попълнени и оформени документи.
По-важни характеристики на СтБК, отразени в документите са:
- обща маса на пълния и запечатан контейнер – не трябва да превишава 20 t;
- мощност на еквивалентната доза гама-излъчване на външната повърхност на
контейнера - не по-висока от 2 mSv/h, а на разстояние 1 m от повърхността – не по-висока от
0,1 mSv/h;
- нефиксирано радиоактивно замърсяване на външната повърхност на контейнера - не
по-голямо от 4 Bq/cm2;
- количество активност в контейнера – не трябва да превишава 0,1 TВq.
Контейнерите се приемат и подреждат независимо в двете халета на ССКРАО с
помощта на транспортно-технологичните съоръжения на склада, като основните операции с
тях се извършват дистанционно от оператор в щита за управление.
Съхраняване на РАО
Режимът на съхраняване на контейнерите е свързан с:
● радиационен мониторинг – осъществява се от персонала на службата за
„Радиационна защита“. Периодично се съставят картограми за състоянието на
радиационната обстановка в ССКРАО, съгласно Програма за радиационен мониторинг в
обектите за управление на РАО в СП „РАО-Козлодуй“;
● периодични обходи с огледи /веднъж месечно/ за състоянието на контейнерите.
Резултатите от тези огледи се отразяват в съответната документация;
● ограничаване на достъпа до складовата площадка.
На фиг 3.5 е даден общ изглед към помещението за съхранение на СтБК в ССКРАО.
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Фиг.3.5 Временно съхраняване на СтБК в ССКРАО
От склада за преработени РАО контейнерите следва да се транспортират за окончателно
погребване в национално хранилище, което трябва да бъде построено.

4. Съхранение и погребване на радиоактивни отпадъци
4.1 Общи положения
Съхранението се явява важен етап в процеса на управление на радиоактивните
отпадъци. Под съхранение се разбира поместването на радиоактивните отпадъци в ядрено
съоръжение, където се осигурява изолация, охрана на околната среда и контрол от страна на
човека /мониторинг/ с намерение за последващо извличане на отпадъците.
Слeдовaтeлно, при съхранението на радиоактивните отпадъци те трябва да се държат
по такъв начин, че:
  да се осигури тяхното изолиране, а също охрана и мониторинг на околната среда
  по възможност да се облекчат такива дейности, като например, обработка,
кондициониране и погребване на отпадъците
Радиоактивните отпадъци могат да се съхраняват в твърда, течна или газообразна
форма или като необработени, предварително обработени, обработени или
кондиционирани отпадъци. При съхранението трябва да се има пред вид, че отпадъците
могат в последствие да бъдат извлечени за узаконено изхвърляне, ползване или
освобождаване от контрол, а също за преработка и/или погребване. Поради това критериите
за приемливост на опаковките на отпадъците в съоръжението за съхранение трябва да
отчитат известни или вероятно приложими изисквания към последващото погребване на
РАО. Изискванията по безопасност за защита на човешкото здраве и по опазване на околната
среда трябва да се спазват чрез съответстващо проектиране, оборудване, експлоатация и
техническо обслужване на съоръженията, включвайки възможността за крайното извличане
на отпадъците.
От посоченото по-горе става ясно, че съхранението предполага временно поместване
на РАО в хранилища, които според няколко критерия могат да се класифицират по следния
начин:
Според типа на съхраняваните РАО:
  хрaнилищa за твърди отпадъци
  хрaнилищa за течни отпадъци
Според характера на съхраняваните РАО:
  хрaнилищa за нeкондиционирани РАО
  хрaнилищa за кондиционирани РАО
Според нивото на активността на съхраняваните РАО:
  хрaнилищa за ниско и средноактивни РАО
  хрaнилищa за високоактивни РАО
Според срока на съхраняване на РАО:
  хрaнилищa за краткосрочно съхраняване на РАО
  хрaнилищa за дългосрочно съхраняване на РАО
  хрaнилищa за преходни РАО /които, поради естествения радиоактивен разпад може
след определено време да се освободят в околната среда/
Продължителното съхранение на радиоактивните отпадъци /погребване/ трябва да
осигурява тяхната изолация от външната среда, при това не трябва да се създава нежелателен
товар върху бъдещите поколения и въздействието върху здравето на хората не трябва да бъде
по-голямо от допустимото ниво в днешно време.
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Погребването се явява заключителен етап в системата за управление на РАО, и е
особено чувствително към резултатите от предишните етапи в рамките на тази система.
Начинът на погребване на РАО се определя въз основа на вида, категорията,
активността и радионуклидния състав на отпадъците.
Различават се следните видове погребване:
  повърхностно
  дълбоко геологическо
  нa морското дъно
  под морското дъно
  дълбокоморско
Повърхностното погребване представлява поместване на РАО на повърхността или
близо до повърхността на земята на дълбочина до няколко десетки метра. Предназначено е за
погребване на краткоживущи ниско и средноактивни отпадъци.
Дълбоко геологическото погребване представлява изолация на отпадъците в система
от инженерни и естествени бариери в устойчиви геологически формации на дълбочина до
няколко стотин метра. Предназначено е за погребване на дългоживущи средно- и
високоактивни отпадъци.
Разполагането на или под морското дъно означава поместване на отпадъците в
естествени или изкуствено направени падини на морското дъно или под него, в
болшинството от случаите с достъп до тях откъм брега.
Дълбокоморското погребване представлява алтернатива на дълбоко геологическото,
но от 1983 г. то е забранено.
Най-перспективни понастоящем и най-разработените методи на погребване на РАО се
явяват дълбоко геологическото и повърхностното погребване, на последното от които понататък ще бъде обърнато по-голямо внимание.
Организациите, която експлоатират съоръжения за погребване на РАО, разработват
процедури и критерии за приемане на РАО в съоръжението.
Критериите за приемане на РАО включват като минимум изисквания към:
●обща и специфична активност и радионуклиден състав на всяка опаковка;
●форма на отпадъка;
●мощност на дозата и замърсяването на повърхността на опаковките;
●съдържание на материали, които могат да доведат до процеси, като генериране на
газове, и/или топлина, корозия и раздуване на опаковките, или ускоряват миграцията на
радионуклиди;
●количество свободна течност в опаковките;
●съдържание на химически или биологически опасни вещества;
●запалимост и взривоопасност;
●размери, тегло, здравина и други механични свойства, важни за дейностите по
манипулиране и разполагане в съоръжението;
●маркировки и идентификационни знаци;
Характеристичните свойства на радиоактивните отпадъци трябва да бъдат
декларирани в съпровождащият лист, който документира целия процес на управлението им
от тяхното образуване до погребването им и който постепенно се комплектува и
актуализира. Отговорен за първичната информация за посочените в съпроводителния лист
РАО, която се предоставя на други субекти, продължаващи управлението им, е техният
производител. За комплектоване на съпровождащия лист на опаковъчната форма отговаря
крайния й производител и извозващият опадъците в съоръжението.
Най-общо опаковъчната форма трябва да отчита:
  изискванията за манипулиране с нея и екраниране /защита/ по време на
експлоатация на хранилището
  взаимодействието й с околната среда в периода на експлоатация и след закриване на
хранилището
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В световната практика за погребване на отпадъци често използван опаковъчен набор
се явява варелът. Варелите са подходящи за много форми на твърди и втвърдени
нискоактивни и средноактивни отпадъци. Те имат добра механична здравина и устойчивост
срещу корозия. В Р България е възможно радиоактивните отпадъци да се погребват само в
краен опаковъчен комплект, представляващ стоманообетонен контейнер /СтБК/. Последният
ще се използува и за транспортиране и съхраняване в НХРАО. Той се отличава с добра
структурна стабилност, устойчивост срещу корозия, добри защитни свойства и има
гарантирана водонепроницаемост.

4.2 Съхранение на радиоактивните отпадъци
4.2.1 Съхранение на РАО на площадката на АЕЦ „Козлодуй”
От началото на експлоатацията на АЕЦ “Козлодуй” /1974 година/ до сега на
площадката на централата са генерирани значителни количества радиоактивни отпадъци.
На площадката на АЕЦ “Козлодуй” се съхраняват:
  некондиционирани ниско- и средно активни течни РАО
  некондиционирани твърди РАО – необработени, предварително обработени и
частично обработени във варели
  твърди високоактивни РАО
  кондиционирани в стоманобетонови контейнери РАО, получени в Цеха за
преработване на РАО /разгледано по-горе/
Всички РАО се съхраняват в щатни /проектни/ или временни хранилища, складове и
площадки за съхранение, при условия, разрешени и контролирани от регулиращия орган
/АЯР/.
Течни РАО
На територията на централата течните РАО се съхраняват в щатни /проектни/
хранилища на спецкорпусите, изградени заедно със съответните енергоблокове.

Фиг. 4.1 Принципна схема на хранилище за течни радиоактивни отпадъци
1/ резервоар за високо активни сорбенти, 2/ резервоар за ниско активни сорбенти, 3/
резервоар за кубов остатък, 4/ монжус, 5/ вакуумпомпа
Резервоарите за съхраняване на течните радиоактивни отпадъци обикновено се
разделят на няколко групи:
- резервоари за филтруващи материали /сорбенти/. От своя страна сорбентите се
разделят на високо активни /тези от системите за очистване на топлоносителя и високо
активните протичания от I контур/ и ниско активни /филтруващи материали от системите за
очистване на ниско активни води/.
- резервоари за кубов остатък, в които се съхранява концентратът от изпаряването на
радиоактивните води.
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Всички резервоари от системата за течни отпадъци се строят на принципа „резервоар
в резервоар“. По този начин в случай на разуплътняване или на аварийна ситуация се
изключва проникването на радиоактивни вещества в почвата. В повечето АЕЦ като външен
резервоар служи помещението, в което е разположен основният резервоар като за целта то се
облицова с листове от неръждаема стомана.
Съхраняването на течните радиоактивни отпадъци в резервоарите на хранилищата за
по-продължителен период не се препоръчва, поради недостатъчната гаранция за сигурност
на това съхраняване. Затова след определен период на престояване и намаляване на
активността на течните радиоактивни отпадъци те трябва да се преработват /кондиционират/
чрез включване в съответна имобилизираща матрица и да се съхраняват в твърдо състояние.
Продължителното съхранение на течния радиоактивен концентрат /кубов остатък/ е
свързано с някои особености. Неблагоприятен фактор е и утаяването поради кристализация
на борната киселина и нейните соли – борати, което се дължи на голямата й концентрация и
ниска разтворимост при обикновена температура, което създава някои проблеми при понататъшното преработване на кубовия остатък при циментирането му.
Съхранението на сорбенти също се явява проблем, доколкото все още няма
разработена технология за тяхното преработване.
В АЕЦ се образуват и незначителни количества радиоактивно-замърсени масла,
които се събират и временно се съхраняват на определени места в централата до създаването
на съоръжение за преработването им.
Твърди РАО
Спецкорпусите в AEЦ “Koзлодуй”са обезпечени проектно с хранилища за приемане и
временно съхранение на твърдите РАО до пускането в експлоатация на съоръжения за
преработването им. Обикновено това са бетонни клетки с определена вместимост. При
проектирането и строителството на хранилищата за твърди РАО, са предвидени мерки за
херметизиране и изолиране с цел недопускане на взаимодействие на РАО с повърхностните
и подпочвени води, а също и наводняване по други причини. Допълнително на площадката
на АЕЦ е изградено траншейно хранилище за твърди РАО /обект Площадка «Варово
стопанство» - ВС/, където до 1992 г. са приемани и са съхранявани натрупаните там ниско- и
средно активни непреработени РАО.
От създаването на специализирано предприятие за преработка на РАО, 1992 г. насам,
в АЕЦ “Козлодуй” не се събират и съхраняват непреработени твърди РАО. Всички текущи
постъпления на ниско- и средно активни отпадъци от енергоблоковете се преработват в 210
литрови варели. Краен етап на обработването е получаването на пресован варел – таблетка
или “брикет” с определени характеристики /вид на РАО, маса, височина, мощност на
еквивалентната доза на гама лъчение, радионуклиден състав/ Данните за варелите с РАО се
въвеждат в система за компютърно следене и управление на преработването и съхранението
на РАО.
Понастоящем всички съоръжения за съхранение на РАО на територията на АЕЦ
„Козлодуй” се стопанисват от ДП „РАО”, СП „РАО-Козлодуй”.
Съгласно Програма за управление на РАО на площадка „ВС“, натрупаните
непреработени „исторически” РАО се изваждат с помощта на хидростанция с грайфери. В
резултат на това по-голямата част от отпадъците са извадени, а съответните клетки са
реконструирани и пригодени за разрешено съхранение на варели с пресовани РАО. С това се
реализира програма за съхранение на РАО с ниска активност, които след неголям период от
време да бъдат освободени от регулиращ контрол.
4.2.1 Съхранение на РАО в ПХ РАО – с Нови хан
Радиоактивни отпадъци в Р. България се генерират и от използването на
радиоактивни вещества в около 1200 обекта на промишлеността, медицината, селското
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стопанство, научните изследвания и др. Тези „институционални” отпадъци се управляват
централизирано в ПХРАО-Нови хан.
Отпадъците приемани за съхранение в ПХРАО се характеризират с изключително
разнообразен радионуклиден състав, активност, варираща в широки граници, и разнообразен
химически състав. По това те се различават от РАО в АЕЦ, чийто обем е значително поголям, но съставът на отделните типове е сравнително унифициран.
Приемането на РАО в хранилището се извършва в съответствие с критерии за
приемане на отпадъка, които са разработени на основата на законовата уредба на страната и
препоръките на МААЕ. Критериите за приемане отчитат произхода, радионуклидния състав
и активността, както и формата на отпадъка.
На погребване в ПХРАО подлежат твърди или втвърдени РАО с ниска и средна
активност, съдържащи предимно - и γ-излъчващи радионуклиди с период на полуразпадане
до 30 години включително Cs-137, и незначително количество α - активни радионуклиди.
Така описаните РАО съответстват на отпадъците от категория 2а, съгласно Наредба за
безопасност при управлението на радиоактивните отпадъци/2004 г.
В критериите се съдържат ограничения, касаещи максималната специфичната
активност за една опаковка с твърди или втвърдени РАО, както и за съдържанието на някои
отделни радионуклиди като Ra-226 и Th-232. Ограничена е специфичната α - активност на
РАО средно за съоръжението.
Други изисквания по отношение на приеманите за погребване РАО са:
- твърдите РАО да не съдържат свободни течности;
- не се допуска приемането за погребване на леснозапалими и взривоопасни РАО.
Последните трябва да бъдат превърнати във взриво- и огнебезопасна форма от
организациите производителки;
- биологичните отпадъци се приемат от организациите производителки третирани с
формалин и обработени с гипс в пластмасови опаковки;
- течните РАО се получават от организациите производителки неутрализирани до рН
= 7.
През последните години основно се генерират „институционални” РАО,
представляващи отработени закрити източници. Излезлите от употреба източници се
предават в ПХРАО, без предварително преработване, често в оригиналните си работни
контейнери само за временно съхранение. Съгласно правителствената стратегия
дълготрайно решение на този проблем ще се търси в рамките на планираното национално
хранилище за погребване на ниско и средноактивни РАО.

4.3 Съоръжения за погребване на радиоактивни отпадъци
4.3.1 Избор на площадка, проектиране и строителство на съоръжения
за погребване на РАО
Изборът на площадка се основава на сравнителен анализ на няколко алтернативни
площадки с отчитане на възможното въздействие върху населението и околната среда.
При избора на площадката се извършва оценка на безопасността на
съоръжението, насочена главно към доказване на способността на площадката, в
комбинация с избраната концепция за погребване, да осигури защитата на населението,
както и да се оцени способността на площадката да гарантира цялостта на защитните
бариери за максимално дълъг период от време.
В общият случай проектът на съоръжението за погребване трябва задължително да
определя:
- формата и характеристиките на подлежащите на погребване РАО, включително
радионуклидния им състав и специфичната активност;
- максималната обща активност на погребаните на площадката РАО;
- контейнерите и опаковките, предназначени за погребване на РАО;
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- състав и структура на системите от защитни бариери;
- необходимите изисквания към материалите на всяка бариера;
- минималните срокове за функциониране на всяка бариера.
Едновременно с това проектът трябва да определя възможност за изпълнение на
всички изисквания на нормативните документи за въвеждане в експлоатация, осъществяване
на безопасна експлоатация на съоръжението, неговото затваряне и контролът след
затварянето.
Проeктът на съоръжението трябва да дава възможност за внедряване на приетата
програма за мониторинг и проверка на способността на системата за защита да изпълнява
предвидените функции.
Строитeлството на съоръженията включва етап на подготовка на избраната територия
след завършване на проучвателните работи, строителни работи по обекта и структурата на
оборудването, създаване на дренажна система и разполагане на системата за мониторинг. За
осигуряването на качеството на етапа на строителството и следователно на бъдещата
безопасност на хранилището, съществено влияние оказва изборът и използването на
подходящи строителни материали, съответната спецификация на технологични и строителни
методи, а също и методики за контрол на реализираните работи.
4.3.2 Експлоатация на съоръженията
Операторът/лицензиантът на съоръжение за погребване на РАО е длъжен да
разработи вътрешни правила, съдържащи предели и условия за експлоатация на
съоръжението, осигуряващи използване на съоръжението в съответствие с изискванията за
безопасност.
Необходимо е да се разработят експлоатационни инструкции и процедури, които да
осигуряват спазването на посочените по-горе правила.
Инструкциите и процедурите трябва да определят редът за извършване на следните
дейности:
- получаване на РАО в съоръжението, включително ред за действие в случай на
несъответствие на РАО с критериите за приемане;
- манипулиране и разполагане на РАО в хранилището;
- радиационен мониторинг на площадката, в радиационно защитената зона и
наблюдаваната зона;
- маркиране на запълнените с РАО контейнери;
- експлоатация на системите;
- контрол на радионуклидния състав, общата и специфична активност на погребаните
РАО;
- периодични проверки и тестове на съоръжението, оборудването и опаковките с РАО;
- действия в случай на очаквани отклонения от нормалната експлоатация и в случай
на авария;
- аварийно планиране и готовност;
- отчет на ядрения материал;
- физическа защита;
- съхранение на записите и контрол на документацията.
Начините за действие на персонала и мерките за безопасност при отклонение от
нормалната експлоатация и в случай на авария трябва да бъдат описани в съответните
аварийни инструкции и процедури.

4.3.3 Затваряне на съоръженията за погребване
Затварянето на съоръженията за погребване на РАО се извършва в съответствие с
подробен план за затваряне на съоръжението, който трябва да бъде одобрен от
регулиращия орган.
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Затварянето на съоръжението включва:
- дезактивация и демонтиране или запечатване на всички строителни конструкции,
системи и оборудване, използвани за приемане и разполагане на РАО;
- погребване на генерираните РАО в резултат на горепосочените работи;
- привеждане на съоръжението в състояние, осигуряващо безопасността му за дълъг
период от време в т.число запечатване на хранилището и поставянето на защитната
многобариерна покривка;
- установяване на системите за мониторинг и наблюдение на съоръжението,
площадката, радиационно защитената и наблюдаваната зона;
- актуализиране и архивиране на информацията за съоръжението.
4.3.4 Контрол след затваряне на съоръженията
Следексплоатационният период на хранилището за РАО може от гледна точка на
безопасността да се определи като етап на ведомствен /институционален/ контрол, който
след това плавно преминава в етап на неограничено използване на полигона на хранилището.
Контролът цели потвърждаване на резултатите от извършените анализи и оценки на
безопасността, съхраняване на информацията за съоръжението и при необходимост контрол
на човешката дейност на площадката.
Периодът на ведомствения контрол може допълнително да бъде разделен на:
  активен контрол – през периода на активният контрол е възможно извършването на
прости ремонтни и възстановителни дейности главно на защитната покривка на
съоръженията. Площадката се охранява стриктно за да не се допусне несанкциониран достъп
на отделни лица до хранилището и съдържащите се в него РАО. Отговорността за
съоръжението се носи от организацията, експлоатирала хранилището.
  пасивен контрол – през периода на този контрол не се извършват никакви ремонтни
или поддържащи дейности. Площадката не се охранява активно, но са осигурени маркери,
указващи наличието на хранилище. Информацията за хранилището е предадена на местните
власти и не се разрешава достъп до площадката. Отговорността за хранилището се носи или
от организацията, експлоатирала съоръжението, или от местните или държавни власти в
зависимост от нормативната база на страната.
Продължителността на контрола се определя в зависимост от характеристиките на
РАО и площадката, проекта на съоръжението, социалните и други фактори и се обосновава в
оценката за безопасността на съоръжението.
Продължителността на активния контрол на съоръжение за повърхностно погребване
на РАО не може да бъде по-малка от 50 години, а цялата продължителност на контрола не
може да надхвърли 300 години /съгласно Наредба за безопасност при управлението на
радиоактивните отпадъци/2004 г.

4.4 Национално хранилище за радиоактивни отпадъци на Р. България
Изграждането на национално хранилище за радиоактивни отпадъци /НХРАО/ у нас се
извършва в съответствие със Стратегията за управление на ОЯГ и РАО, според която
НХРАО е основен приоритет.
НХРАО е повърхностно модулно многобариерно инженерно съоръжение, траншеен тип,
предназначено за погребване на кондиционирани и опаковани в стоманобетонни контейнери
/СтБК/ ниско- и средно активни отпадъци. То ще бъде разположено в района на 3
километровата защитна зона и 30 километровата наблюдавана зона на АЕЦ „Козлодуй”.
Долупосоченото описание на НХРАО съответства на предварителен проект, изготвен във
връзка с инвестиционно предложение и разработването на Доклад за оценка на
въздействието върху околната среда /ДОВОС/.
Инвестиционното предложение предвижда изграждането на 8 броя еднотипни
стоманобетонни модули, разположени в два успоредни реда /предвижда се етапно
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изграждане на модулите/. Модулите са разделени с надлъжни и напречни преградни стени,
които формират изолирани камери.

Фиг. 4.2 Общ вид на камера за погребване на РАО
Всеки модул е съставен от 16 броя еднотипни камери, разположени също в два успоредни
реда по 8 камери в един ред. По конструктивни съображения в средата на всеки модул между
всеки 4 двойки камери се предвижда разделителна /дилатационна/ фуга.
Размерът и броят на камерите в един модул се определя от технологични и
конструктивни съображения и от даденостите на избраната площадка.
СтБК се разполагат в 4 реда в камерите за погребване и се групират в 4 групи във всяка
камера. Групите, които съдържат 4х3х4 броя СтБК се разполагат в четирите ъгъла на
камерата, както е показано на фиг. 4.2 и са разделени от празно пространство от порядъка на
90 см, което позволява да бъде извършвана инспекция на състоянието на СтБК през периода
на експлоатация.
Във всяка камера могат да бъдат разположени 192 броя СтБК.
Камерите са изградени от железобетон с дебелина на стените 500 мм и дебелина на
дънната плоча от 1000 мм. Стените и дъното на камерите са покрити с хидроизолационен
материал. Дъното на всяка камера е с наклон към централната част, през която е изведена
дренажна тръба за отвеждане на евентуално появила се вода. Дъното е застлано с уплътнен
слой чакъл и едрозърнест пясък, нивелирани строго хоризонтално.
Под дъната са изградени стоманобетонни инспекционни /дренажни/ галерии / два броя
/Фиг 4.3/ – по една галерия за всеки успореден ред камери в даден модул, преминаващи по
цялата дължина на модула като образуват система от инспекционни галерии под
хранилището. В тях са изведени дренажните тръби от камерите. Служат за инспекции на
дъното на камерите за погребване и са част от системата за контрол на протечките.
Предварително определените им размери позволяват персоналът свободно да осъществява
инспекциите.
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Фиг 4.3 Напречен разрез на модул с инспекционни галерии
Вентилирането се осъществява чрез естествена аерация през система от шахти и
отдушници.
Модулите са фундирани върху льосоциментова възглавница с дебелина около 4000 мм,
която осигурява постепенен преход между земната основа и модулите за погребване,
позволява повишаването на допустимото почвено натоварване в зоната на фундиране и
създава допълнителен филтрационен екран срещу движението на подпочвените води от и
към хранилището. Льосоциментовата възглавница е запечатана с 100 мм подложен бетон. От
външната страна на модулите се изгражда допълнителен льосоциментов екран /стени/ с
дебелина около 1 м, а свободното пространство се запълва с уплътнен льос.
При затварянето на модула, свободното пространство между контейнерите се запълва с
льосоциментов разтвор, в който е включен подходящ сорбиращ материал /зеолит/. Изгражда
се стоманобетонна покривна плоча-капак, която се покрива с хидроизолационен материал,
допълнителен слой от льосоцимент с дебелина до 1 м, аналогично на този около стените на
модула и се изгражда многобариерната защитна покривка, чийто вероятен състав и
дебелината на всеки слой на съставящите материали могат да се видят по-долу:
пясък - 0,5 – 1,0 м
уплътнена глина – 1,0 м
трошен камък – 0,7 м
пясък – 0,3 м
почва – 1,0 м
С така предложената конструкция безопасността на съоръженията се основава на
многобариерен подход при осигуряване на дълбоко ешалонирана защита:
Първа инженерна бариера представлява: циментовата матрица, в която е кондициониран
радиоактивния отпадък.
Втора инженерна бариера представляват стените на стоманобетонния контейнер,
покрити с хидроизолационен материал.
Трета инженерна бариера представляват стоманобетонните стени на камерата, стените
на камерата, покрити с хидроизолационен материал и льосоциментовия запълващ материал,
съдържащ природни неорганични сорбиращи материали /зеолит/.
Четвърта инженерна бариера представлява льосоциментовия слой около камерите.
Пета инженерна бариера представлява уплътнения льос.
Шеста природна /естествена/ бариера е льосоциментовия комплекс, в който се
изграждат и затварят модулите. Както показват предварителните изследвания този комплекс
е практически напълно сух, а и притежава много добри сорбиращи свойства, препятстващи
миграцията на радионуклидите.
Седма инженерна бариера представлява защитната многобариерна покривка.
Приетото решение осигурява възможност за инспекция и контрол на опаковките и
съоръжението през целия експлоатационен период до и след затваряне на модулите.
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Наредбата за безопасност при управление на РАО изисква конструкцията на
съоръженията за погребване да бъде такава, че да е възможно прилагането на коригиращи
мерки в т.число изменения в системата на инженерните бариери и/или частично или пълно
изваждане на разположените в хранилището РАО.
Приетото решение позволява относително лесно предприемането на мерки за
рехабилитация на конструкциите и/или изваждане на опаковките с РАО.
През периода на експлоатация на съоръжението, модулите се покриват със защитно хале,
съоръжено с козлови кран – фиг 4.4

Фиг. 4.4 Напречен разрез на модул за погребване с козлови кран
Предназначението на тази конструкция е да осигури защита от атмосферни въздействия
на работната площ при извършване на транспортно-технологичните операции, на персонала,
при извършване на инспекции, както и на отворените камери.
Защитното хале е подвижно. То покрива половината от модула. След затваряне на
камерите в първата половина, халето се демонтира и се премества върху втората му
половина. След приключване на работата по първия модул халето се демонтира и се
премества върху втория модул.
Разполагането на СтБК в камерите се извършва дистанционно посредством козловия кран
с количка за дистанционно управление, който след приключване на работата по първия
модул се демонтира и се премества на втория модул.
Предложеният модел е аналогичен на добрите практики в ЕС /Белгия, Франция, Испания,
Словакия и др./
Освен хранилищните модули на площадката на обекта ще бъдат изградени и малки
спомагателни сгради – контролно-пропускателен пункт, административно-лабораторен блок,
спомагателен корпус, информационен център, складови помещения, гаражи и др.
НХРАО за ниско и средноактивни отпадъци ще осигури:
- капацитет за погребване на натрупаните РАО, които са генерирани в страната и се
съхраняват по местата на тяхното генериране и в съоръженията за управление на РАО на ДП
„РАО”;
- капацитет за погребване на отпадъците, които предстои да се генерират до 2075 г.
Производителността на НХРАО е 3 до 4 СтБК/ден. Максималната годишна
производителност от 800 СтБК е определена на базата на приемане на РАО 200 дни годишно,
отчитайки че превоз на РАО се извършва само през делнични дни и че транспорт няма да се
извършва при лоши метеорологически условия.
В съответствие с препоръките на МААЕ и добрите практики в областта на управлението
на РАО, радионуклидния инвентар в съоръжението подлежи на уточняване и актуализация с
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характеризиране на различните потоци отпадъци и внедряване на съвременни методи за
анализ. Трябва да се разработят и одобрят и критерии за приемливост, зависещи от
определени условия и изисквания.
Задължително е през целия жизнен цикъл на НХРАО да бъдат поддържани записи и
съхранена информацията за характеристиките на погребаните РАО.
Предстоят фазите на проектирането, строителството и въвеждането в експлоатация на
обекта, което ще оформи крайният вид на хранилището, както и ще определи видът и
характера на всички дейности, които ще се извършват.

Заключение
В съгласие с изискванията на Международната конвенция за безопасност при
управлението на отработено ядрено гориво и за безопасност при управление на
радиоактивните отпадъци, нашата страна следва последователна политика и стратегия, в
рамките на националната система
по управление на радиоактивните отпадъци.
Управлението на радиоактивните отпадъци се осъществява в съответствие с национална
законова структура, предвиждаща стриктно разпределение на задълженията между всички
участници в него и осигуряване на независими регулиращи функции. Налице е широка
обществена ангажираност към проблемите по осигуряване на безопасността на това
управление.
Радиоактивните отпадъци се управляват в съответствие с указанията и препоръките на
Международната агенция за атомна енергия /МААЕ/ и Международната комисия по
радиологическа защита /МКРЗ/, както и някои други организации – Научния комитет към
ООН по изучаване на действието на атомната радиация, Световна здравна организация,
Международна организация на труда, Организацията за земеделие и прехрана към ООН,
Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие, Европейският съюз и др.
Голяма част от указанията и препоръките на тези организации се възприемат и прилагат в
националното ни законодателство по безопасно използване на ядрената енергия.
Всичко това показва, че управлението на радиоактивните отпадъци е поставено на
правилна основа и ще гарантира защитата на здравето на хората и опазването на околната
среда сега и в бъдеще.
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