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Действия с Ядрено гориво на територията на
площадката на ЯЕЦ

В настоящият доклад ще засегна най-важните действия и
манипулации извършвани с ядрено гориво.Ще разгледаме определени
дейности и определим реда и последователността,по който те се извършват.
Освен със свежо гориво ще разгледаме и действия с отработено ядрено
гориво.Ще ви представя и някои реални ситуации,такива,които са се
случвали при дейности по обслужване и транспортиране на гориво,като ще
се опитам да ги анализирам,да идентифицирам причините довели до тяхното
възникване,евентуалните последствия или аварийни ситуации,до които биха
се развили.

Ще започна с доставянето на свежото ядрено гориво на територията на
ядрената централа.Основният начин за доставяне на горивото е чрез воден
транспорт,като има предвиден и алтернативен такъв,а именно чрез
осъществяване на доставката на горивото с транспортни самолети,по
причини,на които няма да се спираме и разглеждаме в настоящото
четиво,като само ще отбележа,че освен,че е икономически по-
неизгоден,въздушният транспорт изисква още и редица технически и
организационни мерки,като създаване на стройна организация свързана с
движението,маршрута и организиране на голяма група от хора изпълняващи
различни функции за извършване на дейности свързани с транспортиране на
свежото ядрено горивото за работа в екип.

След като свежото ядрено гориво се достави на територията на площадката
на ЯЕЦ,то се въвежда във ВСГ,транспортните контейнери се разполагат на
предназначените за целта места,като се проверява товаро-съпроводителната
документация и се извършва визуален оглед на контейнерите за
транспортиране на гориво.

Когато са изпълнени всички изисквания по приемането и
разполагането на свежото гориво във ВСГ се пристъпва към извършване на
така наречения входен или входящ контрол,на който подлежат абсолютно
всички свежи ТОС.

За работа с касети и ОР СУЗ(които ще назовавам-кластери) във ВСГ
се допуска само персонал, преминал специализирано обучение, успешно
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положил необходимите изпити и притежаващ нужната квалификация за
изпълнение на съответните дейности.

За извършване на транспортно-технологични операции се разрешава
използването само на изправни щатни приспособления, механизми и
калибри.

Движението на контейнери, касети,кластери и чохли със СЯГ трябва
да се извършва при стриктно спазване на мерките за безопасност, съдържащи
се в работната програма за конкретния вид дейност.

Изваждането на ТОС и кластерите от транспортния контейнер, както
и поставянето им в него, трябва да се извършва само във вертикално
положение, след като контейнера се разположи върху специално
предвиденото за целта устройство във ВСГ (наречено кантовател)

Всички действия се извършват при спазване на изискуемите
ограничения за скорост,като освен това има и ограничение за движение по
две оси едновременно. (т.е.забранено е едновременното движение във
вертикално и хоризонтално направление.)

Ще се спра на комплекса от транспортно-технологични, контролни и
спомагателни операции, които се провеждат при движение и извършване на
входен контрол на СЯГ по установеният за целта ред,като ще добавя,че на
случаен принцип се избират отделни ТОС СЯГ за провеждане на γ-
спектрометричен контрол, като броя на определените за целта ТОС
представлява 10% или повече от 10% от общия брой ТОС, подлежащи на
входен контрол. Измерванията,които се извършват са във връзка с
твърденията на уважаемият г-н Котев,за когото ще си позволя да отбележа,че
не е виждал касета със СЯГ,освен на снимка разбира се,че в ЯЕЦ
"Козлодуй"използваме руско ядрено гориво "втора употреба"(както се
тиражира по медиите,като последното съм го сложил в кавички и смятам до
толкова да го огранича.Естествено остава въпросът защо се случва и кому е
изгодно?)
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Преместване и поставяне на опаковъчният комплект:

Транспортните контейнери се разполагат  в контейнерните отсеци (№5, №6
и №7) на ВСГ.

фиг.1 ВСГ общ изглед

Транспортирането им се извършва с мостовия кран(фиг.2) във ВСГ,
при спазване на ограниченията за скорост.

фиг.2 мостови кран във ВСГ

Транспортно-опаковъчните комплекти са оборудвани с индикатори за
тласъци и удари. Индикаторите могат да регистрират въздействието на
динамично натоварване върху контейнера повече от 4G както във
вертикално, така и в хоризонтално направление.
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Няколко пъти съм присъствал,когато индикаторът е сработвал,като
извършването на допълнителните замери осван щатните е с времетраене
около 1,4часа на ТОС или общо сумарно малко по-вече от 3 часа за две ТОС.

Изваждане на касета и ОР СУЗ от опаковъчния
комплект.

Изваждането на намиращите се в транспортния контейнер свежи
касети и/или кластери се разрешава само при поставен контейнер на
кантователя,(фиг.3) във вертикално положение.Забранено е отварянето на
контейнера извън ВСГ.

фиг.3 кантовател

След разуплътняването на транспортният контейнер,ТОС се зацепват с
ръчният захват,(фиг.4)след което се повдигат и се сваля полиетиленовата
обвивка.

фиг.4 ръчен захват за ТОС
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ТОС се придвижват към стапела(фиг.5 и 6) и се спускат в
него.Стапелът е калибър за размер под ключ,касети,които не издържат
изпитанието за проходимост,не се допускат до експлоатация.

Извършва се проверка за проходимост и за отсъствие на странични
предмети в централната тръба посредством калибър за ТВСА (или за ТВСА-
12), който трябва да влиза в нея под собственото си тегло до опиране в
наконечника на централната тръба.

.5 стапел Фиг.6 стапел

При спускането на касетата в стапела се извършва измерване на МЕД от
неутронно лъчение.

Действия при откриване на странични предмети в

централната тръба или направляващите канали.
С ръчният захват(фиг.4) се зацепва ТОС, облича се в полиетиленов

чувал и се поставя обратно в транспортния контейнер. Кaнтователят(фиг.3) с
фиксирания върху него транспортен контейнер се установява във вертикално
положение, при което ТОС е обърната надолу и страничните предмети
свободно, под действие на собственото си тегло, трябва да изпаднат в
пространството между цилиндричната част на главата на ТОС и капака на
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контейнера,като има времево ограничение за престой във вертикално
положение-1 минута.

Поставяне или преместване на отделни ОР СУЗ
Операциите по преместване на кластери трябва да се извършват с

повишено внимание, след вземане на мерки, изключващи изкривяване на
ПЕЛ, при спазване на ограниченията за скорост  и при съблюдаване на
изискванията при преместване.

Разполагането на кластерите в касета  се извършва, като голямата ос
на симетрия на паза под фиксатора за захвата в главата на ОР СУЗ трябва да
съвпада с оста, преминаваща през шпонките на главата на касетата.

Препоръчва се поставянето на кластерите в касета да се извършва с
помощта на дистациониращо приспособление (фиг.7 и 8.)

фиг.7 преместване на кластер ч/з ДУ фиг.8 дистанциониращо устройство

Тук неприятности може да възникнат при неправилно подвеждане на
кластера в технологичните отвори на ТОС с евентуално последващо
изкривяване на ПЕЛ.Допуска се въвеждане на кластери в херметичната зона
на ядреният реактор в ИТОС, но освен,че е предвидено по регламент,не зная
да е осъществявано по този начин.

Допуска се съхраняването на касети във ВСГ да се осъществява в
закрити и пломбирани опаковъчни комплекти, поставени хоризонтално в не
повече от 5 реда по височина, и разположени по начин, изключващ тяхното
падане.



7

Разполагане на касета в чохъл за свежо гориво(фиг9)

Фиг.9 чохъл за СЯГ

В чохъл за СЯГ се поставят ТОС, предназначени за зареждане в
реактора, след извършен входен контрол или техническо освидетелстване. В
чохъл за СЯГ могат да се поставят и касети за дълготрайно съхранение
(период по-голям от 3 месеца), но в този случай касетите трябва да се
съхраняват в полиетиленова опаковка. Всяка касета се поставя в съответното
гнездо на чохъла за свежо гориво, като фиксаторът на опашката трябва да е
ориентиран по четвърта ос на чохъла; а шпонките на главата на касетата да са
ориентирани по 2 - 4 ос на чохъла.

Преместване на зареден чохъл със свежо гориво от ВСГ върху

транспортната платформа.



8

Фиг.10 чохъл със СЯГ в/у транспортната платформа

При поставянето на чохъла за СЯГ върху транспортната платформа, 4-
та ос на чохъла трябва да е ориентирана към десния й борд (към изток, по 1-
ва ос).

След поставянето на чохъла за СЯГ върху вътрешностанционната
транспортна платформа, същият да се фиксира посредством застопоряващите
винтове на платформата.

Транспортирането на чохъл за СЯГ се осъществява посредством специален
захват.(фиг.11) Преди повдигане операторът проверява дали заключващият
пръстен на захвата е в долно положение.
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фиг.11 захват за чохъл за СЯГ

Преди вдигане на чохъла за СЯГ от вътрешностанционната
транспортна платформа в Транспортният коридор  или транспортния коридор
на ВСГ, КФ има задължението да проконтролира развиването на
застопоряващите винтове на платформата с цел осигуряване на свободното
изваждане на чохъла.

Аз каква грешка съм допускал:При връщането на контейнер за СЯГ
му във ВСГ и невъзможността за развиване на всички осигурителни
винтове,(четири на брой),поради механическа неизправност си позволих да
направя компромис и да го издърпам с два недоразвити докрай осигурителни
винта,като при движението нагоре единият от винтовете се закачи в
прорез,намиращ се в долният край на контейнера,като самият винт се
изкриви,а контейнерът подскочи. След което последва проверка на
захвата,чрез извършване на цветна дефектоскопия,рязане на изкривените
винтове и възстановяване на схемата до нормалното и функционално
състояние.Всичко това отне около 2,5 часа.Единственото хубаво нещо в тази
ситуация е,че контейнерът беше празен и не стана по-голяма беля.Изводът
е,че не бива да се правят компромиси и да се извършват каквито и да са
дейности с неизправни съоръжения,освен това всички негативни последствия
ще са само и единствено за този,който си позволи да ги допусне.
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ОТРАБОТЕНО ЯДРЕНО ГОРИВО
Действия с ТУК13/3, (Комплект упаковочный транспортны) за херметични

ОТВС, е предназначен за транспортиране на ОЯГ, след отлежаването му в
БОК на ВВЕР-1000 до ХОГ или извън площадката на ЯЕЦ.
Транспортирането се осъществява посредством специална платформа на
пригоден за целта постамент за контейнера.

фиг.12 транспортна платформа

Комплекта ТУК13/3 се състои от два основни възела:

Контейнер за транспортиране на отработили херметични ТОС.

Чохъл 37/3 за съхраняване на херметични ОТОС.

Контейнерът за ОЯГ представлява херметичен цилиндричен съд,
изработен от стоманени пръстени и дъна заварени по между си. Основните
части на контейнера са изпълнени от ниско въглеродна стомана  с
антикорозионна наплавка.Капакът, чохълът и обвивката на неутронната
защита са изработени от корозионно устойчива стомана.От външната страна
на контейнера е установена обвивката на неутронната защита. На корпуса на
контейнера има товарни цапфи и товарни уши, предназначени за
транспортиране на контейнера в хоризонтално положение и за захващане на
специалната траверса при работи свързани с установяването на контейнера в
дадено положение (кантоване).



11

Ред на работа за зареждане на контейнера с ОЯГ
Чрез транспортната платформа  контейнерът се доставя и

позиционира в транспортния коридор,установява се под прохода на
херметичния люк(фиг.13)

Освобождават се кантователните цапфи и се отвиват винтовете на рамата
на кантователя, фиксиращи контейнера в горната му част.

фиг.13 контейнер за ОЯГ в Транспортният коридор

Зацепва се траверсата на Полярният Кран/ПК/,с втори подем-160т. и се
спуска в транспортния коридор над контейнера.

Зацепва се траверсата с контейнера,след което контейнерът се повдига
на бавна скорост,като едновременно с това се придвижва и транспортната
платформа,до установяването на контейнера във вертикално положение.(
фиг.14)



12

фиг.14 зацепване и вдигане наконтейнера за ОЯГ

Контейнерът за ОЯГ се повдига до до кота 13,20,където се
подсигурява с трети подем,съгласно изискванията за
безопасност.(контейнерът се обезопасява за падане от  височина по-голяма от
9 метра.)

След подсигуряването му със захват №3,контейнерът се повдига да
Централна зала,където се позиционира над ДШ.(дезинфекционна
шахта)Спуска се вътре в ДШ,където се разуплътнява и се подготвя за
транспортиране в УГ.(фиг.15)
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фиг.15 позициониране над ДШ(мойка)

При транспортните операции  с отработено гориво от решаващо
значение е опитът на оператора,поради оптималното използване на
пространството в ЦЗ и малкият диапазон,в който може да се извършват
маневрите.

Контейнерът се транспортира над УГ. (фиг.16)
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Фиг.16 позициониране на контейнера за ОЯГ над УГ

При спускане на контейнера в УГ,операторът трябва много точно да
го позиционира,защото  ролките на траверсата трябва да влязат в
направляващите, като са ориентирани по I-III ос,където луфтът е около 3
сантиметра.

УГ е мястото,където кънтейнерът се запълва с ОТОС.При
позиционирането, операторът трябва да  контролира влизането на трите
пети,намиращи се в долната част на контейнера в предвидените за целта
направляващи.

След спускането на контейнера в УГ и отцепване на траверсата,с помощтта
на презареждащата машина се снемат и се записват координатите на 12-те
гнезда в чохъла-37/3.Всички операции с ОТОС се извършват при
задължително провеждане на непрекъснат контрол с щатната телевизионна
камера на ПМ.
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При монтиране на капака на контейнера най-често се допуска следната
грешка:чрез направляващите,които са три на брой,ориентирани на  120° една
спрямо друга,не се извършва правилно подвеждане на шпилките,посредством
които се коплира капакът,като в резултат на неправилните действия от страна
на операторите обикновено се приплескват резбите на шпилките.

Друга възможна ситуация е неправилно осево ориентиране на капака на
контейнера за ОЯГ,което не би довело до инцидент,но се регистрира и отчита
като грешка,лично на мен ми се е случвало да я допускам.

Друга грешка,която съм допускал при транспортно-технологични
операции с ОЯГ е, преминаване над БОК с контейнера,което е абсолютно
забранено,а дейностите,които се извършват се разглеждат като ядрено
опасни.Размина ми се само със забележка,макър че ИСУР-а като видя какво
се случва щеше да получи инфаркт.Естествено ако в този момент се скъсаше
въжето на ПК и контейнерът,които пълен тежи почти 110 тона паднеше в
БОК,ситуацията щеше много да загрубее,така че правилата трябва да се
спазват без да се допускат компромиси в това отношение.

След извеждане на ОЯГ от БОК,същото се транспортира към ХОГ.

Хранилище за отработено гориво
ХОГ е Ядрена инсталация,предназначена за дългосрочно съхранение на

ОЯГ във водна среда.(фиг17)

В ХОГ се обезпечава безопасното отлежаване на ОЯГ,като се подсигурява:

Подкритичност на горивото,през целия период на експлоатация на
хранилището.

Осигуряване на надеждно топлоотвеждане и недопускане на физическо
повреждане на горивото.

Поддържане на нивото на радиационно облъчване и отделянето на
радиоактивни вещества в процеса на управление на  отработеното гориво на
разумно достижимо ниско ниво.
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Фиг.17 сграда на ХОГ

Сградата на ХОГ е разделена на две части:

Зона със свободен режим,без ограничения за персонала.

Зона със строг режим, с ограничения за пребиваването на персонала.

Условно ЗСР се разделя на следните части:

Транспортен коридор.Зала за провеждане на транспортно-технологични
операции и съхраняване на отработеното горивото.Подвал” и помещения за
технологичните системи.Помещения със санитарно-битово и спомагателно
предназначение.

Към основното оборудване на хранилището за ОЯГсе отнасят:
Зала на хранилището.

Басейн за съхранение на горивото.

Отделение за приемане и презареждане на контейнери.(фиг.18)



17

Фиг.18 отделение за приемане и презареждане на контейнери

Басейнът за съхранение на горивото,който се състои от:
Четири отсека за съхранение на ОЯГ(фиг 19)

Предавателен коридор,свързващ всички отсеци на хранилището,рами за
хидрозатворите,шахти за съхранение на хидрозатворите.

Във всеки отсек могат да се съхраняват по 70 чохъла.Оригиналният
проект предвижда съхраняване на 168 броя чохли,като през 2002 г. е
изследвана възможността за зареждане на 210 чохъла.

Фиг.19 басейни за съхранение на горивото
В ХОГ има три експлоатационни состояния.

Състояние А - режим на съхранение на ОЯГ.

Състояние Б* - режим на приемане на ОЯГ в ХОГ.
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Състояние В* - режим на извозване на ОЯГ от ХОГ.

Като е важно да се отбележи,че винаги са в сила всички правила и
изисквания за „Режим на съхранение на ОЯГ“,независимо от
експлоатационното състояние,в което се намира системата в момента.

Извозване на отработеното ядрено гориво
Извозването е последния етап от извършваните дейности с ОЯГ,които се

извършват на територията на Ядрената централа.

Подготвените и запълнени транспорни контейнери биват придвижвани
към ведомственото пристанище на ЯЕЦ,където със специализиран съд за
воден транспорт се транспортират към Русия.(фиг20)

Фиг.20 речен транспортен съд за ОЯГ


