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Вступ

Для того щоб крокувати «в XXI століття з безпечними ядерними техно-
логіями», ми повинні діяти чесно і помірковано. Чи зможе світ відмовитись
від використання ядерної енергетики в майбутньому? За обережним варіан-
том прогнозу МАҐАТЕ встановлена потужність АЕС до 2050 р. не зменшить-
ся. Атомній енергії ніколи не вдавалося і не вдасться повністю розвіяти сум-
ніви населення, однак ніщо більш переконливо не діє на нього, ніж нестаток
палива чи енергетична криза. Якщо «зелені» батьки нації в Німеччині ніби
прикрили ядерну енергетику, то всі ми знаємо про її пріоритетність для Фран-
ції. Обережні англійці теж не поспіхом пережили тиск «зелених» і, враховую-
чи, що діючі у Великій Британії 8 реакторів треба зупиняти у 2012 -2014 pp.,
а нові будувати близько 10 років, вже зараз вносять до порядку денного питан-
ня про повернення до ядерної енергетики. Мається на увазі фактична відмова
від «чорнобильського синдрому». Знаходячись і «ідейно», і «фізично» в само-
му епіцентрі подій, ми теж не байдужі до газової паузи, краників та труб. Але
потреби в електроенергії і способи її отримання не залишають сумніву щодо
розвитку ядерної енергетики в Україні. Це фактично початкова із заявлених
нами ознак - Україна довіку матиме клопіт із мирним атомом для забезпечен-
ня життя на цій землі.

Тему цієї доповіді розглядатимемо в загальному контексті зняття з експ-
луатації діючої ядерно-технологічної експериментальної чи промислової ус-
тановки (реактора, прискорювача і т. ін.) з «пріоритетним» звертанням для
прикладу до матеріалів і даних про чорнобильську інфраструктуру.

1. Стан проблеми

Зрозуміло, що визначальним у довгостроковому супроводі ядерно-небез-
печного об'єкта є період напіврозпаду радіоактивних ядер. Саме через його
визначену тривалість в десятки і сотні років та повстає проблема накопичен-
ня, збереження та витрат коштів, матеріально-технічних засобів, науково-тех-
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нічного потенціалу на «неприбуткову» довготривалу діяльність із зняття з ек-
сплуатації ядерно-небезпечного об'єкта. Тільки знедавна незаперечний факт,
що процес зняття з експлуатації за тривалістю на порядок довший, ніж період
«прибуткової» експлуатації, справа не одного покоління виконавців, навряд
чи вийшов з розряду підсвідомих. Бо п'ятдесятирічна історія ядерної енерге-
тики з дуже малою натяжкою може називатися справою одного покоління -
молоді її засновники і розбудовники зараз очолюють концептуальний поступ
в бік якнайвищої її безпеки. Стара як світ проблема взаємовідносин «батьків і
дітей» в нашій галузі набуде загальних ознак - нові покоління розбудують
нову «внутрішньо небезпечну» ядерну енергетику (за циклічністю розвитку з
часом дійде справа і до «керованого термояду» з необмеженою продуктивніс-
тю), мабуть, не на уламках нашої до- і постчорнобильської, але... Але ми по-
винні зараз, сьогодні, регламентувати і забезпечити інвентаризацію і паспор-
тизацію фактично кожного радіоактивного ядра, яке за незаперечним, але за-
раз навіть непередбачуваним високотехнологічним наступом з необхідністю
повинно бути виокремлено, трансмутовано чи видалено.

Регламентована схема процесу зняття з експлуатації ядерно небезпечної
установки закріплює дуже важливі з погляду на довготривалий супровід
радіоактивних матеріалів положення:

• Протягом операцій зі зняття з експлуатації підприємство повинно
вести протоколи радіологічних спостережень та документацію про за-
бруднення і локалізацію продуктів активації, інших джерел надход-
ження радіоактивних матеріалів.

• Радіаційний нагляд продовжується протягом усіх фаз процесу зняття з
експлуатації, а записи про цей нагляд також зберігаються. Ця інформа-
ція використовується як частина бази даних для схеми характеристики
установки. Характеристика містить опис радіоактивного забруднення
на установці до будь-яких дій з очищення, пов'язаних із зняттям з експ-
луатації, історичний опис оперативної роботи установки і позаштатних
ситуацій, карти рівнів забруднень, що залишаються, опис вимірюваль-
них приладів й метрологічного супроводу вимірів.

Л /. Довготривалий моніторинг та Інформаційно-технологічний
супровід

Основою моніторингу і технологічного супроводу робіт зі зняття з експ-
луатації ядерної установки і створенню радіаційне небезпечного комплексу
довгострокового (на десятки і сотні років) поховання відпрацьованого ядер-
ного палива (ВЯП) і радіоактивних відходів (РАВ) з необхідністю повинна
бути інформаційна система, яка забезпечує:

• інвентаризацію і систематику, складання реєстру - локального, регіо-
нального, державного, міжнародного, глобального - виявленого, заре-
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єстрованого і контрольованого радіоактивного матеріалу технологічного
походження;

• систему довгострокового метрологічного супроводу вимірів і контро-
лю за радіоактивністю матеріалів із фізико-механічними і фізико-
хімічними властивостями, які швидко або повільно змінюються;

• систему моніторингових вимірів, модельних розрахунків і прогнозу-
вання радіаційної обстановки на контрольованому об'єкті та в оточую-
чому середовищі;

• тверде регламентування й автоматизований контроль за неухильним
дотриманням прийнятого регламенту.

Розпочинатися інформаиійно-технологічний супровід таких робіт пови-
нен з координації широкого за розмахом планування інформаційних ресурсів.
Вони з необхідністю повинні включати розробку інформаційних технологій
(IT), управління інформаційними завданнями та заходами, розробку інфор-
маційно-технологічної архітектури та стандартів, доступність використання
тенденцій в розвитку JT та їх застосування для потреб ядерно-технологічних
галузей, прогнозування розвитку нових IT. Така діяльність пов'язана також із
загальними адміністративними функціями керування ІТ-ресурсами (бюд-
жетом, фінансовим управлінням, персоналом). Дуже велике значення мають
програми (комп'ютерні) захисту, які забезпечують адміністративні і технічні
заходи безпеки автоматизованих інформаційних систем і IT.

Інформаційна система за визначенням створює середовище, в якому
зберігається інформація і є надійним ядром будь-якої автоматизованої систе-
ми. Основними завданнями інформаційної системи є:

• специфічні завдання;
• зберігання та забезпечення надійності інформації;
• розвиток системи та її адаптація до користувача, нових умов та будь-

яких змін.
Специфічні задачі ставлять спеціалісти-користувачі, і система повинна

бути пристосована до вирішення таких задач. Зберігання та забезпечення
надійності являє собою комплекс програмних та інших засобів для зберігання
та використання інформації. Забезпечення надійного зберігання є завданням
програмістів. Надійність являє собою перш за все достовірність інформації та
коректну можливу зміну інформації в процесі функціонування всієї інфор-
маційної системи.

Основу всієї інформаційної системи складає база даних. База даних - це
сукупність спеціальним чином організованих файлів, які мають прикладну та
службову інформацію для обробки пакетом програм - системою управління
базами даних (СУБД). Система управління базами даних - це комплекс про-
грамних засобів, які забезпечують коректну роботу безпосередньо з базою да-
них, тобто СУБД надає стандартний набір функцій для роботи з даними. Тому
при роботі з прикладними програмами користувач не має безпосереднього
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доступу до фізичних даних, прикладна програма може працювати лише із
СУБД. Якщо виникає потреба змінити прикладну програму, то для цього не
потрібно змінювати щось у базі даних. З плином часу будуть змінюватися
СУБД та прикладні програми, але в нові СУБД виробником завжди закла-
дається можливість підтримки більш старих версій. Саме це дозволяє протя-
гом часу не втратити цінну інформацію, а зміна прикладних програм взагалі
ніяк не впливає на фізичну базу даних чи СУБД.

Усе розглянуте вище дуже добре реалізується із сильно типізованими ба-
зами даних, тобто коли дані мають чітку структуру, яка не змінюється. Якщо
структура даних буде змінюватися з плином часу, то ми матимемо слабо
типізовану базу даних і це завдаватиме клопоту. Але, якщо з часом структура
попередніх даних змінюватися не буде, а нова структура матиме тільки нові
дані, то тоді робота інформаційної системи мало відрізнятиметься від попе-
реднього варіанта. Таким чином, проблем зберігання інформації протягом
довготривалого терміну майже не існує. Сучасні засоби для роботи з базами
даних можуть забезпечити надійне зберігання інформації. Проте це сто-
сується лише фізичної структури даних. Користувач може за допомогою при-
кладних програм помилково змінити зміст даних. Від таких помилок не-
обхідно захищатися резервним копіюванням бази даних, веденням журналів
роботи з даними та розмежуванням прав доступу, але це все вже проблеми не
бази даних та СУБД, а проблеми розробників прикладних програм.

Для забезпечення такої діяльності необхідні розвиток і впровадження
відповідної ІТ-інфраструктури. Вона забезпечує підтримку настільних сис-
тем у відповідності до потреб і вимог виконуваних програм, установку та об-
слуговування базових робочих станцій і периферійного обладнання в опера-
тивних умовах. Телекомунікаційні служби забезпечують послуги з локально-
мережних і віддалених зв'язків для можливості дій та адміністративного су-
проводу всіх робіт, а саме: обмін інформацією, проведення відеоконференцій,
функціонування системи локального та віддаленого голосового зв'язку, інди-
відуальних комунікаційних пристроїв (пейджерів, факсів, модемів).

Така інфраструктура повинна підтримувати технологічно як центральну
адміністративну структуру, так і периферійні локальні підрозділи для коорди-
нації розробки офісних програм та конкретних прикладних пакетів програм-
ного забезпечення, системи керування базами даних.

Не менш важливе значення для ІТ-супроводу довготривалих робіт має
інформаційний менеджмент, який Грунтується на організаційному та елек-
тронному інтегруванні функцій інформаційного менеджменту (ЇМ) і забезпе-
ченні широкого кола ІМ-служб: планування і розвиток політики щодо зв'язків
з громадськістю, технічної та файлової бібліотек. Крім того, вони відповіда-
ють за розмноження, копіювання, редагування, друк, розповсюдження доку-
ментів в електронному та друкованому вигляді, в тому числі і на сторінках
локальної та глобальної мереж.
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1.2. Проблема видозмінення, моделювання, прогнозування

Очевидною, але дуже важливою техногенною особливістю довгостроко-
вого поводження з радіоактивними матеріалами (конструкційними матеріала-
ми й устаткуванням, відпрацьованим ядерним паливом і відходами) є їхня ви-
дозмінність при збереженні ядерно-фізичних параметрів радіаційної небез-
пеки. Мова йде про «швидкоплинний» порівняно з періодами радіоактивного
розпаду ядер компонентних матеріалів, часовий проміжок фізико-хімічної
трансформації і механічної деградації цих матеріалів. Яскравим прикладом є
лавоподібні паливоутримувальні матеріали (ЛПУМ). Блискуча восени 1986 р.
кераміка «слонячих ніг» по-різному деградує внаслідок руйнування поверхні
з утворенням радіоактивного пилу, вилуджування радіонуклідів водою з утво-
ренням нових х імічних сполук, розтріскування. Ці результати п'ятнадця-
тирічних (всього!) спостережень дуже показові щодо неможливості разового
кінцевого вирішення існуючих і ще невідомих проблем довготермінового по-
водження з радіоактивними матеріалами. Вони заперечують як пропозиції по-
ховання РАВ у вигляді осклянілих матриць, так, може, й застерігають від
великої надії на бетонні контайнменти, оскільки відоме руйнування залізобе-
тонних будівельних і архітектурних споруд вже після 40 - 50 років.

Ще більш динамічні зміни відбуваються, наприклад, на об' єкті «Укриття»
під дією атмосферної вологи і конденсату. Зрозуміло, проблема не в тому, чи
не перетвориться Київське море у басейн-барботер, а в тому щоб, по-перше,
зараз не мати «дефіцитного» водяного балансу об'єкта «Укриття» в 1000 M J за
рік, а по-друге, методично запобігти і застерегти на майбутнє від подібного за
будь-якого довготривалого зберігання РАВ.

1.3. Проблеми «довічної» регламентації

На наш погляд, наступною логічною тезою такої концепції повинно бути
розуміння того, що регламент зняття з експлуатації ядерної установки пови-
нен забезпечувати керованість узгодженими діями не одного покоління вико-
навців. Вражаючі досягнення науково-технологічної революції останніх де-
сятиліть супроводжуються «позарегламентними», з погляду життя на планеті,
катастрофічними наслідками. Ядерні технології передують в цьому сенсі з тією
особливістю, що період «півжиття» цих наслідків часто набагато більший,
ніж вся писана історія людства. Найбільш віддалені наслідки довгостроково-
го поводження з радіоактивними матеріалами пов'язані, на наш погляд, з
людським фактором. «Документована» історія цивілізації нараховує тися-
чоліття, з яких тільки останні кілька сторіч об'єктивно достовірні. Якщо на
ЗО - 100 років наперед можна прорахувати частку радіоактивного забруднен-
ня або рослинності перелогів, то передбачити поведінку людей і суспільства в
цілому важко навіть на рік вперед. Як влучно сказав класик діалектики,
об'єктивність історії випливає з того, що кожен прагне свого, а в цілому вихо-
дить так, як не хотів ніхто.
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Дострокове припинення експлуатації ЧАЕС не дозволило своєчасно ви-
конати в повному обсязі всі необхідні процедури (у тому числі розробку про-
екту виведення АЕС з експлуатації, накопичення фінансових коштів і т. ін.).
Дотепер немає рішень щодо створення технологічного обладнання для без-
печного вилучення, сортування, пакування, кондиціювання, контролю, на-
вантаження, транспортування, переробки та поховання високоактивних РАВ
у геологічних формаціях та остаточного поховання відпрацьованого ядерного
палива. Об'єкт «Укриття» повинний бути виведений з експлуатації відповід-
но до вимог природоохоронного законодавства, проте жодний діючий доку-
мент щодо об'єкта не містить комплексних заходів, спрямованих на досягнен-
ня екологічної безпеки і конкретних екологічних цілей. Яким критеріям
безпеки й екологічного впливу майбутня система «Укриття» повинна від-
повідати, не визначено. Такі непевності - запорука подальших помилок [1].

Ця інформація підтверджує збереження статус-кво відсутності пакета
регламентної документації та стандартів щодо закриття ЧАЕС [2]. Бо в за-
тверджених наказом міністра від 1998 р. «Загальних положеннях забезпечен-
ня безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій та дослідниць-
ких ядерних реакторів» узаконено необхідність мати концепцію зняття з експ-
луатації ще на стадії її функціонування. Смішно було б догматизувати таку
вимогу через п'ятнадцять років після «позапроектної» аварії. Мова йде про
те, що прийняті політичні рішення про закриття ЧАЕС і обіцяні чималі гроші
вимагатимуть керованих результативних дій в дуже складній справі. Передба-
чувана керованість досягається копіткою працею розробки регламентів - уза-
конених алгоритмів проведення робіт. П'ятнадцять постчорнобильських
років, на наш погляд, надають новий статус поставарійній зоні як експлуато-
ваній ядерно небезпечній інфраструктурі. Тоді можна «виправдати» відсут-
ність на сьогодні концепції зняття з експлуатації одного з об'єктів цієї інфра-
структури - об'єкта «Укриття» - регламентним дозволом та вимогою доопра-
цювання і перегляду такої концепції кожні 10 років [3]. У регламенті Комісії з
ядерного регулювання США (NRC), який за 10 років перероблявся і дооп-
рацьовувався тричі, пропонується закінчити процес зняття з експлуатації у
межах 60 років після припинення оперативної роботи. Тривалість 60 років
була обрана, тому що це грубо відповідає 10 періодам напіврозпаду для б°Со,
як одного з найпоширеніших ізотопів, що залишаються в установці. Мається
на увазі, що за 60 років короткоіснуючі ізотопи, включаючи 60Со, розпадуться
до фонових за сьогоднішніми нормами рівнів. Крім того, 60-річний період
вважається розумним з погляду прогнозованих технологічних і організацій-
них прийомів поводження і керування процесом. Час понад 60 років зараз не
регламентовано, і дії в ньому відкриті для обговорення.

Природно, ми не знаходимося в нульовій точці. Накопичено величезний
досвід практичної роботи сотень реакторів у регламентному, надзвичайному
й аварійному режимах, існують державні і міжнародні організації, що регла-
ментують підходи і вимоги до безпечної їх роботи. Саме це напрацювання
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і повинне лягти в основу вироблення принципів єдиного регламенту зняття з
експлуатації ядерно-енергетичної чи радіаційне небезпечної установки, який
не може дозволити «забути» як історію походження джерела небезпеки, не
повинен давати «збоїв» у разі майбутніх технологічних змін або «зависати»
під час соціально-політичних подій (конфліктів, терактів, і т. ін.).

Рекомендації

На минулій конференції не нами одними була озвучена ідея, яка увійшла
до кінцевого документа про поглиблення міжнародного співробітництва на
основі створення технопарку для науково-технічного супроводу чорнобиль-
ської інфраструктури [3]. Найбільші щодо інтенсивності й обсягу зусилля з
необхідністю повинні бути пов'язані з інтелектуальним супроводом проблем
довгострокового поводження з радіоактивними матеріалами. Це, насамперед,
підготовка кваліфікованих кадрів ядерно-фізичного і ядерно-технологічного
профілю для спадкоємного метрологічного супроводу вимірів та контролю в
методологічних і технологічних умовах, що змінюються за будь-яких соціаль-
но-економічних і навіть політичних змін. Не менше значення має постійний
пошук на основі сучасного рівня фундаментальних досліджень і розвитку ви-
соких технологій нових можливостей, методів і прийомів поводження з
радіоактивними матеріалами.

Наповнюючи ідею технопарку конструктивним змістом, ми пропонуємо
почати з майже «безкоштовного» - створити Інтернет-сквер («будинок», «ву-
лицю» і т. ін.), спочатку в межах домашньої сторінки ICC Slavutych Division.
Немає сенсу зараз фантазувати з конкретної моделі подібного проекту - як і
всьому, що тепер робиться з використанням Інтернету, - цьому немає меж.
Активний інформаційний менеджмент може і повинен супроводжувати:

• організацію пошуку та обміну необхідною інформацією;
• створення і розвиток баз даних і систем управління ними;
• організацію широкої інформаційно-освітньої діяльності (віртуальні

бібліотеки, коледжі, курси перепідготовки і сертифікації фахових
знань і т. ін.);

• організацію віртуальних професійних «клубів за інтересами» (chat-rooms);
• проведення Інтернет-конференцій, семінарів.
Ні для кого не секрет, що це все робиться в режимі non-stop - сім днів на

тиждень по 24 години. Все ж таки хтось (він засинає на третій кнопці дис-
танційного керування телевізором) запитає - навіщо це? Згадаємо ще одного
класика - «кадри вирішують все». Саме так - все це робиться кваліфіковани-
ми молодими працівниками, і такий розумовий «штурм і натиск» обов'язково
приведе до інноваційного і водночас інвестиційного вибуху. Бо ніхто і вже
ніколи не повинен повторювати такі експерименти, але молоду людину не
відірвеш від комп'ютера, запропонувавши йому... пройти по чорнобильсько-
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Реєстрація учасників V науково-практичної конференції
Міжнародного Чорнобильського центру

Registration of the participants of the Vth scientific and practical conference
of the Internationa] Chornobyl Center

Директор-координатор Чорнобильського центру В. М.Глитало відкриває
пленарне засідання конференції

Valery Glygalo, Coordinating Director of the Chornobyl Center, opens
the plenary session of the conference



Пленарне засідання

Plenary session

M . І . Г а й о в и й - заступник начальника
Управління, Кабінет М і н і с т р і в

України

M.I.Gaypvy, Deputy Head of ihe Cabinet of
Minis ters of U k r a i n e A d m i n i s t r a t i o n

B.i .Холоша — начальник державного
департаменту — Адміністраці ї зони відчуження
і зони безумовного (обов'язкового) виселення

V.l.K.holosha, Head of State Department -
A d m i n i s t r a t i o n of E x c l u s i o n zone and Zone

of obl igatory resett lement
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Засідання Ради учасників Міжнародного Чорнобильського центру

International Chernobyl Center Council of Members meeting

Англійська делегація на засіданні Ради учасниісів МЧЦ

UK delegation at ICC Council of Members meeting



Інтерв'ю Юрія Костенко, заступника голови комітету з питань п а л и в н о - е н е р г е т и ч н о г о
комплексу, ядерної політики і ядерної безпеки Верховної Ради України, для ж у р н а л у МЧЦ

«Insight»

I n t e r v i e w of Y u r i y Kostenko, Deputy Head of U k r a i n e Supreme Counci l Committee for Fuel and
Energy Complex, Nuclear Policy and N u c l e a r Safety for ICC magazine " I n s i g h t »

Впродовж конференції учасники мали нагоду відвідати виставку картин
м і с ц е в и х художників

During the conference i ls p a r t i c i p a n t s had achance to v i s i t art exhibition of the local artists



Лен Грін та Нейл Девіс - представники англійської делегації

Len Green and Neil Davies — representatives of the UK delegation

Дискусії продовжуються й поза засіданнями

Discussions go on beyond the sessions as well



Заступник директора-координатора МЧЦ Анатолій Носовський вітає
академіка HAH України Віктора Бар'яхтара

Anatoly Nosovsky, ICC Deputy Coordinating Director, welcomes Victor Barvakhiar.
Academician of the National Academy of Science of Ukraine

В.О.Желтоножський, О.О.Ключников. А.В.Носовський, В.Г.Бар'яхтар.
В.М.Шестопалов. Б.Файбішенко

V.O.Zheltonozhsky, О.О. Kliuchmkov. A. V.\osovsky. V.G.Baryakhtar.
V.M.Shestopalov, B.Faybishenko



Учасники конференції знайомляться зі стендовими доповідями

Participants of the conference familiarize themselves with poster display presentations

В.В.Фомін — перший заступник генерального
директора ДСП ЧАЕС

V.V. Fomin, First Deputy Director of State
Specialized Enterprise Chornobyl NPP

ВІНС Новак - керівник Чорнобильського
фонду Укриття Європейського банку

реконструкції та розвитку

Vince Novak, Manager of Chornobyl Shelter
Fund, EBRD



Доповідає директор Українського наукового центру радіаційної м е д и ц и н и
професор В.Г. Бебешко

Professor V.G.Bebeshko, Director of Ukrainian Scient i f ic Center of Radia t ion Medicine

Жан-Бернард Шер'є (IPSN, Франція), Джеймс Тернер (Міністерство енергетики США).
Ріаз Аван (Посольство США в Україні)

Jean-Bernard Cherie ( IPSN, France), James Turner (DOE, USA),
Riaz A w a n (Embassy of the United States in Ukraine)



му руйновищу, не отримавши, вибачте, смертельної дози. Але пропозиції мо-
жуть бути не тільки іграшковими:

« Підраховано, що потрібно невідомо скільки працювати із сотнями ти-
сяч тонн радіоактивних матеріалів. Важко зараз уявити як, але це треба
робити, і це буде зроблено нащадками. Але ж відомо, що цезію ми б на-
збирали з цього всього аж 20 кг, а стронцію - 8. Це двоє-троє відер! Де ті
бактерії, які знають, що треба їсти?

• Про «вивантаження» радіоактивного сміття в космос «пошепки» гово-
рять давно, але після другого «Ч» 1986 р. (вибух американського
космічного «човника») надовго замовкли. А зараз один з американсь-
ких астронавтів голосно ініціює проект скидання такого сміття на Сон-
це. То хіба вже зараз не можна було б з гарантованою безпекою вивести
на орбіту і далі повних троє відер!

• Компанія IBM офіційно оголосила, що до 2005 р. випустить на ринок
біопроцесор клітинних розмірів з не одним порядком збільшення
швидкодії. То хіба не запізнюємось ми з відповідною вимірювальною
та іншою апаратурою, яка, наприклад, дозволить контролювати тра-
сування води чи інших радіоактивних речовин з нечуваною сьогодні
точністю. А дистанційний безпровідний мікромоніторинг з енергожив-
ленням від радіоактивного розпаду!

• Пошук і використання нових властивостей речовини.

Висновки

Проблема зняття з експлуатації ядерної установки - це абсолютно гло-
бальна задача, початок вирішення якої усі ведучі ядерно-енергетичні держави
відкладають уже не один рік, коректуючи конституйовані регламентні вимоги
тими чи іншими технологічними «досягненнями». Витрата коштів, зрозуміло
дуже великих, на операції, що приведуть до припинення одержання дивідендів
від вироблення електроенергії обтяжливе і психологічно, і фізично для будь-
якої країни. Глобалізація чорнобильських проблем об'єктивно змушує Україну
почати цей процес. Абсолютно непідйомна для неї однієї в «штатному» ре-
жимі економіки задача може стартувати при зацікавленій підтримці світового
співтовариства. При всіх політичних і економічних маневрах факт величезної
зацікавленості в роботах на унікальному чорнобильському полігоні очевид-
ний, і насамперед для країн з розвинутою ядерною енергетикою - США,
Японії, Франції, Росії. Задача українських фахівців - «хазяйнів» полігону -
продемонструвати наявність, розуміння, прагнення скоординувати і забезпе-
чити план робіт, що відкриють довгострокову, на століття, перспективу без-
печного поводження з радіоактивними матеріалами.

На наш погляд, очевидною є об'єктивізація і пріоритетність України у
створенні умов для пілотних проектів реалізації зняття з експлуатації ядерних
установок - існує об'єкт, скоріше ціла інфраструктура об'єктів, прийнято
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політичні рішення щодо початку робіт, є в наявності великий штат задіяних і
ще більша кількість незадіяних фахівців найвищої кваліфікації, є чималий
стартовий капітал. Звичайно ж п'ять років тому не було регламенту виконан-
ня цих робіт. Немає його і зараз, і не тільки в нас, але це не повинно означати,
що він вже не потрібний і не буде потрібний ніколи.
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CRITERION AND SIGNS OF «ETERNITY» FOR >»»-,_
REQUIREMENTS TO DECOMMISSIONING OF THE RADIATION

DANGEROUS OBJECTS

/. Dryapachenko
Institute for Nuclear Research NAN of Ukraine, Ukraine

N. Trofimova
Institute for NPP Exploitation Support, Ukraine

H. Dryapachenko
NTUU «Kyiv Polytechnic Institute», Ukraine

Introduction

To walk in «21st Century with Safe Nuclear Energy Technologies» we should to
behave honestly and moderately. Whether the world can refuse usage of the nuclear
power engineering in the future? Behind cautious variant of the IAEA forecast t i l l
2050 the installed power of NPP will not decrease. Nucleus energy never managed
and does not manage completely to scatter doubts of population, however nothing
more persuasively does not act on it than defect of fuel or energy crisis. If the
«Green» parents of a nation in Germany as if have covered the nuclear energy, all of
us know about it priority for France. Careful Britains too not hurry have outlived
pressure «green». Now they take into account, that operating in Britain 8 reactors
should be stopped in 2012 - 2014, and new it is necessary to build about 10 years.
So they already presently put into agenda a question about return to nucleus energy.
There is an actual refusal from «Chomobyl syndrome». Being and «ideologically»,
and «physically» in the most epicenters of events we too not indifferent to gas
pause, taps and pipes. But the needs for the electric power and ways of its obtaining
do not leave doubt concerning development of a nuclear energy in Ukraine. This is
an actually initial of signs, stated by us, - Ukraine always is necessary have efforts
with peace atom for support of life on this ground.

Subject of our report we shall view in a common context for decommissioning of
the nuclear technological, experimental or plant (reactor, accelerator and, etc.) with
«priority» call for an example to materials and data concerning of the Chernobyl in-
frastructure.

1. Problem status

It is understandable, that defining in long-term support of the nuclear dangerous ob-
ject there is a half-life period of radioactive decay. Because of its particular duration
for tens and hundreds years a problem of accumulation, saving and expenses of a
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resource, material resources, scientific and technical potential on «non-profitable»
long-term activity for decommissioning of the nuclear dangerous object also rebels.
Only recently the immutable fact, that the process of decommissioning in duration
on the orders is longer than period of «profitable» maintenance, there is deal not
one generations of performers hardly probably has quitted from subconscious. The
fifty years' history of nuclear power engineering with very small exaggeration can
be named as deal of one generation - its young founders now head conceptual prog-
ress to its highest safety. Aged as patterns the problem of relationships «of the par-
ents and children» and in our business wil l receive endorsement. The new
generations will construct new «internally safety» nuclear energy (behind a repeti-
tion of development business and up to «controlled nuclear synthesis» with unlim-
ited productivity). Probably, it will be made not on debris of ours up to - and
postchornobyl, but... But we owe now, today regalement and to provide inventory
and passport, actually, for each radioactive nucleus, which for irrefutable, but now,
even, unforeseen highly technological approach with necessity should be selected,
transmuted or remote.

The regulated decommissioning scheme of nuclear dangerous installation fixes the
very important standing from the point of view on long-term support of radioactive
materials:

• During operations on decommissioning the firm should conduct protocols of
radiological observations both documentation about pollution and localiza-
tion of products of activation, other sources arrival of radioactive materials.

• The radiation supervision is prolonged during all phases of decommission-
ing, and the recordings about this supervision also are saved. This informa-
tion is used as a part of the database for the characteristic installation scheme.
The characteristic scheme contains the description of radioactive pollution
on installation to any operations from cleaning up, bound with decommis-
sioning, historical description of the installation operation and non-staff situ-
ations, the pollution level maps, which remain, description of measuring
instruments and the metrological support of measurements.

1.1. Long-term monitoring and informational - technological support

Basis of monitoring and technological support for decommissioning of nuclear in-
stallation and creation of the radiation dangerous complex for the long-term (on
tens and hundreds years) entomb of RAW with necessity should be the information
system, which provides:

• inventory and systematization, folding of the registry - local, regional, state,
international, global - detected, registered and inspected radioactive material
of technological derivation;

• the system long-term metrological support of measurements and control of
the radioactivity of materials with physicomechanical and physicochemical
properties, which fast or slowly vary;
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• the monitoring measurements system, model calculations and prediction of
radiation conditions on the inspected object and environment;

• hard regulation and computer-aided testing behind steady observance of the
accepted rules.

To start informational - technological support of such operations it must coordinate
and plan of information resources. They with necessity should include develop-
ment of information technologies (IT), handle of the information tasks and mea-
sures, development of the informational - technological architecture and standards,
availability usage of the tendencies in development of IT and its application for
needs of nuclear technological areas, prediction of development new IT. Such ac-
tivity is bound also to common administrative functions of handle by IT resources
(budget, finance administration, staff). Strong major value have the secure soft-
ware, which provide administrative and technical safety measures for the auto-
mated information systems and IT.

On definition the information system creates the environment, where the informa-
tion is saved, and which is by a kernel of any automated system. By the main tasks
of the information system is:

• The particular tasks;
• Saving and support of reliability of the information;
• Development of the system and its adapting to the user new conditions and

any changes.

The particular tasks are staked by the experts-users, and the system should be ap-
propriated to solution of such tasks. Saving and the support of reliability represents
the complex of program and other resources on saving and usage of the informa-
tion. The support of reliable saving is by the task of the programmers. The reliabil-
ity represents first of all reliability of the information and correct possible change of
the information during operation of all information system.

The basis of all information system is constituted with the database. The database is
a collection by a special grade of the organized files, which have applied and house-
keeping information forprocessing by the software package, which have the title of
a DBMS (system handle of databases). The DBMS represents the complex of soft-
ware, which provide correct operation immediately with the database. That is the
DBMS gives a reference set of functions for operation with the data. Therefore by
operation with applications the user has no immediate access to the physical data,
the application can work only with DBMS. If there is a need to change an applica-
tion, for this purpose it is not necessary to change something in databases. With cur-
rent of time will vary DBMS and applications, but in new DBMS always
manufacturer mortgages possibility of support of older versions. It solves with cur-
rent of time to not lose the valuable information, whether and the change of applica-
tions in general does not influence in any way the physical database of a DBMS.
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All higher surveyed is very well implemented with the strongly typical databases,
which are if the data have precise structure, which does not vary. If the data struc-
ture wil l vary with current of time, we shall have the weakly typical database and it
will superimpose of efforts. But if with current of time the structure of the prior data
will not vary, and the new structure will be had only with the new data, then the op-
eration of the information system will differ a little from prior to variant. Thus the
information saving problems does not exist almost in an extent long-term period.
The modem resources for operation with databases can provide reliable saving of
the information. But it concerns only physical data structure. The user can with the
help of applications on an error to change a content of the data. It is necessary to be
shielded from such errors by the backup copying of the database, support of maga-
zines of operation with the data and delimitation of access rights, but it is all already
problems not databases and DBMS, and problem of the developers of applications.

For support of such activity necessary development, implantation, handle and sup-
port appropriate IT of an infrastructure. It provides support of desktop systems ac-
cording to needs and requirements of executable programs, installation and service
of base workstations and peripheral equipment in operating conditions. The tele-
communication services provide services in support local network and remote
links. It provides possibility of operations and administrative support of all opera-
tions, namely: information interchange, conducting of videoconferences, system of
the local and remote voice link, individual communication devices (pagers, faxes,
and modems).

Such infrastructure should provide and support technological both central adminis-
trative structure and peripheral local subsections for coordination of development
of office programs, software engineering, and database management system.

The not less important value for IT of support long-term of operations has informa-
tion management, which based on organizational and electronic integration of
functions for information management (IM) and support of wide set of IM services:
planning and development of policy concerning public relations, technical and file
libraries. Besides it includes reproduction, copying, editing, printing, and distribu-
tion of documents in electronic and printed sort, so on pages local and global net-
work.

1.2. Problem of modifications, simulation, forecasting

Obvious, but very important technogene feature of long-term maintenance with ra-
dioactive materials (constructional materials and inventory, spent nuclear fuel and
waste) is them transformation at saving of the nuclear physical property of radiation
danger. The speech goes about «fast», in matching with periods of a radioactive de-
cay of nuclei of component materials, temporary interval of physicochemical trans-
formation and mechanical degradation of these materials. A vivid example is lava
like fuel materials. Brilliants in autumn of 1986 ceramics of «elephant legs» de-
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grade differently at the expense of corrupting a surface. There are derivations of a
radioactive dust, alkalizing of radionuclides by water with derivation of new chem-
ical combinations, cracking. These results of fifteen years (only!) observations
brightly expose impossibility of single finite solution existing and some more un-
knowns of problems of long-term maintenance with radioactive materials. They
raise doubts in sentences of RAW entomb as glassed matrixes, so admonish of ma-
jor hope on concrete containment. There is known corrupting of armored concrete
building and architectural structures already after 40 - 50 years.

Even more dynamic changes occur, for example, on the «Shelter» object under op-
eration of an atmospheric moisture and condensate. Certainly, it is not problem that
wil l turn the Kiev sea in a pool-bubblier, and in that, first, now to not have «deficit»
water balance SO in 1000 м3 for one year, and secondly, methodically to prevent
and to warn on the future from similar at anyone long-term saving RAW.

1.3. «Eternity» regalement problems

On our sight the following logical thesis of such concept should be understand that
the rules for decommissioning of nuclear installation should provide controllability
with compounded operations not one generation of the performers. The impressing
achievements of scientific-technological revolution of last decades are accompa-
nied «non-regalement» disastrous inquests from the point of view for life on a
planet. The nuclear energy forward in this sense with that feature, that period
«half-life» of these inquests frequently much greater than all history of mankind.
The most remote inquests of long-term maintenance with radioactive materials
bound on our sight with the human factor. The «documented» history of a civiliza-
tion calculates a few milleniums, from which only last some centuries objectively
authentic. If for 30-100 years it is certainly possible to count destiny of radioactive
pollution or vegetation to provide behavior of the people and society, as a whole is
diff icult even for one year forward. As exactly has told dialectics classicist, the ob-
jectivity of a history streams that everyone tends for own, and as a whole quits how
anybody did not want.

The prescheduled termination of maintenance ChNPP has not allowed in time to
fulfi l in complete size all necessary procedures (including development of the NPP
decommissioning project, accumulation of financial assets, and etc.). Till now
there are no solutions on creation of technological equipment for safe exception,
sorting, packing, control, shipment, transportation, processing, and entomb
high-activity RAW in geological formation and on final entomb of spent nuclear
fuel. SO owing to be decommissioned according to the requirements of the nature
protection legislation. Nevertheless, uniform operating document on the object
does not contain complex measures on achievement of ecological safety and con-
crete ecological purposes. Which criteria of safety and ecological influence the fu-
ture «Shelter» system should respond, is not defined. This uncertainty - guarantee
further mistakes [1].
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This information reconfirms saving the status quo of absence to the package of reg-
ulated documentation and standards concerning closing ChNPP [2]. So in affirmed
by the order of the Minister since 1998 «General provisions of a safety at decom-
missioning of atomic power stations and research nuclear reactors» the legitimized
necessity to have the concept of decommissioning for stages of its operation. Such
requirements in fifteen years after «non-staff» disaster would be ridiculous
dogmatize. The speech goes that the accepted political solutions about closing
ChNPP and promised considerable money will require controlled successful opera-
tions in very difficult deal. The expected controllability is achieved by laborious
operation of development of the rules - legitimized algorithms of conducting of op-
erations. Fifteen post-chornobyl years on our sight give the new status to a
post-abnormal zone as to a maintained nuclear dangerous infrastructure. Then it is
possible «to justify» absence on the today concept of decommissioning for one of
objects of this infrastructure - «Shelter» object - rules permit both of finishing and
review of such concept every ten years [3]. In the rules of a Commission on Nuclear
Regulation of USA (NRC), which for 10 years was processed and was finished tri-
ply, it is offered to complete the decommissioning process in boundaries 60 years
after termination of operation. The 60-annual period is considered clever from the
point of view forecasting now of technological and organizational tricks of mainte-
nance and process control. Time outside of 60 years now is not regulated also oper-
ations in it open for discussion.

Naturally, we are not found in a zero point. The huge experience of practical opera-
tion of hundreds reactors in regulated, extreme and abnormal modes is accumu-
lated, there are state and international organizations, which regulate the approaches
and requirements to their safe operation. This deposit must be base of manufacture
of principles of the Uniform rules for decommissioning of nuclear dangerous in-
stallation. It can not allow «to forget» as a derivation history of a danger source,
should not give «failures» at the future technological changes or «to hang up» at so-
cial and political events (conflicts, terracts, etc.).

Guidelines

On the past conference we were not by one with the sounded idea, which has come
in the finite document, about a dimple of international cooperation on the basis of
creation Technopark for scientific and technical support Chernobyl infrastucture
[3]. Greatest on intensity and size, the efforts with necessity should be bound with
intellectual support of problems of long-term maintenance of radioactive materials.
There are first of all preparation of the qualified personal of the nuclear physical
and nuclear technological profiles for successive metrological support of measure-
ments both control in methodological and technological conditions, which vary, at
anyone socio economic and, even, political changes. Not the smaller value has con-
stant search on the base of a modern level of fundamental researches and develop-
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merit of high technologies for new possibilities, methods and tricks of the
radioactive materials maintenance.

Charging idea of Technopark by a constructive contents, we offer to begin with al-
most «free-of-charge» - to create Internet- «square» («house», «street», and etc.),
in the beginning in boundaries of ICC Slavutych Division home page. It is not
meaningful now to dream from concrete model of the similar project. As every-
thing, which is now done with usage of Internet, this does not have boundaries. The
fissile information management can and should accompany:

• organization of search and exchange of the necessary information;
• creation both development of databases and systems handle;
• organization of wide informational and educational activity (virtual library,

college, course of retraining and certification of professional knowledge, and
etc.);

• organization virtual professional «clubs of interests» (chat-rooms);
• conducting of Internets-conferences, seminars.

For anybody not a secret, it is all operates seven days for week for 24 hours in the
non-stop mode. Nevertheless someone (he sleeps on the third button of a distance
control by the TV set) will ask- why this? Let's recollect one more classics - «per-
sonal solve all». So - all this is made by qualified young brains, and such mental
«assault and onslaught» with necessity will give to innovation and at once to invest-
ment explosion. As anybody and already never should iterate such experiments, but
the young man will not tear off from the computer having offered him... to pass on
virtual Chornobyl disorder has not received, excuse, mortal dose. But the sentences
can be not only as toy and joke:

• Is counted up, that is necessary, but not known how, to work with hundreds
thousand tons of radioactive materials. It is heavy now to imagine as, but the
descendants will make it necessary. But it is known that 20 kG of Cs we
would be accumulated from it all and Sr- 8 kG. It is two-three pails!! Where
those bacteria, which know how to eat it?

• About «unloading» of radioactive garbage in space by «whisper» speak for a
long time, but after second «Ch» 1986 (explosion American space «Shuttle»)
for a long time have broken off. And now one of the American astronauts
loudly initiates the project of a depressurizing of such garbage on the Sun.
Unless already now could with guarantee of safety be output on an orbit and
further complete three pails!

• IBM Company officially has declared, that till 2005 will issue on the market
bio processor of cellular sizes with not by one order of increase of speed. It
unless we are not late with appropriate measuring and other equipment,
which, for example, will allow to inspect of water or other radioactivity with
unprecedented today by accuracy. And remote micromonitoring with ener-
gizing from a radioactive decay!
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• Search and usage of new properties of substance. For an example it is possi-
ble to give of investigating of magnetic properties LLFM, which already now
has given nontrivial results [4].

Outputs

Problem of nuclear installation decommissioning- this absolutely global task, a ex-
ecution beginning of which the all nuclear states postpone any more one year, ad-
justing the hard regulated requirements by those or other technological
«achievements». The expense of a resource, has understood very major, in the oper-
ation, which will give in termination of obtaining of the dividends from manufac-
ture of the electric power burdensomely both psychologically, and physically for
any country. Globalization of Chernobyl problems objectively causes Ukraine to
begin this process. Absolutely very heavy for it one by one in the current mode of
economy the task can start at the interested support of world community. At all po-
litical and economic maneuvers the fact of huge interest in activities on unique
Chernobyl polygon obvious, and first of all for the countries with the advanced nu-
clear power engineering - USA, Japan, France, Russia. The task of the Ukrainian
experts - «masters» of polygon - to show presence, understanding, tendency to co-
ordinate and to provide the schedule of operations, which will unclose long-term,
for non one century, perspective of safe handling with radioactive materials.

On our sight there are obvious objectivization and priority of Ukraine for the pilot
projects of implementation for decommissioning of nuclear installations. There ex-
ists the object, even whole infrastructure of objects, is accepted political solutions
rather beginnings of operations, is present major staff involved and still major
amount of the not involved experts of highest qualification, there is a considerable
start capital. Five years ago not there was regulation rules of execution of these op-
erations. There is no it and now, and not only for us, but it should not mean, that it is
not so necessary and will not be necessary never.
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