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Передмова

За період свого розвитку ядерна енергетика
зайняла достойне місце у виробництві елект-
ричної та теплової енергії практично всіх розви-
нених країн світу. Зараз у 32 з них знаходяться в
експлуатації 445 атомних реакторів, які гене-
рують до 20 % електроенергії, що виробляєть-
ся у світі. У Франції, приміром, ця частка скла-
дає майже 78 %, в Україні - 50 %.

Однак, як відомо, будь-який вид діяльності
людини разом з користю для суспільства несе
й негативні наслідки. Одним із таких негатив-
них наслідків використання ядерної енергії є
утворення радіоактивних відходів (РАВ). Радіо-
активними відходами називаються матері-
альні об'єкти і субстанції, активність радіо-
нуклідів або радіоактивне забруднення яких пе-
ревищує рівні, встановлені чинними норма-
ми, за умови, що використання цих об'єктів і
субстанцій не передбачається. А вся сукуп-
ність видів діяльності з їх збирання, переробки,
перевезення, зберігання і захоронення одер-
жала назву поводження з радіоактивними
відходами.

Радіоактивні відходи утворюються на кож-
ному з етапів застосування радіоактивних ре-
човин і ядерних технологій: підчас видобуван-
ня й переробки уранових і торієвих руд, виго-
товлення, використання й переробки ядерно-
го палива, застосування радіоактивних речовин,
радіоізотопних приладів і джерел іонізуючого
випромінювання у медицині, промисловості,
наукових дослідженнях тощо.

Радіонукліди, які знаходяться в РАВ, мають
різні фізико-хімічні властивості, а тому по-
різному впливають на людину та біосферу.
Небезпека шкідливого впливу на живі організ-
ми залежить від дози та часу опромінення,
шляхів потрапляння радіонуклідів в організм
людини, їхньої активності, концентрації тощо.

Щоб захистити людину від негативного впливу
РАВ, необхідно забезпечити їх збирання та ізо-
ляцію від біосфери. Наступна й головна умова
забезпечення безпеки полягає у знешкодженні
РАВ. Сьогодні для цього людство застосовує
єдиний метод - витримування РАВ в умовах
ізоляції до закінчення природного радіоактив-
ного розпаду більшої частини радіонуклідів.

Найперспективнішим способом ізоляції
довгоіснуючих РАВ є розміщення їх у геологіч-
них формаціях, де надійність довготривалої ізо-
ляції гарантована природними ізоляційними
властивостями потужних геологічних бар'єрів.

Унаслідок об'єктивних причин із самого
початку розвитку атомної галузі пріоритетни-
ми напрямками були дослідження та розробки
у воєнних цілях. Але навіть із появою в середині
1950-х років об'єктів атомної енергетики цивіль-
ного напрямку в обстановці холодної війни
питанням переробки й довгострокового збері-
гання РАВ у СРСР приділялося другорядне зна-
чення, а фінансування будівництва сховищ
здійснювалося за залишковим принципом.
Вирішення проблем поводження з РАВ фак-
тично перекладалось на наступні покоління.
Наприклад, рідкі РАВ, що утворюються при екс-
плуатації й утилізації суден з ядерними енер-
гетичними установками транспортного при-
значення, скидалися, головним чином, на
спеціально виділені ділянки морської акваторії.
Тому на берегових базах, суднобудівних і суд-
норемонтних заводах були відсутні комплекси
з переробки й концентрування рідких радіоак-
тивних відходів (РРВ). Існуючі берегові схови-
ща тимчасового зберігання РРВ у СРСР до
початку 1990-х років виявилися практично пов-
ністю заповненими, що вимагало термінових
заходів із концентрування таких відходів і звіль-
нення вмістищ для прийняття нових.
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Після розпаду СРСР проблеми тимчасово-
го зберігання РАВ не зникли, а навіть загостри-
лися. Вартість послуг з переробки й тривалого
зберігання РАВ лягла на плечі виробників
відходів, які за своїм фінансово-економічним і
психологічним станом виявилися не готови-
ми до різкого зростання тарифів, тому продов-
жують зберігати їх на своїх територіях.

Використовувані на сьогодні технології пе-
реробки РАВ не в усіх аспектах повністю відпо-
відають зрослим вимогам безпеки. Те ж саме
можна сказати й про спеціальний транспорт,
основу якого складають автомобілі, з розроб-
леним і виготовленим більше ЗО років тому
спеціальним обладнанням і захистом.

За останні роки в Україні розроблено й ух-
валено Верховною Радою низку законів, на яких
базується національне ядерне законодавство.
Положення цих законів регулюють суспільні
відносини у сфері використання ядерноїенергії
і поводження з РАВ. Крім того, затверджено
Національну енергетичну програму і Держав-
ну програму поводження з РАВ, прийнято ряд
Указів Президента України, постанов і розпо-
ряджень Кабінету Міністрів України, а також
пакет нових норм і правил з ядерної та радіацій-
ної безпеки.

Узявши курс на інтеграцію в Європейський
Союз, Україна повинна поступово приводити
своє законодавство, нормативну базу, вимоги
стандартів, норм і правил у сфері ядерної та
радіаційної безпеки у відповідність до поло-
жень міжнародних конвенцій, договорів та угод
у цій галузі.

Як і в більшості держав, ядерна енергетика
в Україні є опорою національної безпеки. Пре-
зидія Національної академії наук України ви-
значила енергетичну галузь одним з трьох най-
важливіших пріоритетів. Специфіка проблем
безпеки щодо ядерних енергетичних устано-
вок обумовлюється, насамперед, потенційною
небезпекою завдання радіаційної шкоди сус-
пільству й навколишньому середовищу. Тому
розвиток атомної енергетики, використання

джерел іонізуючого випромінювання в меди-
цині та інших галузях нерозривно пов'язані з
забезпеченням безпеки персоналу, населення
і навколишнього середовища.

Знання й свідоме ставлення кожного пра-
цівника АЕС до питань ядерної та радіаційної
безпеки мають принципове значення у підви-
щенні рівня безпеки в цілому. Формування
культури безпеки, необхідним елементом якої
має бути розуміння природи небезпечних
чинників, що супроводжують розвиток ядер-
них та радіаційних технологій, є актуальним.
Шляхи підвищення культури безпеки різні, але
всі вони пролягають через підготовку, пере-
підготовку й постійне підвищення кваліфікації
спеціалістів з питань безпеки. Програма роз-
витку атомної енергетики України велику увагу
приділяє підготовці спеціалістів, здатних проек-
тувати й створювати нові технології, експлуа-
тувати ядерні установки, забезпечувати ядерну
та радіаційну безпеку.

Зараз в Україні не вистачає видань, які б
висвітлювали питання безпеки при експлуатації
ядерних та радіаційних технологічних вироб-
ництв і, зокрема, питання безпечного пово-
дження з РАВ. Заповненню цієї ніші й присвя-
чена дана книга, в якій автори спробували
підсумувати відомі дані з літературних джерел,
одержані узагальненням міжнародних знань,
а також національний досвід забезпечення без-
пеки при поводженні з РАВ. У монографії роз-
глядаються не лише основні проблеми, що, на
погляд авторів, стримують ефективний розви-
ток цієї сфери діяльності, але й технології та
методи, правила і норми, які застосовуються
для досягнення цілей безпеки на діючих об'єк-
тах поводження з ядерними матеріалами та
радіоактивними відходами. Список літератури,
наведений у виданні, надає читачеві мож-
ливість звернутися до інших літературних дже-
рел для отримання більш детальної інформації.

Автори висловлюють щиру подяку спеці-
алістам Державного комітету ядерного регулю-
вання України О. А. Миколайчук, О. А. Мака-
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ровській, С. Г. Божку, Т. Я. Кутузовій, Т. П. Кіло-
чіцькій, науковим співробітникам Державного
науково-технічного центру з ядерної та раді-
аційної безпеки Б. В. Алексєєнко, В. І. Богора-
ду, О. М. Двоєглазову, С. М. Кондратьєву за
надані матеріали і поради під час підготовки
рукопису, а також О. П. Толкач за технічну
допомогу в підготовці книги до друку.

Структура книги, запропонована автора-
ми, не є єдино можливою і відповідає тому
порядку викладення різних аспектів проблеми,

яким його уявляють автори. Автори заздалегідь
висловлюють подяку за критичні зауваження,
відгуки та пропозиції, що в подальшому до-
поможуть покращити якість наступних видань.

Автори вдячні рецензентам - академіку
НАН України, доктору геолого-мінералогічних
наук Е. В. Соботовичу і професору, доктору
фізико-математичних наук В. В. Токаревсько-
му за важливі зауваження до рукопису книги,
що були враховані авторами при підготовці ос-
таточної редакції.
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АЕС - атомна електростанція
ВАВ - високоактивні відходи

ВО ПХЗ - Виробниче об'єднання «Придніпровський хімічний завод»
ВЯП - відпрацьоване ядерне паливо
ГМЗ — гідрометалургійний завод
ДІВ — джерело іонізуючих випромінювань

ДМСК - державний міжобласний спеціалізований комбінат
ДСП - державне спеціалізоване підприємство

ЄДСНС - Єдина державна система запобігання й реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру

ЗАБ - звіт з аналізу безпеки
313 - засоби індивідуального захисту

ЗПРРВ - завод з переробки рідких радіоактивних відходів
ЗПТРВ - завод з переробки твердих радіоактивних відходів

КІРО - комплексне інженерне й радіаційне обстеження
КР - контрольний рівень

ЛПВМ - лавоподібні паливовмісні маси
М АГАТЕ - Міжнародне агентство з атомної енергії

МКРЗ - Міжнародна комісія з радіаційного захисту
МНС - Міністерство з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від

наслідків Чорнобильської катастрофи
МОЗ - Міністерство охорони здоров'я України
МСК - міжобласний спецкомбінат
НАВ - низькоактивні відходи

НАЕК - Національна атомна енергогенеруюча компанія
НБК - новий безпечний конфайнмент
НВО - науково^виробниче об'єднання

НД - нормативний документ
НКВАР (UNSCEAR) - Науковий комітет ООН із впливу атомної радіації

НП - норми і правила
НРБУ - Норми радіаційної безпеки України

ОСПУ - Основні санітарні правила радіаційного захисту України
ОУ - об'єкт «Укриття»

ГІВМ - паливовмісні матеріали
ПЕД- потужність експозиційної дози

ПЗРВ - пункт захоронення радіоактивних відходів
ПЗУ (SIP) - План здійснення заходів на об'єкті «Укриття» (Shelter Implementation Plan)
ПКПТРВ - промисловий комплекс для переробки твердих радіоактивних відходів

ПТЛРВ - пункт тимчасової локалізації радіоактивних відходів
ПуСО - пункт санітарної обробки

РАВ - радіоактивні відходи
РБМК - реактор великої потужності канальний



Перелік скорочень

РРВ — рідкі радіоактивні відходи
CAB - середньоактивні відходи
СВО - спеціальне водоочищення

СВЯП - сховище відпрацьованого ядерного палива
СіФ-камера— установка для сортування і фрагментації відходів

СМБ — станція моніторингу бочок
СОПСТРВ - спеціально обладнане приповерхневе сховище твердих радіоактивних

відходів
СПОРО - Санітарні правила поводження з радіоактивними відходами

СРВ - сховище рідких відходів
СРК — система радіаційного контролю

СРТВ - сховище рідких і твердих відходів
СТВ - сховище твердих відходів
СУЗ - система управління захистом

ТВЕЛ - тепловидільний елемент
т ВМ - метрична тонна важкого металу
ТПК - транспортний пакувальний комплект
ТРВ - тверді радіоактивні відходи

УВТВ - установка для вилучення твердих відходів
УСГС - установка для спалювання гримучої суміші

ЦЗ - центральний зал
ЯЕУ - ядерна енергетична установка
ЯРБ - ядерна та радіаційна безпека

ALARA - принцип оптимізації (підтримка рівня опромінення на настільки низькому

рівні, наскільки цього можна розумно досягти)
ANDRA - Agence Nationale pour la gestion des Dechets Radioactifs (Національне

агентство із поводження з РАВ, Франція)
BfS - Федеральне відомство з радіаційної безпеки Німеччини

BMU - Федеральне міністерство з питань навколишнього середовища, захисту
природи і безпеки ядерних реакторів Німеччини

BNFL - British Nuclear Fuels (Національне агентство Великої Британії з ядерного
палива)

BSR- Basic Safety Rules (Основні правила безпеки)
CFR - Кодекс федеральних положень, США
CNE - Національна комісія Франції з оцінки ядерних проектів
DOE - Міністерство енергетики США

ENRESA - Empresa Nacional de Residuos Radioactivos. S. А. (Державна фірма із пово-
дження з РАВ, Іспанія)

ЕРА - Агентство з охорони навколишнього середовища, США
КАЕ - Комісаріат з атомної енергії, Франція

NAGRA - Національне агентство із захоронення радіоактивних відходів, Швейцарія
Nirex - Агентство з поводження з радіоактивними відходами, Велика Британія
NRC - Комісія з ядерного регулювання, США

SKI - Шведський інспекторат з ядерної енергії
SSI - Державний інститут радіаційного захисту, Швеція

STUK - Національний центр радіаційної та ядерної безпеки, Фінляндія
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Ядерні й радіаційні технології та промис-
лове використання джерел іонізуючих випро-
мінювань (ДІВ) знаходять все ширше застосу-
вання в різних галузях промисловості, науки й
медицини. Найбільш важливою сферою вико-
ристання ядерної енергії в мирних цілях є ви-
робництво електроенергії на атомних електрич-
них станціях (АЕС). На українських АЕС в
експлуатації знаходяться 15 енергоблоків, з них
13 -ВВЕР-1000 і два-ВВЕР-440. Багаторічний
досвід експлуатації АЕС з реакторами ВВЕР і
РБМК, можливість підготовки спеціалістів
різних напрямків ядерної енергетики, наявність
суттєвих запасів природного урану й цирко-
нію дозволяють планувати перспективний роз-
виток атомної енергетики в Україні.

Одними з основних напрямків розвитку
атомної галузі України на найближчі роки є
створення системи поводження з РАВ та відпра-
цьованим ядерним паливом (ВЯП), яка задо-
вольнятиме сучасні вимоги з безпеки.

Кінцевою метою поводження з РАВ, що
утворилися під час експлуатації реакторів та
переробки ВЯП, є їх безпечне захоронення.
Але це водночас є й головною незакритою
проблемою ядерної енергетики. Зараз на те-
риторії майданчика Чорнобильської АЕС ве-
деться будівництво комплексів із поводження
з рідкими, твердими РАВ, наступного зберіган-
ня РАВ та ВЯП, що утворилися в процесі екс-
плуатації Чорнобильської АЕС і ліквідації на-
слідків аварії 1986 p., а також відходів, що бу-
дуть утворюватись у процесі зняття з експлуа-
тації енергоблоків Чорнобильської АЕС і
перетворення об'єкта «Укриття» на екологіч-
но безпечну систему. В майбутньому потуж-
ності цих комплексів можна розширити з ме-
тою зберігання ВЯП і переробки відходів з усіх
АЕС України.

Наявні на сьогодні технічні рішення щодо
концентрації відходів і подальшого їх перетво-
рення в керамічні форми або скло дають змо-
гу захороняти РАВ у стабільних геологічних
структурах, однак ще необхідна значна робота
з обгрунтування стійкості до зовнішніх впливів
і безпеки форм відходів тривалого захоронення.

Невирішені проблеми поводження з РАВ і
ВЯП обумовлюють у суспільстві негативне став-
лення до розвитку атомної енергетики. Прин-
ципова можливість їх розв'язання не викликає
сумнівів, однак реалізація практичних технічних
рішень стримується недостатнім фінансуванням
і труднощами практичних обгрунтувань на-
дійності тривалого захоронення відходів. Осмис-
лення суспільством необхідності та прийнятності
атомної енергетики прийде лише після впрова-
дження технологій остаточного захоронення РАВ.

Утворення значної кількості РАВ супрово-
джує процес виробництва електроенергії на АЕС,
застосування радіонуклідних ДІВ у промислово-
сті, медицині, наукових дослідженнях і багатьох
інших видах діяльності. На території України є,
зокрема, шість міжобласних спецкомбінатів си-
стеми Українського державного об'єднання
«Радон», що приймають РАВ від усіх виробни-
ків, крім підприємств ядерно-паливного циклу.
Вони були створені у 1960-1962 pp. Повна пер-
винна документація на їх проектування та будів-
ництво відсутня. Крім того, відсутня й повна та
достовірна документація стосовно кількості та но-
менклатури РАВ, накопичених у спецкомбінатах.

На момент набуття Україною незалежності
не існувало не тільки інтегральної інфраструк-
тури для поводження з окремими категоріями
відходів, але й довгострокових рішень щодо них.
Зокрема, вибір майданчиків для спецкомбінатів
системи «Радон», призначених для зберігання
та захоронення РАВ (особливо для Київського



Вступ 11

та Дніпропетровського спецкомбінатів), а та-
кож проектні рішення щодо них, ухвалені в 50-х
роках минулого сторіччя, вже на початку 1990-х
викликали певні застереження. Слід також вра-
ховувати, що обладнання спецкомбінатів ви-
черпало свій ресурс і зношене більш як на 80 %,
що становить потенційну загрозу виникнення
радіаційних аварій.

Велика кількість РАВ утворилася внаслідок
аварії на Чорнобильській АЕС і зосереджена
зараз у зоні відчуження. Специфікою цих РАВ
є те, що вони надзвичайно різноманітні за ра-
діонуклідним складом та рівнями питомої ак-
тивності. Значна їх частина зосереджена в пунк-
тах тимчасової локалізації та пунктах захоро-
нення, які обладнані у вигляді траншей і не
відповідають сучасним вимогам, що висува-
ються до споруд, призначених для довготрива-
лого зберігання РАВ.

Нерозв'язаними тією чи іншою мірою є та-
кож питання введення в експлуатацію центра-
лізованих підприємств з переробки та захоро-
нення РАВ, мінімізації утворення та кінцевих
об'ємів РАВ, оптимізації системи поводження
з РАВ, перепрофілювання спецкомбінатів на
тимчасове зберігання твердих РАВ. Унаслідок
цього важко переоцінити важливість впрова-
дження сучасних методів і технологій поводжен-
ня з РАВ з метою забезпечення здоров'я лю-
дей і охорони довкілля. Від ефективної держав-
ної політики та успішної безпечної практики,
зокрема у сфері поводження з РАВ, залежить
майбутнє ядерної енергетики в Україні.

Основними принципами державної політи-
ки у сфері поводження з РАВ є:

пріоритет захисту життя і здоров'я персо-
налу та населення, навколишнього природно-
го середовища від впливу РАВ відповідно до
державних норм радіаційної безпеки;

розмежування функцій державного конт-
ролю й управління;

реалізація державної політики шляхом ви-
конання довгострокової Державної програми
поводження з РАВ.

Найважливішим актом, що встановлює ви-
моги безпеки поводження з РАВ, є Закон Ук-
раїни «Про використання ядерної енергії та
радіаційну безпеку». Він регулює діяльність,
пов'язану з використанням ядерних установок,
ДІВ та поводженням з РАВ. Закон України
«Про захист людини від впливу іонізуючих ви-
промінювань» спрямований на забезпечення
захисту життя, здоров'я та майна людей від не-
гативного впливу іонізуючого випромінюван-
ня, спричиненого практичною діяльністю і
радіаційними аваріями, шляхом виконання за-
побіжних та рятувальних заходів і відшкодуван-
ня збитків. Закон України «Про поводження з
радіоактивними відходами» спрямований на
захист людини та довкілля від шкідливого впли-
ву РАВ на сучасному етапі та в майбутньому.
У 2005 р. Верховна Рада ухвалила Закон Украї-
ни «Про порядок прийняття рішень про роз-
міщення, проектування, будівництво ядерних
установок і об'єктів, призначених для пово-
дження з радіоактивними відходами, які мають
загальнодержавне значення», котрий значно
розширив права громадян. Згідно із цим зако-
ном, спорудження таких об'єктів можливе
тільки після консультативного референдуму
серед громадян.

Однією з головних умов ефективної діяль-
ності у сфері поводження з РАВ є виконання
державної Комплексної програми поводжен-
ня з РАВ. Оскільки при проектуванні й спору-
дженні АЕС практично не приділялось уваги пи-
танням переробки та утилізації РАВ, на більшо-
сті АЕС України існує застаріла технологія по-
водження з РАВ, відсутні ефективні технології
зменшення об'ємів РАВ, унаслідок чого на
станціях накопичилася велика кількість відходів.

Перспективним напрямком зі скорочення
витрат АЕС може стати відмова від практики
зберігання РАВ на майданчиках станцій. Якщо
АЕС плататимуть за прийом і зберігання РАВ
у централізованих сховищах, то об'єми відходів
на АЕС значно скоротяться. Для реалізації цієї
програми необхідно побудувати державне
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централізоване сховище, розробити й створи-
ти уніфіковані контейнери та спеціальні транс-
портні засоби для РАВ.

Проектами АЕС передбачалося створення
комплексів з попередньої переробки РАВ, про-
те з цілого ряду причин будівництво цих комп-
лексів не було завершено, а відсутність загаль-
них критеріїв приймання РАВ на остаточну пе-
реробку й захоронення призвела до зміни про-
ектів і додаткових витрат. Поводження з РАВ
має розглядатися комплексно, починаючи з
моменту їх утворення, класифікації та сорту-
вання і закінчуючи передаванням на остаточ-
не захоронення. Для вирішення цієї комплекс-
ної проблеми слід розробити науково обґрун-
товану стратегію поводження з РАВ на всіх ета-
пах, а на її підставі - державну програму з
належним фінансовим забезпеченням. Ця про-
грама повинна включати:

розробку нормативної й технічної доку-
ментації;

модернізацію існуючих і створення нових
технологічних ліній попередньої й остаточної
переробки РАВ;

створення технологічних систем вилучен-
ня й сортування РАВ, накопичених у тимчасо-
вих сховищах на майданчиках АЕС;

створення уніфікованого парку контей-
нерів і транспортних засобів;

розробку й упровадження приладів і ме-
тодів контролю фізичних характеристик РАВ.

Крім того, більшість діючих АЕС набли-
жається до стадії зняття з експлуатації, внаслі-
док чого кількість РАВ зросте приблизно вдвічі.

Згідно з положеннями Закону України
«Про поводження з радіоактивними відхода-
ми» і Комплексною програмою поводження з
радіоактивними відходами, підготовка РАВ до

захоронення має проводитися на централізо-
ваному підприємстві з переробки РАВ, але
попередня обробка й переробка можуть здій-
снюватися і на АЕС. З огляду на те, що строки
введення в експлуатацію централізованої си-
стеми поводження з РАВ до цього часу не ви-
значені, вирішенням цієї проблеми могло б
стати створення повних технологічних циклів
поводження з РАВ на АЕС. На всіх станціях
плануються або створюються комплекси з пере-
робки РАВ, але вони не уніфіковані, до того ж
через фінансові труднощі не встановлені кін-
цеві строки їх введення. На жаль, і в проектах
нових енергоблоків на Рівненській та Хмель-
ницькій АЕС не передбачалися повні ком-
плекси установок, які необхідно було б увести
в експлуатацію одночасно з пуском нових
енергоблоків. Це означає, що в основу пово-
дження з РАВ на АЕС до цього часу закладаєть-
ся «залишковий принцип», коли вирішення
проблем із РАВ, важливих з точки зору безпе-
ки, відкладається на майбутнє.

Будівництво в Україні сховища для остаточ-
ного захоронення РАВ є актуальним, оскільки
у 2010 р. почнеться процес повернення з Росії
високоактивних РАВ, що утворилися від пере-
робки відпрацьованого ядерного палива з АЕС
України. Захоронення високоактивних РАВ у
глибоких геологічних формаціях оголошено
провідною стратегією в усіх країнах, що роз-
вивають ядерну енергетику. На сьогодні тільки
США й Фінляндія офіційно визначили місця
для будівництва таких сховищ: США вибрали
як геологічну формацію вулканічний туф у
штаті Невада, а Фінляндія - кристалічну граніт-
ну породу. В деяких інших державах активно
ведуться роботи з вибору придатних для захо-
ронення РАВ майданчиків.
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Виробництво електричної енергії на АЕС,
використання джерел іонізуючих випромі-
нювань у промисловості, медицині й бага-
тьох інших галузях супроводжуються ут-
воренням РАВ. Наслідком діяльності нау-
ково-дослідних організацій, які застосову-
ють у своїй роботі дослідницькі реактори,
критичні та підкритичні стенди, приско-
рювачі тощо, також може бути утворення
значної кількості РАВ. До таких організацій
на території України належать: Національ-
ний науковий центр «Харківський фізико-
технічний інститут» з рядом прискорювачів,
Київський науковий центр «Інститут ядер-
них досліджень», де експлуатуються до-
слідницький реактор і кілька прискорюва-
чів, Севастопольський національний уні-
верситет атомної енергії і промисловості
з дослідницьким реактором і критичним
стендом.

Згідно з чинним законодавством Украї-
ни, радіоактивні відходи - це особливий
вид радіоактивних матеріалів (об'єктів і суб-
станцій) у будь-якому агрегатному стані,
стосовно яких встановлено, що:

1) за існуючого рівня науки і техніки ще
невідомо, яким чином ці матеріали можуть
бути використані в рамках сучасних чи
створених у майбутньому технологічних
процесів;

2) питома активність радіонуклідів у цих
відходах перевищує встановлені ОСПУ-2005
рівні вилучення РАВ.

Основною одиницею вимірювання радіо-
активності будь-яких матеріалів, у тому
числі й РАВ, є бекерель (Бк) - один ядерний
розпад за 1 с.

За агрегатним станом РАВ поділяють на
тверді, рідкі й газоподібні.

До газоподібних радіоактивних відхо-
дів належать газо-аерозольні викиди вен-
тиляційних систем з енергоблоків і уста-
новок поводження з радіоактивними від-
ходами.

Рідкі радіоактивні відходи (РРВ) утво-
рюються внаслідок діяльності ядерних
установок, проведення дезактиваційних
робіт, функціонування лабораторій, пралень
тощо. До РРВ належать: розчини неорга-
нічних речовин; пульпи фільтрувальних
матеріалів і шлами; сольові плави; орга-
нічні рідини (масла, розчинники).

Тверді радіоактивні відходи (ТРВ) утво-
рюються внаслідок експлуатації АЕС і
дослідних ядерних установок, а також за-
стосування ДІВ на підприємствах та в інших
закладах поза ядерно-паливним циклом.

Радіоактивні відходи можуть мати як
малі об'єми (наприклад, відпрацьовані ДІВ),
так і великі (у випадку хвостосховищ від
видобування та переробки уранових руд і
ліквідації наслідків запроектних радіаційних
аварій, наприклад таких, як аварія на Чор-
нобильській АЕС у 1986 p.).

Радіоактивні відходи набувають різних
форм, видів, активності, мають різний пе-
ріод напіврозпаду. Рівні активності радіо-
активних відходів лежать у великому діа-
пазоні - від високих (РАВ пошкодженого
ядерного палива 4-го блока Чорнобиль-
ської АЕС або продукти переробки ВЯП)
до дуже низьких (РАВ, пов'язані з вико-
ристанням радіоізотопів у медицині, науці
і промисловості).
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1.1. УТВОРЕННЯ РАВ

Основними джерелами утворення РАВ
є АЕС. Крім АЕС, постачальниками РАВ є
науково-дослідні ядерні установки, приско-
рювачі, установки для поводження з РАВ,
уранодобувна та переробна промисловість,
радіофармацевтична промисловість, вироб-
ництво ДІВ тощо.

Радіоактивні речовини утворюються під
час роботи АЕС на потужності при поділі
ядер 2 3 5U, 2 3 3U, 239Pu в активній зоні реакто-
ра, а також в результаті активації нейтронами
різних матеріалів, що знаходяться в активній
зоні, тобто як продукти ядерних реакцій
(п, у), (п, а), (п, р) тощо. У середньому, за-
лежно від потужності та типу реакторної
установки, за рік утворюється від 0,15 до
0,35 м3 рідких радіоактивних відходів і від
0,1 до 0,3 м3 - твердих на 1 МВт.

Як правило, продукти поділу мають не-
великі періоди напіврозпаду, і їхня активність
досягає рівноважного стану досить швид-
ко після початку роботи реактора; так само
швидко вони розпадаються після зупин-
ки реактора. Разом з короткоіснуючими
продуктами поділу утворюються й довго-
існуючі - їхні періоди напіврозпаду ста-
новлять від десятків років до десятків тисяч
років.

Процес утворення і надходження в тепло-
носій реакторної установки продуктів поді-
лу-складний фізико-хімічний процес, який
має декілька етапів: поділ ядер палива (влас-
не утворення продуктів поділу), вихід їх із па-
ливної композиції під оболонку тепловиділь-
ного елемента (ТВЕЛ) і вихід через дефект
(нещільність) з-під оболонки у теплоносій.

Утворення РРВ пов'язане як з особли-
востями технологічного процесу, так і з не-
передбаченими цим процесом витоками теп-
лоносія з контурів і трубопроводів енерго-

блоків; крім того, РРВ утворюються при дез-
активації та прибиранні приміщень, пранні
забрудненого одягу, в душових. Водні маси,
що містять радіонукліди корозійного похо-
дження (кобальт, марганець, залізо, хром
тощо) і продукти поділу ядерного палива
(цезій, церій, стронцій, рутеній, європій
тощо), утворюються на різних системах і
установках як у процесі нормальної експ-
луатації, так і внаслідок аварійних ситуацій.
На АЕС під час нормальної експлуатації
мають місце такі радіоактивні стоки:

води від протікань і спорожнення контуру
багаторазової циркуляції та його обладнання;

води від промивання сорбентів систем
очищення теплоносія;

води басейнів витримування ТВЕЛ;
води від прибирання приміщень;
дезактиваційні розчини;
розчини від регенерації іонітів конденса-

тоочистки;
води душових та спецпралень;
скиди лабораторій.
Радіохімічний склад РРВ, отриманих із

різних джерел, суттєво відрізняється.
Основними джерелами ТРВ на АЕС є:
зношені деталі й частини устаткування та

пристроїв, забруднені прилади, інструменти
й матеріали, що утворюються в процесі по-
точної експлуатації та ремонту устаткування;

будівельні матеріали й сміття від ремонт-
них і реконструктивних робіт;

зношений спецодяг і додаткові засоби
індивідуального захисту (313);

полівінілхлоридний пластикат, що не
піддається дезактивації;

електро- і теплоізоляційні матеріали;
висушений осад очисних споруд, кана-

лізаційних стоків.
На дослідних ядерних установках утво-

рюються такі ж РАВ, як і на реакторах АЕС,
але в набагато меншій кількості. На приско-
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рювачах заряджених частинок РАВ виника-
ють за рахунок наведеної активності вна-
слідок ядерних реакцій на ядрах мішеней та
обладнанні при енергіях, що перевищують
кулонівський бар'єр ядра мішені.

1.2. КЛАСИФІКАЦІЯ РАВ

Класифікація РАВ здійснюється залеж-
но від вибору основних критеріїв РАВ та
мети, що може формулюватися з різних то-
чок зору, наприклад безпеки, інженерних або
регулюючих вимог. Критеріями при ство-
ренні класифікації РАВ можуть виступати
такі важливі характеристики РАВ, як похо-
дження, критичність, радіологічні характери-
стики (період напіврозпаду, рівень виділен-
ня тепла, потужність дози радіації, активність
і концентрація радіонуклідів, поверхневе за-
бруднення, дозовий вплив окремих радіо-
нуклідів), фізичні властивості (фізичний
стан, розміри або маса, спроможність ущіль-
нюватися, дисперсність, леткість), хімічні
властивості (потенційний хімічний ризик,
корозієстійкість, вміст органіки, займистість
та придатність до спалювання, хімічна ак-
тивність, виділення газів, сорбція радіо-
нуклідів), біологічні властивості тощо.

У різних країнах розподіл РАВ на висо-
коактивні (ВАВ), середньоактивні (CAB) і
низькоактивні (НАВ) використовується май-
же скрізь, але кількісні характеристики різні.
За рекомендацією Міжнародного агентства
з атомної енергії (МАГАТЕ) до ВАВ відно-
сяться відходи з тепловиділенням, вищим
за 2 кВт/м3, а НАВ і CAB, у свою чергу, по-
діляються на короткоіснуючі й довгоіснуючі.

Пріоритет класифікації МАГАТЕ - це без-
печне захоронення РАВ. Згідно з цією кла-
сифікацією короткоіснуючі НАВ і CAB захо-
ронюють у приповерхневих сховищах, а

ВАВ і довгоіснуючі НАВ та CAB - у геологіч-
них сховищах.

У нормативній базі України існує такий
само поділ РАВ на високо-, середньо- і низько-
активні. Кількісні межі наведено в ОСПУ-2005,
але, на відміну від міжнародних підходів, для
класифікації ТРВ може використовуватися
не тільки питома активність, але й потужність
дозиу-випромінювання. В Україні вживають-
ся заходи щодо приведення класифікації РАВ
у відповідність до рекомендацій МАГАТЕ та
інших міжнародних організацій.

Залежно від мети класифікації всі РАВ
поділяють на типи, групи, категорії.

Основні санітарні правила ОСПУ-2005 та
Норми радіаційної безпеки НРБУ-97/Д-2000
передбачають класифікацію РАВ за трьома
типами: короткоіснуючими, довгоіснуючи-
ми та РАВ, «визначеними за узгодженням з
органом державного регулювання», згідно
з критерієм допустимості захоронення РАВ у
сховищах різних типів (табл. 1.1). Такий роз-
поділ здійснюється порівнянням доз поточ-
ного і потенційного опромінення внаслідок
існування сховища з відповідними санітарно-
гігієнічними регламентами НРБУ-97/Д-2000
щодо можливості звільнення* РАВ у схови-

* Звільнення - обмежене чи повне звільнення ДІВ
у рамках практичної діяльності від санітарного на-
гляду з боку органу державного регулювання; об-
межене — непоширення окремих положень, вимог
санітарного законодавства і видів санітарного нагля-
ду на джерело, яке розглядається, або практичну
діяльність; повне - непоширення всіх положень і
вимог санітарного законодавства, атакож видів сані-
тарного нагляду на джерело, яке розглядається, або
практичну діяльність. Рівень звільнення - встанов-
лене органом державного регулювання ядерної і
радіаційної безпеки граничне значення активності
чи радіоактивного забруднення, у разі неперевищен-
ня якого РАВ можуть бути звільнені (повністю або
частково) від контролю з боку органу державного
регулювання ядерної і радіаційної безпеки.
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Таблиця 1.1. Класифікація РАВ за критеріями допустимості їх захоронення у сховищах різ-
ного типу

Т и п ПІП

1 ИП гЛІ>

Короткоіснуючі

Визначені за узгодженням

з органом державного ре-
гулювання

Довгоіснуючі

Доза потенційного
опромінення

через 300 років
після захоронення

Нижче рівня Б

Вище рівня Б, але нижче

рівня А

Вище рівня А

Вид можливого
звільнення в період
до 300 років після

захоронення

Повне, обмежене

Допускається обмежене

Не розглядається

Допустимий вид
захоронення

Поверхневий або припо-
верхневий

За узгодженням з орга-

ном державного регулю-
вання

У стабільних глибоких
геологічних формаціях

Примітка. Рівень А відповідає річній дозі 50 мЗв, рівень Б - 1 мЗв.

Таблиця 1.2. Класифікація ТРВ за критерієм рівня вилучення

Група
РАВ

1

2

3

4

ТРВ

Трансуранові сс-випромінюючі радіонукліди

се-випромінюючі радіонукліди (за винятком трансуранових)

(і-, у-випромінюючі радіонукліди (за винятком віднесених до групи 4)
3 Н, 1 4 С, 3 6С1, 4 5 Са, 5 3 Mn, 5 S Fe, 5 9 Ni, 6 3 Ni, W m N b , 9 9 Tc, 1 0 9Cd, 1 3 5Cs, M 7 P m ,
1 5 1 S m , m T m , 2 0 4 T l

Рівень вилучення,
кБк/кг

0,1

1

10

100

Примітка. За наявності у складі РАВ кількох радіонуклідів, що належать до однієї групи, їх питомі
активності додаються.

Таблиця 1.3. Класифікація ТРВ і РРВ за критерієм питомої активності

Категорія
РАВ

НАВ

CAB

ВАВ

Інтервал Де значень питомої активності ТРВ, кБк • кг"1

а-радіонукліди

Група 1

1 < Д а < 1 0

10<A«<H0s

Да;>Н05

Група 2

1<Да<1-102

Н 0 2 < Д « < Н 0 6

Да>110 6

р-, у-радіонукліди

Група 3

10<Да<1103

Н 0 3 < Д а < Н 0 7

До > 1-Ю7

Група 4

Н 0 2 < Д а < Н 0 4

но"<;да<но8

Д о ^ М О 8

Інтервал значень
питомої активності
РРВ, од. кратності

/>CB

ngat

1 < Д й < 1 1 0 2

1-10 25До<1-10 6

Д а г Н О 6

Примітки: 1. Розподіл на групи 1-4 відповідає класифікації, поданій у табл. 1.2.
2. Для відходів, які є сумішшю РАВ різних категорій, категорія встановлюється за найбільш високою

компонентою, що входить до суміші.
3. Категорія ВАВ поділяється на дві підкатегорії: низькотемпературні ВАВ, питоме тепловиділення

яких у місцях тимчасового зберігання або в захороненнях менше ніж 2 кВт/м3, та тепловидільні ВАВ,
питоме тепловиділення яких дорівнює або перевищує 2 кВт/м3.
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щах через 300 років після захоронення. При
цьому звільнення РАВ у сховищах може бути
повне, обмежене або обмежене зі спеціаль-
ними вимогами.

Загрупами поділ РАВ (табл. 1.2) здійсню-
ється в залежності від значення рівня вилу-
чення, встановленого для тієї чи іншої гру-
пи радіонуклідів, що містяться в них. Рівень
вилучення - це межа рівня активності, нижче
якої речовина вважається нерадіоактивною.

Запроваджено три категорії для ТРВ та
РРВ (табл. 1.3), що не підлягають вилучен-
ню, за їх питомою активністю.

Для у-випромінюючих РАВ з невідомою
питомою активністю допускається викори-
стання класифікації їх на низько-, середньо-
та високоактивні за потужністю поглиненої
в повітрі дози на відстані 0,1 м від поверхні
РАВ:

Категорія РАВ Потужність поглиненої
в повітрі дози, мкГр/год

Низькоактивні 1 <£> < 100
Середньоактивні IOOKDU 10 000

Високоактивні D > 10 000

Радіоактивні відходи класифікують також
за періодом напіврозпаду радіонуклідів, що
входять до цих відходів:

Категорія РАВ Період напіврозпаду
радіонуклідів, роки

Короткоіснуючі Г<10
Середньоіснуючі 10 <Т< 100
Довгоіснуючі Т > 100

У свою чергу короткоіснуючі РАВ по-
діляють на добовики, місячники і річники.
У добовиках період напіврозпаду радіо-
нуклідів не перевищує 18 діб. До них, зок-
рема, належать 24Na, 4 2К, 1 2 3 І, Ш І , ш Т е , 1 3 2І,
136Cs. У місячниках період напіврозпаду не
перевищує трьох місяців: 8SSr, 89Sr, 9IY, 95Nb,
95Zr, 1251,140Ba. Щорічників належать радіо-
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нукліди з періодом напіврозпаду понад три
місяці: 45Са, 106Ru, 133Ba, 134Cs, 144Ce, 204Т1.

Допускається такожпобудова класифікацій
ТРВ і РРВ за видами виробництва з утворю-
ючими РАВ технологіями або за видами утво-
рюючих РАВ джерел, що виникли в результаті
незапланованих, наприклад аварійних, подій.

Виходячи з практики розвинутих країн, є
виправданим встановлення спеціальної кла-
сифікації РАВ у цілях здійснення захоронен-
ня в певних типах сховищ. Так, у Німеччині,
зважаючи на існуючу практику захоронення
лише в глибоких геологічних сховищах,
відходи поділяють тільки залежно від ступеня
тепловиділення. В Україні для з'ясування
можливості захоронення в приповерхневих
сховищах, зокрема у сховищах спецкомбі-
натів «Радон», до 1995 р. користувалися кла-
сифікацією, згідно з якою РАВ приймали на
захоронення відповідно до потужності дози.
Законом України «Про поводження з радіо-
активними відходами» у 1995 р. було введено
розподілення відходів на короткоіснуючі,
рівень звільнення яких від контролю з боку
органів державного регулювання досягаєть-
ся раніше, ніж через 300 років після їх захо-
ронення, і довгоіснуючі, рівень звільнення яких
від контролю державного регулюючого орга-
ну не може бути досягнутий через 300 років.
При цьому, відповідно до закону, захоронен-
ня короткоіснуючих РАВ у твердому стані
може здійснюватись у приповерхневих
сховищах, у той час як довгоіснуючі РАВ
підлягають захороненню лише у стабільних
геологічних формаціях.

1.3. ЕТАПИ ПОВОДЖЕННЯ З РАВ

Поводження з РАВ можна подати у ви-
гляді послідовних етапів від утворення до
остаточного захоронення (рис. 1.1).
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Утворення

1
Сортування

Попередня обробка

±
Переробка, кондиціонування

±
Тимчасове зберігання

Захоронення

Рис. 1.1. Етапи поводження з РАВ

Сортування РАВ проводиться у місцях
їх утворення для зручності подальшого по-
водження з ними під час зберігання, транс-
портування, переробки, кондиціонування.
РАВ сортуються по відповідних групах у за-
лежності від способів подальшої перероб-
ки. Визначення характеристик РАВ потрібне
для мінімізації РАВ та подальшої роздільної
переробки або зберігання чи захоронення, а
також для функціонування державної си-
стеми обліку та контролю РАВ. Норматив-
ним документом НД 306.307-96 «Щорічний
звіт з аналізу безпеки поводження з РАВ.
Вимоги до побудови, змісту та оформлення»
вказується на необхідність встановлення
чіткої системи характеризації відходів як
складової частини технологічного процесу
поводження з РАВ.

Вимоги щодо структури та змісту звіту
про аналіз безпеки приповерхневих сховищ
РАВ (НП 306.3.02/3.038-2000) встановлю-
ють необхідність перевірки відповідності ха-
рактеристик РАВ критеріям прийнятності,
наявності устаткування та методів визначен-

ня радіонуклідного складу РАВ, активності
радіонуклідів в упаковках тощо. Сьогодні
на АЕС відсутні процедури, методики та
обладнання для визначення радіонуклідно-
го складу ТРВ. Упровадження такого об-
ладнання, процедур та методик на кожній
АЕС України передбачене Державною про-
грамою поводження з РАВ.

Попередня обробка РАВ включає будь-
які види обробки РАВ, які передують їх пе-
реробці. Мета попередньої обробки РАВ:

перетворення РАВ у форму, потрібну для
подальших етапів переробки і (або) конди-
ціонування;

підвищення ефективності подальших
етапів переробки і (або) кондиціонування;

гарантування безпеки при переробці РАВ.
З технічної точки зору одна й та ж тех-

ніка може застосовуватись і для переробки,
і для попередньої обробки - в залежності
від заданої послідовності у повній схемі
поводження з РАВ. Наприклад, подрібнен-
ня можна розглядати як переробку для
зменшення об'єму РАВ перед пакуванням і
як попередню обробку перед спалюванням;
підпресовку - як переробку для низькоак-
тивних ТРВ, котрі пресуватимуться, і як
попередню обробку перед суперпресуван-
ням. Вибір попередньої обробки - не-
від'ємна частина планування повного про-
цесу поводження з РАВ.

Переробка РАВ - це змінення характе-
ристик РАВ з метою підвищення безпеки по-
водження з ними, зменшення впливу на
навколишнє природне середовище, а також
скорочення економічних витрат на їх збері-
гання і захоронення. Критерії для вибору
методу переробки можуть бути такими:

відповідність критеріям транспортуван-
ня або тимчасового зберігання;

зменшення об'єму РАВ;
зміна агрегатного стану;
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відповідність подальшим процесам кон-
диціонування тощо.

Вибір методу переробки залежить не
тільки від природи первинних відходів, але
також від інших чинників, що включають
правила, норми і стандарти, які стосуються
форми РАВ для зберігання і захоронення,
вартості зберігання і вартості зменшення
об'єму.

Потрібно враховувати, що на різних ста-
діях попередньої обробки чи переробки РАВ
активність відходів може знизитись до
рівнів, установлених для обмеженого або
необмеженого звільнення їх з-під контролю.
Для таких відходів розглядається можливість
повторного використання, щоб зменшити
повний об'єм РАВ.

Вибір схеми переробки і видалення від-
ходів обумовлюється багатьма чинниками,
основними з яких є:

характеристика відходів (активність, аг-
регатний стан, радіохімічний склад);

кількість відходів, що треба утилізувати;
необхідний ступінь очищення з урахуван-

ням санітарних правил;
спосіб і термін зберігання РАВ до оста-

точного захоронення.
Тимчасове зберігання визначається як

піднаглядне зберігання відходів, що підля-
гають потім захороненню. Тимчасове, або
проміжне, зберігання може бути необхідним
через відсутність на даний час можливості
захоронення або як тимчасове буферне схо-
вище. За наявності сховища для захоронен-
ня функцією проміжного зберігання є забез-
печення тимчасового утримання відходів до
їх остаточного захоронення. Фактично про-
міжне зберігання може складати початкову
фазу процесу захоронення, під час якого
треба забезпечити:

захист населення, персоналу і навколиш-
нього середовища від радіаційного впливу

з урахуванням принципу оптимізащї радіа-
ційного захисту ALARA;

захист упаковок з відходами від неспри-
ятливих впливів до їх остаточного захоро-
нення.

Захоронення РАВ здійснюється в спе-
ціалізованих сховищах, безпека яких базу-
ється на застосуванні захисних заходів, що
включають багатобар'єрний захист, про-
цедуру забезпечення якості та адміністра-
тивний контроль. Основні завдання при про-
ектуванні сховищ - обмеження виходу ра-
діонуклідів або забруднення в біосферу;
мінімізація опромінення персоналу й насе-
лення; мінімізація обслуговування після за-
криття сховища. Ці завдання мають бути ви-
рішені адекватним вибором організаційних
та технічних засобів захисту, таких як упа-
ковка відходів, інженерні захисні бар'єри,
вибір майданчика або їх комбінація.

1.4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ

Забезпечення ядерної та радіаційної без-
пеки (ЯРБ) у сфері поводження з РАВ ви-
значається основною метою поводження з
РАВ - оптимальною організацією роботи
з відходами, щоб захистити здоров'я люди-
ни й навколишнє середовище тепер і в май-
бутньому на кожному етапі поводження з
РАВ, не створюючи при цьому додаткових
труднощів майбутнім поколінням, - і будуєть-
ся на законодавчо-нормативній базі Украї-
ни з ЯРБ з урахуванням положень доку-
ментів, розроблених міжнародними органі-
заціями відповідного профілю, зокрема
МАГАТЕ. У зв'язку з цим необхідно врахо-
вувати послідовність, тривалість, характе-
ристику етапів поводження з РАВ, а також
стан РАВ у кінці кожного етапу. Крім того,
важливе значення має відповідність вибра-
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ної стратегії й тактики поводження з РАВ
фундаментальним принципам поводження з
РАВ і положенням Державної програми по-
водження з РАВ.

Відповідно до Закону України «Про по-
водження з радіоактивними відходами» дер-
жавне регулювання безпеки при поводженні
з РАВ здійснюють Державний комітет ядер-
ного регулювання, Міністерство охорони
здоров'я, Міністерство внутрішніх справ та
інші законодавчо визначені органи виконав-
чої влади.

Державне управління у сфері викорис-
тання ядерної енергії та державне управлін-
ня у сфері поводження з РАВ розмежовані
(Закон України «Про поводження з радіо-
активними відходами»), тобто виробники
відходів не мають права здійснювати їх за-
хоронення.

Згідно із Законом України «Про викори-
стання ядерної енергії та радіаційну безпе-
ку» та Постановою Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 18 липня 1998 р. № 1122 «Про гро-
мадські слухання з питань використання
ядерної енергії і радіаційної безпеки», фахів-
цями підприємств радіаційно-ядерної галузі
проводиться популяризація знань щодо по-
водження з РАВ, умов їх переробки, збері-
гання й захоронення, а також з питань про-
ектів побудови нових установок. З цією ме-
тою організуються конференції, семінари,
публікуються статті як у спеціалізованих
періодичних виданнях: «Проблеми Чорно-
бильської зони відчуження», «Бюлетень еко-
логічного стану зони відчуження і зони без-
умовного (обов'язкового) відселення»,
«Технополіс» та інших, так і в центральній
пресі: «Урядовий кур'єр», «Вісник Чорно-
биля» тощо.

До початку спорудження установки для
поводження з РАВ проводиться системна
оцінка безпеки майбутнього об'єкта на пері-

од його експлуатації. Стосовно сховищ для
захоронення РАВ додатково здійснюється
оцінка безпеки на період після його закрит-
тя. Відповідно до нормативної бази, діючої
в Україні, одним з основних документів про
безпеку установки для поводження з РАВ є
звіт з аналізу безпеки (ЗАБ). Вимоги до
структури та змісту даного звіту викладені
в НП 306.3.02/3.043-2001 «Вимоги до
структури та змісту звітів з аналізу безпеки
установок по переробці РАВ», а також
в НП 306.3.02/3.038-2000 «Вимоги щодо
структури та змісту звіту про аналіз безпеки
приповерхневих сховищ радіоактивних
відходів».

У проекті установки для поводження з
РАВ здійснюється оцінка безпеки її експлу-
атації, що містить аналіз сценаріїв розвитку
можливих надзвичайних ситуацій, їх наслід-
ків та порівняння результатів з критеріями
безпеки. Ліцензія на будівництво може бути
видана лише в разі позитивного висновку
державної експертизи проекту, в тому числі
експертизи з ЯРБ.

Нормативними документами встановле-
но додаткові вимоги до проекту сховища
для захоронення РАВ, що стосуються оцін-
ки безпеки після закриття сховища.Така
оцінка надається Державному комітету ядер-
ного регулювання (Держатомрегулювання)
України разом з проектом у складі докумен-
тів із заявою на видачу ліцензії на будів-
ництво. Відповідно до вимог нормативного
документа НД 306.604-95 «Захоронення ра-
діоактивних відходів у приповерхневих схо-
вищах. Загальні вимоги радіаційної без-
пеки» проект сховища для захоронення в
обов'язковому порядку має містити попе-
редній план майбутньої консервації з описом
послідовності та змісту заходів: дезактива-
ції та демонтажу встаткування й споруд, не
потрібних для подальшого обслуговування;
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зберігання архівів; установлення системи
післяексплуатаційного моніторингу та ад-
міністративного контролю тощо.

Так, у рамках проекту мінімізації впли-
ву радіаційної аварії на сховищах РАВ Ки-
ївського державного спецкомбінату на на-
вколишнє середовище розроблено звіт про
попередній аналіз безпеки, де наведено дані
з радіаційної ситуації, спричиненої захоро-
ненням там короткоіснуючих РАВ і трива-
лим зберіганням довгоіснуючих, що будуть
вивантажені зі сховищ. Розрахунок дозово-
го навантаження на осіб із числа населення
на час зняття сховища з адміністративного
контролю показав, що середня сумарна
ефективна річна доза потенційного опромі-
нення може досягти 0,85 мЗв, а умовою
зняття сховища з контролю є неперевищен-
ня 1 мЗв за рік. Величина узагальненого
ризику складе 6,21 • 10~5 рік"1.

В Україні прийнято та впроваджено си-
стему дво- або тристадійної оцінки безпеки
проектів установок для поводження з РАВ.
Попередній звіт з аналізу безпеки розроб-
ляється на етапі техніко-економічного об-
грунтування проекту або концептуального
проектування. Детальніша оцінка безпеки
здійснюється на етапі розробки проекту (де-
тального проектування) і узагальнюється в
проміжному ЗАБ. Його уточнення за резуль-
татами пускових та налагоджувальних ви-
пробувань виконується у вигляді кінцевого
ЗАБ, що подається до Держатомрегулюван-
ня України разом із заявою про надання
дозволу на експлуатацію установки для по-
водження з РАВ або ліцензії на експлуата-
цію сховища для захоронення РАВ.

Одним з основних принципів забезпе-
чення безпеки при поводженні з РАВ на всіх
етапах є створення багатобар'єрного захи-
сту. Останнім бар'єром між РАВ і навко-
лишнім середовищем є природні умови

майданчика, що вибирається під споруджен-
ня об'єктів для поводження з РАВ, тому
даному питанню приділяють особливу увагу.
В Україні прийняття рішення щодо вибору
майданчика під пропоновану установку на-
лежить до компетенції Верховної Ради або
Кабінету Міністрів. Порядок прийняття
рішення щодо розміщення об'єктів для по-
водження з РАВ, визначений Законом Укра-
їни «Про поводження з радіоактивними
відходами», аналогічний до порядку вибо-
ру майданчика для ядерної установки.
Рішення щодо вибору майданчика для бу-
дівництва сховища або об'єкта, призначе-
ного для поводження з РАВ, ухвалюється
на підставі розгляду матеріалів, що серед
іншого містять:

обґрунтування необхідності споруджен-
ня об'єкта, призначеного для поводження з
РАВ, і не менше трьох варіантів майданчиків
для його розміщення;

аналіз даних, отриманих під час прове-
дення проектно-пошукових робіт, стосовно
безпеки майданчика;

характеристику навколишнього природ-
ного середовища в районі розташування
об'єктів, призначених для поводження з РАВ,
та сховищ РАВ;

висновок про вплив цих об'єктів і схо-
вищ на людину та довкілля;

висновок комплексної експертизи, зо-
крема з ЯРБ;

пропозиції та зауваження відповідних
місцевих органів державної виконавчої вла-
ди й органів місцевого самоврядування.

Коректність такого підходу до вибору май-
данчика для розташування комплексу «Век-
тор» у 1996 р. була підтверджена міжнарод-
ною комплексною експертизою, яку в рам-
ках програми TACIS здійснив консорціум
«Cassiopee», до складу якого входили пред-
ставники фірм ONDRAF/NIRAS (Бельгія),
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EPTISA-ENRESA (Іспанія), BNFL-NIREX
(Велика Британія) і DBE (Німеччина).

При коригуванні проекту першої черги
будівництва комплексу «Вектор» у 1998 р.
перероблено розділ «Оцінка впливу на на-
вколишнє середовище» відповідно до Закону
України «Про поводження з радіоактивни-
ми відходами» і НД 306.604-95 «Поводжен-
ня з радіоактивними відходами. Захоронен-
ня радіоактивних відходів у приповерхневих
сховищах». У цій книзі показано прийнят-
ність і екологічну безпечність передбачених
у проекті технічних рішень щодо захоронен-
ня РАВ, що утворилися внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС, у тому числі після
закриття сховищ комплексу.

Установки для поводження з РАВ, що
входять складовою частиною до технологіч-
ного комплексу АЕС, розташовують на
майданчику АЕС; оцінку факторів майдан-
чика виконують у проекті АЕС. У виборі
майданчиків під пропоновані установки для
поводження з РАВ вирішальним є забезпе-
чення захисту людини та довкілля від
шкідливого впливу РАВ за мінімально мож-
ливої кількості обмежень, що накладають-
ся на майбутні покоління.

Вплив установки на навколишнє при-
родне середовище оцінюється за вимогами
ДБН А.2.2-1-2003. Наприклад, за оцінкою
ймовірного впливу комплексу «Вектор» на
населення, персонал та довкілля перша
черга комплексу не зробить наднорматив-
ного негативного впливу при роботі в штат-
ному режимі та аваріях, спричинених від-
мовою технологічних систем, природними
й техногенними факторами.

У 2001 р. у Закон України «Про захист
людини від впливу іонізуючого випроміню-
вання» внесені зміни, спрямовані на приве-
дення положень закону в повну відповідність
з рекомендаціями Міжнародної комісії з ра-

діаційного захисту (МКРЗ). Для впевненості
в тому, що дозові ліміти, допустимі рівні,
контрольні рівні та рівні радіаційно-небезпеч-
них факторів не перевищуються, на радіа-
ційно-ядерних об'єктах здійснюється ра-
діаційний контроль. Регламент радіаційного
контролю визначає: види, обсяг, періодич-
ність і об'єкти контролю; перелік, розміщен-
ня та технічні вимоги щодо використання за-
собів вимірювань; порядок обробки, реєстра-
ції та зберігання результатів контролю тощо.
Регламент радіаційного контролю для об'єк-
тів, що мають скиди та викиди, обов'язково
включає моніторинг навколишнього при-
родного середовища району розташування:
атмосфери (повітря, атмосферні опади),
гідросфери (поверхневі води, ґрунтові води,
питна вода), ґрунту, сільськогосподарських
продуктів харчування місцевого виробниц-
тва, організмів - індикаторів радіоактивно-
го забруднення, донних відкладень, пісків,
а також у-випромінювання.

З 1998 до 2000 р. на кожній АЕС Украї-
ни розроблені програми підвищення рівня
радіаційної безпеки. Під час розробки про-
грам виконано детальний аналіз ефективності
діяльності із забезпечення радіаційного за-
хисту, виявлено і сформульовано пробле-
ми, пов'язані з забезпеченням радіаційного
захисту, а також заплановано заходи з їх
усунення.

Одним з основних принципів, на якому
будуються радіаційна безпека та протира-
діаційний захист в Україні, є неперевищен-
ня встановлених лімітів доз. Зокрема,
встановлюються річні ліміти ефективної
дози для персоналу категорії А (20 мЗв) і
для населення (1 мЗв), а також межі екві-
валентної дози зовнішнього опромінення
для кришталика ока, шкіри, кистей і стоп,
які відповідають рекомендаціям Публіка-
ції 60 МКРЗ.
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Задля забезпечення радіаційного захис-
ту населення визначено квоти ліміту дози
опромінення населення від скидів і викидів,
що становлять для ядерних установок
80 мкЗв/рік, а для діючих пунктів поводжен-
ня з РАВ - 40 мкЗв/рік. На практиці дози
критичних груп населення значно менші від
встановленої квоти. На підставі квоти ліміту
дози опромінення населення по кожному
окремому об'єкту встановлюються допус-
тимі викиди та скиди, перевищення яких за
умови нормальної експлуатації заборонено.

Для підсилення контролю за непереви-
щенням дозових лімітів в Україні створюєть-
ся єдина державна система контролю та
обліку індивідуальних доз опромінення пер-
соналу та населення. Головними завдання-
ми системи є визначення єдиної процедури
індивідуального контролю, гарантування
методичної єдності та ефективності перевірки
якості вимірювань під час здійснення дози-
метричного контролю, забезпечення реєст-
рації, зберігання та доступу до результатів
дозиметричного контролю.

До основних принципів протирадіацій-
ного захисту в Україні належить і принцип
оптимізації (принцип ALARA), тобто підтри-
мання доз опромінення персоналу та насе-
лення на розумно досяжному низькому рівні
з урахуванням економічних та соціальних
факторів. Цей принцип реалізується розроб-
кою і впровадженням регулюючих поло-
жень, норм, правил і відповідних експлуа-
таційних процедур. Організаційні й технічні
заходи щодо впровадження принципу ALARA
мають на меті зменшення індивідуальних і
колективних доз персоналу, мінімізацію
викидів і скидів, удосконалення систем
радіаційного контролю. Для оптимізації доз
опромінення персоналу на радіаційно-ядер-
них об'єктах виконання радіаційно-небез-
печних робіт здійснюється за спеціальними

дозволами з визначенням їх допустимої три-
валості та засобів захисту.

Інструментами оптимізації радіаційного
захисту в Україні є:

застосування контрольних рівнів опро-
мінення персоналу, викидів і скидів (конт-
рольні рівні встановлює адміністрація раді-
аційно-ядерного об'єкта при обов'язково-
му узгодженні з органами державного ре-
гулювання ядерної та радіаційної безпеки;
контрольні рівні фіксують досягнутий рівень
радіаційної безпеки на об'єктах і завжди
нижчі за відповідні допустимі рівні; значен-
ня контрольних рівнів опромінення персо-
налу звичайно на 10-30 % нижчі від ліміту
дози, а значення контрольних рівнів викидів
і скидів значно нижчі від регламентованих
значень допустимих викидів і скидів радіо-
активних речовин у довкілля);

застосування адміністративно-техно-
логічних рівнів викидів та скидів (рівнів
розслідування) для додаткового контролю
технологічних режимів роботи обладнання
на кожній АЕС (рівні розслідування встанов-
люються адміністрацією АЕС з урахуванням
досвіду експлуатації обладнання; ці рівні
нижчі за контрольні; причини перевищення
адміністративно-технологічних рівнів роз-
слідуються комісією за участю відповідаль-
ного підрозділу, служби відомчого нагляду
та підрозділу, обладнання якого причетне до
події; за результатами розслідування, у разі
необхідності, вживають коригуючих за-
ходів).

Захист персоналу та населення у випад-
ку незапланованого неконтрольованого ви-
киду радіоактивних матеріалів регулюється
Законом України «Про захист людини від
впливу іонізуючих випромінювань» і вимо-
гами НРБУ-97.

Планування та реалізацію втручань при
незапланованому чи неконтрольованому
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викиді радіоактивного матеріалу здійснюють
за принципами виправданості, неперевищен-
ня та оптимізації. Нормативно-правовими
актами встановлено кількісні критерії-рівні
втручання та рівні дій для контрзаходів, ви-
значено невиправдані, виправдані та безумов-
но виправдані втручання, а також порядок
припинення втручання.

Для захисту персоналу та населення від
впливу радіоактивних матеріалів у разі їх
незапланованого чи неконтрольованого ви-
киду у навколишнє середовище адміністра-
ція експлуатуючої організації розробляє і
вводить у дію план заходів щодо захисту
персоналу та населення й забезпечує по-
стійну готовність до його реалізації. У плані,
який повинен бути націлений на приведен-
ня об'єкта для поводження з РАВ до безпеч-
ного стану і зменшення наслідків аварії, ви-
значають відповідні заходи, сили й засоби
для їх здійснення, рівні втручання, порядок
реагування, організацію та порядок про-
ведення моніторингу за розвитком аварійної
ситуації.

Регіональні (обласні) органи реагування
на надзвичайні ситуації розробляють і вво-
дять у дію план заходів щодо захисту насе-
лення у разі загрози радіоактивного опро-
мінення й забезпечують постійну готовність
до реалізації. У ньому визначають організа-
цію і порядок дій усіх служб і організацій
області, сили та засоби для здійснення за-
хисту населення й ліквідації наслідків аварії,
а також для організації моніторингу за роз-
витком і наслідками аварійної ситуації.

Для підтримки постійної готовності до
аварій та інших надзвичайних ситуацій пла-
ни заходів мають коригуватись і перегля-
датись у встановлені терміни. Технічні за-
соби оповіщення персоналу й населення
про те, що трапилось, і необхідні заходи
захисту періодично перевіряють на праце-

здатність. Для підготовки до дій в аварійних
умовах періодично проводять протиава-
рійні тренування та навчання на всіх рівнях
управління.

Навколо кожного майданчика АЕС у ра-
діусі ЗО км здійснюють заходи радіологіч-
ного моніторингу навколишнього середови-
ща та встановлюють порогові детектори на
випадок перевищення викидів і скидів.

В Україні створено систему аварійної
готовності та кризового реагування на ви-
падок ядерних і радіаційних аварій, яку в
повному обсязі застосовують до об'єктів
поводження з РАВ, при використанні ДІВ та
перевезенні радіоактивних речовин.

Вимоги до аварійних планів на будь-яких
об'єктах, де здійснюється практична діяль-
ність, пов'язана з радіаційно-ядерними тех-
нологіями, встановлені НРБУ-97. Відповід-
но до цих норм, аварійний план об'єкта має
визначати розподіл обов'язків щодо інфор-
мування регулюючих органів, державних
адміністративних органів та громадськості,
розподіл обов'язків та відповідальності з
ініціювання втручань, типові сценарії розвит-
ку аварії, методики проведення індивідуаль-
ного дозиметричного контролю персоналу,
заходи щодо створення необхідних аварій-
них запасів і т. ін.

Наявність на об'єкті аварійного плану,
погодженого з органами державного регу-
лювання, є однією з обов'язкових умов на-
дання ліцензії на проведення робіт з пере-
робки, зберігання та захоронення РАВ, що
регламентовано Постановою Кабінету Міні-
стрів України від 6 грудня 2000 р. № 1782
«Про затвердження Порядку ліцензування
окремих видів діяльності у сфері викорис-
тання ядерної енергії». Аварійний план є не-
від'ємною частиною регламенту. Відпові-
дальність за підготовку аварійних планів
несе керівництво експлуатуючої організації.
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Згідно з нормативним документом «Умо-
ви і вимоги безпеки (ліцензійні умови) про-
вадження діяльності з переробки, зберіган-
ня та захоронення радіоактивних відходів»
у разі виникнення радіаційної аварії ліцензі-
ат повинен протягом години поінформува-
ти регулюючий орган, територіальний орган
Міністерства охорони здоров'я України й
інші установи та розпочати належні дії, пе-
редбачені планами аварійних заходів.

При експлуатації об'єкта, згідно з
НРБУ-97, аварійний план має періодично пе-
ревірятись регулюючими органами, перегля-
датись і поновлюватись. Крім цього, ефек-
тивність планів аварійних заходів пере-
віряється під час планових протиаварійних
тренувань (навчань), проведення яких також
регламентується НРБУ-97.

Планування аварійних заходів за межа-
ми проммайданчика об'єкта, як і інші захо-
ди у сфері аварійної готовності та кризо-
вого реагування, інтегровано в Єдину дер-
жавну систему запобігання й реагування
на надзвичайні ситуації техногенного та
природного характеру (ЄДСНС), вимоги
до створення якої визначаються Законом
України «Про захист населення і територій
від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру». ЄДСНС складаєть-
ся з постійно діючих функціональних і те-
риторіальних підсистем і має чотири рівні:
загальнодержавний, регіональний, місце-
вий та об'єктовий. Функціональні підси-
стеми ЄДСНС створюються міністерствами
та іншими центральними органами вико-
навчої влади для організації роботи, пов'я-
заної із запобіганням надзвичайним ситуа-
ціям і захистом населення та довкілля (те-
риторій) від їх наслідків. У надзвичайних
ситуаціях сили і засоби функціональних
підсистем регіонального, місцевого таоб'єк-
тового рівня підпорядковуються в межах,

що не суперечать законодавству, органам
управління відповідних територіальних
підсистем ЄДСНС. Територіальні підси-
стеми ЄДСНС створюються в областях,
Автономній Республіці Крим, Києві та Се-
вастополі.

Для забезпечення готовності функціо-
нальних і територіальних підсистем ЄДСНС
до оперативного реагування на надзвичайні
ситуації органами управління підсистем усіх
рівнів розробляються окремі плани реагу-
вання на надзвичайні ситуації, найбільш
імовірні для певної території, галузі та
об'єкта, виходячи з прогнозованих даних і
експертних оцінок. Вимога щодо необхід-
ності розробки окремих планів установ-
люється Планом реагування на надзвичайні
ситуації державного рівня, розробленим і
затвердженим Постановою Кабінету Міні-
стрів України від 16 листопада 2001 р.
№ 1567.

Наявність в Україні ядерної енергетики
обумовлює створення та функціонування в
країні системи аварійного реагування, що
дозволяє використовувати її ресурси для
реагування в разі виникнення надзвичайних
ситуацій в інших країнах із загрозою радіа-
ційного впливу на територію України.

Головні засади міжнародного співробіт-
ництва в галузі поводження з РАВ викла-
дені в розділі «Міжнародне співробітницт-
во» Комплексної програми поводження з
радіоактивними відходами. Обмін досвідом
експлуатації та впровадження нових техно-
логій з метою підвищення безпеки устано-
вок для переробки РАВ здійснюється відпо-
відно до програми співробітництва України
з МАГАТЕ в рамках національних і регіо-
нальних проектів, програми TACIS Євро-
пейської комісії, а також двосторонніх про-
грам співробітництва між експлуатуючими
організаціями України та інших країн.



26 Розділ 1. Загальні відомості про радіоактивні відходи

1.5. МІЖНАРОДНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
І СТАНДАРТИ

Основні принципи поводження з РАВ
розроблялись з урахуванням досвіду дер-
жав-членів МАГАТЕ і тривалого процесу
досягнення консенсусу. Серія документів
МАГАТЕ «Стандарти безпеки при пово-
дженні з РАВ», що об'єднала цей досвід у
взаємопов'язані принципи, стандарти, наста-
нови і рекомендації, скеровані на безпечне
поводження з РАВ, побудована за ієрархіч-
ною структурою:

принципи безпеки (Safety Fundamentals);
норми безпеки (Safety Standards);
настанови з безпеки (Safety Guides);
практика безпеки (Safety Practices).
Принципи поводження з РАВ, почина-

ючи від утворення відходів і закінчуючи їх
захороненням, сформульовано у докумен-
тах МАГАТЕ «Принципи поводження з ра-
діоактивними відходами» і «Встановлення
національної системи поводження з радіо-
активними відходами», а саме:

забезпечення прийнятного рівня захисту
здоров'я людини;

забезпечення прийнятного рівня охоро-
ни довкілля;

врахування можливих наслідків для здо-
ров'я людини та довкілля поза межами на-
ціональних кордонів;

неперевищення відповідних рівнів перед-
бачуваних наслідків для здоров'я майбутніх
поколінь, прийнятних у наші дні;

ненакладання надмірного тягаря на май-
бутні покоління;

здійснення поводження з РАВ у рамках
відповідної національної правової системи,
що передбачає чіткий розподіл обов'язків і
незалежність регулювальних функцій;

контроль за утворенням РАВ на мінімаль-
ному практично досяжному рівні;

врахування належним чином взаємоза-
лежності між усіма стадіями поводження
з РАВ;

належне забезпечення безпеки установок
для поводження з РАВ протягом усього тер-
міну їх експлуатації.

Щоб гарантувати безпеку об'єктів для
поводження з РАВ, необхідно:

надавати пріоритет питанням безпеки,
включаючи попередження аварій і обмежен-
ня їх наслідків, при виборі майданчика, а
також на стадіях проектування, будівництва,
введення в експлуатацію, експлуатації та
зняття з експлуатації установки або закрит-
тя сховища;

брати до уваги при виборі майданчика ті
особливості, що можуть вплинути на без-
пеку установки чи на саму установку;

забезпечувати протягом усього життєво-
го циклу установки для поводження з РАВ
належний рівень її якості та адекватне на-
вчання персоналу, а також високий рівень
його кваліфікації;

проводити аналіз безпеки з метою оцінки
безпеки установки та її впливу на довкілля.

Слід підкреслити, зокрема, надзвичай-
ну важливість скерованості сфери пово-
дження з РАВ на дотримання таких фунда-
ментальних принципів, як зведення до прак-
тично досяжного мінімуму об'ємів їх утво-
рення, неперевищення рівня наслідків,
прийнятних для теперішнього покоління, і
ненакладання надмірного тягаря на майбутні
покоління.

Для забезпечення відповідності діяльності
у сфері поводження з РАВ вимогам законо-
давства щодо безпеки персоналу та населен-
ня, а також захисту довкілля встановлюєть-
ся відповідальність регулюючого органу.
Регулюючий орган має впроваджувати ліцен-
зійний процес і, за потреби, разом з іншими
державними органами повинен:
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встановлювати й переглядати відповідні
критерії, правила та настанови;

запроваджувати нормативні дії з метою
гарантування того, що діяльність у сфері по-
водження з РАВ не буде розпочата без за-
безпечення достатніх потужностей для пе-
реробки, іммобілізації та кондиціонування
РАВ, а також для їх зберігання протягом часу,
необхідного для визначення оптимальних
способів захоронення;

запроваджувати необхідні заходи щодо
адекватного ведення документації на уста-
новках (або майданчиках) для поводження
з РАВ протягом визначеного часу.

За необхідності регулюючий орган, з
метою забезпечення безпечного поводжен-
ня з РАВ, надає рекомендації відповідним
урядовим організаціям стосовно розробки
та впровадження національної політики, стра-
тегії, законів і нормативних актів.

Основні міжнародні стандарти безпеки
щодо захисту від іонізуючого випроміню-
вання та безпеки радіаційних джерел вста-
новлюють принципи оптимізаціїпри пово-
дженні з РАВ. Процес оптимізації заходів
захисту та безпеки може базуватись як на
якісному, так і на кількісному аналізі безпе-
ки, але має бути достатнім для взяття до
уваги всіх відповідних чинників з метою
досягнення таких цілей:

визначення оптимальних заходів при роз-
гляді варіантів у залежності від природи,
величини та ймовірності радіаційного впли-
ву, безпеки за нормальних умов експлуатації;

встановлення (за результатами оптимі-
зації критеріїв) обмежень величини радіа-
ційного впливу та його ймовірності шляхом
попередження аварій та пом'якшення їх
наслідків.

Для забезпечення ефективного пово-
дження з РАВ різні стадії- від утворення до
захоронення відходів - розглядаються як

частини загальної системи. Оскільки будь-
яке рішення, прийняте на одній зі стадій по-
водження з РАВ, може виключити деякі аль-
тернативи на наступних етапах, одним з ос-
новних принципів є врахування взаємозалеж-
ності всіх стадій планування, проектування,
будівництва, експлуатації та зняття з експлу-
атаціїустановок для поводження з РАВ, вклю-
чаючи сховища.

При переході від однієї до іншої стадії,
РАВ мають характеризуватись фізичними,
хімічними та радіологічними властивостя-
ми для їх реєстрації та приймання. Характе-
ризація відходів проводиться з метою їх роз-
ділення на такі, що: 1) звільняються з-під
регулюючого контролю; 2) призначені для
переробки; 3) призначені для проміжного
зберігання та (чи) остаточного захоронен-
ня; 4) гарантують відповідність упаковок з
відходами критеріям прийнятності для збе-
рігання чи захоронення.

Для короткоіснуючих РАВ застосовується
метод буферного зберігання, що забезпечує
можливість природного розпаду основних
радіонуклідів, для ВАВ - метод тимчасово-
го зберігання перед їх захороненням у гео-
логічних формаціях. Безпека зберігання до-
сягається, головним чином, розміщенням
РАВ у контайнмент, що забезпечує екрану-
вання (ізоляцію) кондиціонованих відповід-
ним чином РАВ. Контайнмент може склада-
тись із одного чи кількох захисних бар'єрів,
що обмежують вихід радіонуклідів у дов-
кілля. Застосовують захисні бар'єри при-
родного та штучного походження. Багато-
бар'єрна система екранування (захисту)
збільшує надійність контайнмента та змен-
шує до прийнятно низького рівня вихід ра-
діонуклідів у довкілля.

Критерії безпеки необхідні як кількісні
значення, з якими можна порівняти резуль-
тати аналізу безпеки. Ухвалення рішення про
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прийнятність будь-якої установки для РАВ
включає зіставлення очікуваної якості з
даними критеріями. Згідно з рекомендація-
ми МКРЗ, при поводженні з РАВ необхідно
враховувати такі принципи радіологічного
захисту:

будь-яка діяльність, пов'язана з ризиком
опромінення, не може бути виправдана без
вагомих обґрунтувань користі такої діяль-
ності для суспільства і окремих осіб (прин-
цип виправданості);

індивідуальні дози, кількість опроміню-
ваних людей та ймовірність опромінення
мають підтримуватись на настільки низько-
му рівні, наскільки цього можна розумно
досягти (принцип ALARA або оптимізації);
у випадку захоронення (зберігання) РАВ у
приповерхневих сховищах важливим еле-
ментом даного принципу є вибір майданчи-
ка; при цьому розглядаються максимальна
річна індивідуальна доза для усередненого
члена критичної групи, сумарна колектив-
на доза при нормальній експлуатації на стадії
експлуатації та в післяексплуатаційний пе-
ріод або максимальний річний індивідуаль-
ний ризик для усередненого представника
критичної групи і сумарний колективний
ризик потенційного опромінення, включаючи
аварійні ситуації;

опромінення окремих осіб не повинне
перевищувати дозових лімітів або конт-
рольного рівня ризику (принцип непереви-
щення).

Стратегія поводження з РАВ об'єднує
всю адміністративну та технічну діяльність
при утворенні, переробці, кондиціонуванні,
транспортуванні, зберіганні та захороненні
РАВ. Національна політика в галузі ядерно-
го паливного циклу має величезний вплив
на стратегію поводження з РАВ, оскільки від
того, чи планується переробка ВЯП, чи його
буде розміщено на тривалий час у схови-

щах або захоронено, залежать основні на-
прямки системи поводження з відходами.
Стратегія поводження з ними визначає види
необхідних підприємств для здійснення дер-
жавної політики, а також типи і кількість
вторинних РАВ, що будуть утворюватись.

Питання перевезення РАВ викладені в до-
кументі «Правила безпечного перевезення
радіоактивних матеріалів» (ПБПРМ-2001),
який відповідає рекомендаціям МАГАТЕ і
базується на таких передумовах:

упаковки РАВ при перевезенні мають
обслуговуватись, як і інші небезпечні ван-
тажі;

безпека гарантується упаковкою, а не
контролем при експлуатації;

вантажовідправник відповідає за надан-
ня гарантії безпеки при перевезенні.

Мета правил безпечного перевезення -
захистити населення, транспортних робіт-
ників, майно та довкілля від прямого й по-
бічного впливу радіації під час перевезення
радіоактивних матеріалів. Захист забезпе-
чується введенням обмежень стосовно виду
та активності радіоактивного матеріалу, що
може перевозитись у пакувальному комп-
лекті даної конструкції, встановленням ви-
мог до кожного окремого типу упаковок,
застосуванням правил поводження з упа-
ковками та до їх складування під час пере-
везення.

Термін «перевезення» охоплює всі опе-
рації, пов'язані з переміщенням радіоактив-
них матеріалів, включаючи проектування,
виготовлення та технічне обслуговування
упаковок, а також підготовку, обробку,
транспортування, відправлення, транзитне
зберігання упаковок та їх приймання в пункті
призначення.

Європейське законодавство у сфері по-
водження з РАВ спрямоване, перш за все,
на захист населення від шкідливого впливу
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можливого опромінення при використанні
ядерної енергії. Вимоги до радіаційного за-
хисту під час експлуатації ядерних устано-
вок та об'єктів для поводження з РАВ вста-
новлюються на національному рівні, але
вони мають відповідати стандартам Євро-
пейського Союзу (ЄС) «The Basic Safety
Standards for the Health Protection of the
General Public and Workers against the Dangers
of Ionizing Radiation» (BSS) - «Основні стан-
дарти безпеки для захисту здоров'я насе-
лення та персоналу від небезпеки іонізу-
ючого випромінювання». Однією з вимог
цих стандартів, прийнятих у травні 1996 р.
Директивою Євроатома 96/29, є те, що за-
хоронення, переробка і повторне викорис-
тання радіоактивних речовин повинні бути
пріоритетними для національних органів ре-
гулювання. Згідно з Директивою 96/29 дер-
жави-члени ЄС мають забезпечувати без-
печне поводження з ВЯП і РАВ.

Директива Євроатома 92/3 містить ви-
моги до перевезень РАВ державами-члена-
ми ЄС у межах і поза межами ЄС, у тому
числі зобов'язання та процедуру загально-
го повідомлення щодо перевезень таких
відходів, а також обмеження та критерії сто-
совно третіх країн, куди РАВ можуть бути
експортовані. Згідно з положеннями цих
Директив, кожна держава-член ЄС несе
відповідальність за поводження з ВЯП і РАВ,
які знаходяться під її юрисдикцією.

Європейська комісія (ЄК) і технічні ек-
сперти держав-членів ЄС, проаналізував-
ши положення директив, дійшли висновку
про необхідність удосконалення стандартів
для досягнення швидкого прогресу в сфері
поводження з ВЯП і РАВ. Наголошується,
що чинні правила ЄС не забезпечують до-
статньою мірою умови безпечного по-
водження з ВЯП і РАВ ефективним і узгодже-
ним через ЄС способом, унаслідок чого від-

повідні правила ЄС потребують доповнень.
Вважається доцільним уведення в документи
ЄС основних стандартів на забезпечення
захисту здоров'я персоналу і населення в
цілому від небезпеки, що виникає внаслідок
іонізуючого випромінювання. Зазначається,
що рішення, які стосуються поводження з
ВЯП і РАВ, повинні прийматися з урахуван-
ням потреби в максимальному ступені про-
зорості у питаннях витоку відходів (зокрема,
зі сховищ).

Акцент робиться на необхідності вдос-
коналення Директив щодо поводження з
ВЯП і РАВ за двома основними напрямка-
ми: встановлення термінів уведення в експ-
луатацію сховищ для захоронення всіх ка-
тегорій відходів та розробка довготривалих
національних програм поводження з РАВ.

Швидкого прогресу в даних питаннях
можна досягти закріпленням на рівні ЄС
конкретних строків уведення в експлуата-
цію ефективних систем захоронення відходів.
Це стане гарантією того, що надмірний тя-
гар не перекладатиметься на майбутні поко-
ління і будуть виконуватись (як зараз, так і
в майбутньому) основні принципи радіацій-
ного захисту. Такий підхід узгоджується з
положеннями Об'єднаної конвенції, яка має
за мету досягнення та підтримку високого
рівня безпеки при поводженні з ВЯП і РАВ у
всьому світі завдяки посиленню державних
заходів і міжнародної кооперації.

Незважаючи на достатню вивченість нау-
ково-технічних аспектів захоронення най-
більш радіологічно-небезпечних категорій
РАВ, тільки п'ять держав-членів ЄС (Фін-
ляндія, Франція, Швеція, Іспанія та Велика
Британія) здійснюють його. Останнім часом
Німеччина робить практичні кроки щодо
такого захоронення. Бельгія та Нідерланди
накопичують ці категорії відходів у центра-
лізованих тимчасових сховищах. Подібне
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тимчасове зберігання найбільш небезпечних
категорій РАВ практикується і в державах-
членах ЄС, які не мають ядерних енерге-
тичних програм. Отже, найбільш небезпечні
категорії РАВ зберігаються, головним чином,
у поверхневих і приповерхневих тимчасо-
вих сховищах до прийняття остаточного
рішення про їх захоронення. Ступінь готов-
ності країн до прийняття рішення щодо
впровадження захоронення найбільш небез-
печних категорій відходів різний. Найбільші
досягнення в розвитку програм глибинно-
го захоронення з держав-членів ЄС мають
Швеція та Фінляндія. Деякі держави-члени
ЄС проводять переоцінку всього комплек-
су питань щодо глибинного захоронення,
інші - «вичікують та спостерігають», незва-
жаючи на те, що серед технічних експертів
досягнуто широкого міжнародного консен-
сусу про захоронення найнебезпечніших
категорій відходів, згідно з яким найбільш
підходящим визнається їх глибинна ізоляція
у стабільних геологічних формаціях. Дов-
готривале поверхневе чи приповерхневе
зберігання для більшості небезпечних РАВ
не розглядається внаслідок невизначеності
питань безпеки такого зберігання для май-
бутніх поколінь.

Усім державам-членам ЄС потрібно роз-
робити довготривалі програми поводження
з РАВ, які б відповідали фундаментальним і
узгодженим на міжнародному рівні прин-
ципам. Ці програми мають бути орієнтовані,
наскільки це можливо, на захоронення
відходів.

Кожній державі-члену ЄС потрібно роз-
робити чітку програму поводження з усіма
категоріями РАВ, на всіх стадіях поводження
з ними, включаючи захоронення. У цій про-
грамі потрібно також врахувати поводжен-
ня з ВЯП, що не підлягає переробці й не по-
винне бути повернене, згідно з угодами, до

країни-виробника. Зокрема, в програмі по-
трібно відобразити специфічний поетапний
підхід до довготривалого зберігання та за-
хоронення з чітким графіком виконання
кожного етапу:

отримання дозволу на розробку майдан-
чиків для захоронення (дозвіл на глибинне
захоронення високоактивних і довгоісную-
чих РАВ може бути умовним до подальшо-
го періоду детального вивчення);

отримання не пізніше 2013 р. дозволу на
експлуатацію установки для захоронення
короткоіснуючих низько- та середньоактив-
них РАВ, якщо вони підлягають захоронен-
ню окремо від високоактивних і довгоісну-
ючихРАВ;

отримання до 2018 р. дозволу на екс-
плуатацію установки для захоронення висо-
коактивних і довгоіснуючих РАВ у геоло-
гічних сховищах.

У програмі слід приділити особливу ува-
гу загальним вимогам і врахувати різні ета-
пи процесу захоронення. Внаслідок неви-
значеності безпеки не розглядається як прий-
нятний метод поверхневого та приповерх-
невого довготривалого зберігання ВЯП, що
не підлягає переробці.

Програма може передбачити експорт ВЯП
і РАВ до інших держав-членів €С чи третіх
країн, якщо експортери повністю відпові-
дають чинному законодавству ЄС, положен-
ням Директиви Євроатома стосовно пере-
везень РАВ, а також зобов'язанням згідно з
міжнародними контрактами. Експорт може
здійснюватись лише до держав з наявними
відповідними установками переробки ВЯП,
які задовольняють нормам і стандартам
щодо збагачених та подільних ядерних ма-
теріалів, і при наданні достатніх гарантій без-
пеки. Загальні вимоги до держав-членів ЄС
стосовно поводження з ВЯП і РАВ повинні
забезпечити:
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впровадження всіх необхідних заходів
для охорони здоров'я людей і довкілля під
час поводження з ВЯП і РАВ, зокрема без
використання процесів чи методів, що мо-
жуть призводити до радіоактивного забруд-
нення води, землі та повітряного простору;

розробку всіх законодавчих, регулюю-
чих, адміністративних й інших заходів, які
потрібні для безпечного поводження з ВЯП
та РАВ;

створення чи визначення органу регулю-
вання, призначеного для здійснення законо-
давчих і регулюючих функцій;

наявність адекватних фінансових джерел
для підтримки безпечного поводження з ВЯП
і РАВ, включаючи ті, що мають забезпечити
зняття з експлуатації установок для пово-
дження з РАВ;

ефективне інформування громадськості
та, за потреби, можливість громадського
контролю для досягнення високого рівня
прозорості у повідомленнях, які стосують-
ся поводження з ВЯП і РАВ, що знаходяться
під юрисдикцією держави;

збереження на мінімально можливому
рівні кількості утворення РАВ.

Незважаючи на деяку суперечливість
законодавчої основи окремих пропозицій,
через що можуть обмежуватись політичні
дії та гнучкість планування держав-членів
ЄС, Комісія ЄС рекомендує прийняти ці
пропозиції для впровадження безпечного
довготривалого поводження з усіма ВЯП і
РАВ, що знаходяться під юрисдикцією дер-
жав-членів ЄС. Крім того, підтримується
ініціатива щодо вироблення загального
підходу до поводження з ВЯП і РАВ з метою
підсилення політики захисту здоров'я насе-
лення країн Європи. Ця ініціатива має спри-
яти створенню умов, необхідних для зміц-
нення гармонізації при поводженні з ВЯП і
РАВ у розширеному ЄС. Враховуючи бага-

тогранність технічних аспектів політики за-
хисту здоров'я населення ЄС внаслідок
упровадження будь-якої такої ініціативи, ре-
комендується провести консультації з нау-
ково-технічним комітетом щодо розробки
загального підходу і його узгодження. На
рівні ЄС необхідно впроваджувати заходи
для гарантії високого рівня безпеки при по-
водженні з ВЯП і РАВ у межах усього ЄС.
Загалом пропозиції спрямовані на:

гарантування безпечного поводження з
ВЯП і РАВ шляхом захисту персоналу, на-
селення та довкілля від тяжких наслідків
іонізуючого випромінювання як зараз, так і
в майбутньому;

досягнення та підтримку високого рівня
безпеки при поводженні з ВЯП і РАВ для
захисту людей і довкілля шляхом прийняття
всіх необхідних попереджувальних і про-
філактичних заходів з точки зору забезпе-
чення високих рівнів захисту послідовним
і ефективним впливом через відповідні
структури ЄС;

посилення ефективної публічної інфор-
мації, а також публічний нагляд, де це необ-
хідно, для забезпечення прозорості у відпо-
відних процесах прийняття рішень.
, Зазначимо, що сфера поводження з ВЯП
і РАВ була й залишається одним із основ-
них напрямків досліджень у рамках відпо-
відних програм Євроатома. Здійснюється
підтримка досліджень з підземного глибин-
ного захоронення у геологічних сховищах,
а також стосовно розвитку передових тех-
нологій щодо хімічного розділення і мінімі-
зації довгоіснуючих РАВ (розділення і транс-
мутація).

Використовуючи критерії радіаційного
захисту, Комісія ЄС опублікувала технічні
рекомендації для встановлення рівнів
звільнення з-під регулюючого контролю
«Recommended radiological protection criteria
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for the recycling of metals from dismantling
of nuclear installations» (RP 43) - «Рекомен-
довані критерії радіаційного захисту для
використання металу після розібрання ядер-
них установок».

У рекомендаціях МАГАТЕ наведено, що
допустима доза на людину з критичної гру-
пи не повинна перевищувати «декілька де-
сятків мікрозіверт на рік». ЄС встановлює
дозу у 10 мкЗв/рік. Ця величина збігається
зі стандартом, встановленим Американ-
ським інститутом національних стандартів
(ANSI) і Організацією фізичного здоров'я
(HPS). Критерії звільнення обладнання і ма-
теріалів виводяться з умови, що найбільш
критичний сценарій не повинен призводити
до додаткового опромінення 10 мкЗв/рік
загалом на людину з критичної групи і
50 мЗв/рік на шкіру. При цьому колективна
доза не повинна перевищувати 1 люд.-3в/рік.

У 1990 р. ЄС випустив документ
«Objectives, Standards and Criteria for
Radioactive Waste Disposal in the European
Community» - «Цілі, стандарти і критерії для
захоронення радіоактивних відходів у Євро-
пейському співтоваристві».

Європейський Союз опублікував наста-
нову «Radiation Protection. Practical Use of
the Concepts of Clearance and Exemption» -
«Радіаційний захист. Практичне використан-
ня концепції рівнів звільнення і вилучення»,
де наведені методи визначення цих рівнів і
використання для обчислення доз опромі-
нення від звільнених матеріалів. ЄС реко-
мендує національним органам регулювання
вводити критерії звільнення в нормативну
базу або встановлювати їх у кожному кон-
кретному випадку.

На сьогодні забезпечено екологічно прий-
нятне зберігання всіх категорій РАВ. Разом
з тим остаточне захоронення РАВ продов-
жує залишатись однією з домінуючих про-

блем у ядерній енергетиці. Встановлено, що
час, протягом якого відходи мають бути ізо-
льовані від оточуючого середовища, для
кожної категорії РАВ різний: 300-500 років
для відходів низької питомої активності,
1000-8000 років для відходів середньої пи-
томої активності і 100 000 років або більше
для відходів високої питомої активності.
Відносно короткотермінові завдання пово-
дження з РАВ, такі як захоронення НАВ та
короткоіснуючих CAB і проміжне зберіган-
ня відходів усіх категорій, уже вирішені без-
печно й ефективно.

Європейська комісія бере активну участь
у кооперації досліджень країн Європи у
сфері глибокого захоронення, здійснюючи
фінансування, наприклад, проектів SAPIERR
(Support Action - Pilot Initiative on European
Regional Repositories) і ESDRED (Engineering
Studies and Demonstration of Repository
Designs).

Проект ESDRED є спільною дослідною
діяльністю головних національних агентств
у поводженні з РАВ і дослідних організацій,
які представляють дев'ять європейських
країн: Бельгію, Велику Британію, Іспанію,
Нідерланди, Німеччину, Фінляндію, Фран-
цію, Швецію і Швейцарію. Для здійснення
цього проекту, розрахованого на п'ятиріч-
ний період, виділено 18 млн євро. Метою
проекту є створення технічно досконалого
базису і загального підходу європейських
країн до конструювання глибокого геологіч-
ного сховища ВЯП, ВАВ і довгоіснуючих
РАВ. Планується продемонструвати, відпо-
відно до вимог експлуатаційної й довго-
строкової безпеки сховища, можливість ви-
лучення відходів і моніторингу, а також тех-
нічну здійснимість у промисловому масш-
табі під керівництвом ряду національних
агентств і організацій таких інженерних роз-
робок, як:
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технології спорудження буфера для кон-
цепцій горизонтального захоронення;

перевезення каністр з відходами і техно-
логіїїх розміщення для концепцій горизон-
тального і вертикального захоронення;

технології розміщення важкого вантажу
для концепцій горизонтального захоронення;

використання специфічного цементу з
низьким значенням рН і технологій торкрет-
бетону для спорудження ізолюючих заглушок
камери захоронення сховища і (або) для ар-
мування підземних структур і облицювання.

Остаточною метою на цьому етапі є виго-
товлення і повномасштабна демонстрація до-
слідних зразків. Агентство ANDRA (Фран-
ція) відповідає за керівництво проектом, за-
безпечення інтеграції між модулями інженер-
них розробок, навчання інженерів і передачу
технологій, особливо новим членам ЄС.

У 2003 р. ЄК дала згоду на фінансуван-
ня досліджень можливості- створення регі-
ональних сховищ РАВ у Європі в рамках
проекту SAPIERR. У цьому проекті беруть
участь Австрія, Бельгія, Болгарія, Латвія,
Литва, Нідерланди, Румунія, Словакія, Сло-
венія, Угорщина, Чехія, Швейцарія. Керів-
ництво проектом SAPIERR здійснює кон-
сорціум словацької фірми DECOM і органі-
зація ARILJS, що базується в Швейцарії.
Початкова фаза досліджень за проектом буде
сконцентрована тільки на технічних та юри-
дичних вимогах до регіональних сховищ і
не спрямована на виявлення країни чи країн,
які могли б надати майданчик для регіональ-
ного пайового сховища. Передбачено орга-
нізацію нагляду за всіма РАВ, виробленими
в Європі, перевірку юридичних і регулятор-
них проблем, пов'язаних із переміщенням
РАВ через кордон.

Демонстрація успішного захоронення
довгоіснуючих CAB та ВАВ дуже важлива
для майбутнього ядерної енергетики. У най-

ближче десятиріччя єдиним технологічно
досяжним методом, здатним забезпечити
ізоляцію цих відходів від біосфери протя-
гом 10*—10s років, є захоронення ВЯП, ВАВ
та довгоіснуючих CAB у глибокозалягаючих
гірських породах, особливо на платформ-
них зонах континентів. Домінуючими чин-
никами, які підтверджують можливість ос-
таточного захоронення таких відходів у
скельних ґрунтах, є інертність останніх до
фізичного впливу відходів (випромінюван-
ня, тепловиділення) та низькі фільтраційні
властивості, що виключають розповсю-
дження радіонуклідів підземними водами.

У найближче десятиріччя може отрима-
ти розвиток концепція міжнародного схови-
ща ВЯП і ВАВ, розроблена австралійською
фірмою Pangea Resources International. За-
раз інтерес до цього проекту проявляють
Італія, Угорщина, Нідерланди, Словакія,
Чехія та Тайвань, чиї природні й економічні
ресурси не дозволяють їм поодинці ство-
рювати сховища глибокого залягання.
Швейцарія, маючи великий досвід дослі-
джень у відповідній сфері, співпрацює з
цією групою як консультант. Фірма Pangea,
що зазнала невдачі в діяльності щодо вибору
майданчика для міжнародного сховища ВАВ
на території Австралії, займається пошуком
нових інвесторів та інших потенційних май-
данчиків.

Запропоновано нову концепцію захоро-
нення ВЯП і ВАВ - контрольоване довготри-
вале зберігання в глибинних ділянках зем-
ної кори. Ця концепція подібна до концепції
сховищ глибокого залягання, але включає
більш тривалу фазу «спостережень» і забез-
печує можливість вилучення РАВ у довго-
строковій перспективі. У Швейцарії опра-
цьовується законопроект про можливість ре-
алізації цієї концепції як однієї з альтерна-
тивних.

2 7-276
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Таблиця 1.4. Плани введення в експлуатацію глибоких сховищ ВЯП і (або) ВАВ у країнах Європи

Країна

Бельгія

Болгарія

Велика Британія

Іспанія

Італія

Литва

Нідерланди

Німеччина

Румунія

Словакія

Словенія

Угорщина
Фінляндія

Франція

Чехія

Швейцарія

Швеція

РАВ, що підлягають
захороненню

ВЯП/ВАВ і довгоіснуючі CAB

ВЯП

ВЯП/ВАВ і довгоіснуючі CAB

Те саме

ВЯП

Те саме

ВАВ і довгоіснуючі CAB

ВЯП/ВАВ і довгоіснуючі CAB

ВЯП

Те саме
»

»

»

ВЯП/ВАВ і довгоіснуючі CAB

ВЯП

ВЯП/ВАВ і довгоіснуючі CAB

ВЯП

Початок експлуатації сховища

У період з 2035 р. до 2080 р.

Рішення відкладено

Концепцію поводження з ВАВ і
довгоіснуючими CAB не прийнято
Прийняття рішення про будівництво відкладено
до 2010 р.

Не визначено

Визначено тільки концепцію глибокого
захоронення
Після 100 років зберігання

Планувався 2012 p., але у 2000 р. введено морато-
рій на дослідні роботи

2049 р.

2037 р.

2066 р.

2047 р.

2020 р.

Не визначено

2065 р.

2040 р.
2015 р.

Розрахунок наслідків впливу запланова-
них до будівництва сховищ ВЯП і ВАВ у
кількох національних проектах Канади,
Фінляндії, Швейцарії, Швеції та Японії по-
казав, незважаючи на відмінності в концеп-
ціях, ідентичні результати: максимальні зна-
чення прогнозованих річних індивідуальних
доз знаходяться в діапазоні 10~3—ІО"6 мЗв, що
є набагато нижчими за річну дозу (2,4 мЗв)
від природного радіаційного фону.

Плани введення в експлуатацію глибо-
ких сховищ РАВ у країнах Європи наведе-
но в табл. 1.4.

У США, згідно з попередньою оцінкою,
при експлуатації сховища РАВ в Юкка-Маун-

тін річна максимальна індивідуальна доза оп-
ромінення населення складатиме 6 • 10"4 мЗв,
а для персоналу сховища - 0,1 мЗв при
ліміті, встановленому федеральними норма-
тивами, 50 мЗв. Після закриття сховища
прогнозовані індивідуальні дози опромі-
нення населення також будуть нижчими за
річні ліміти, визначені регулюючим органом
США (0,25 мЗв з урахуванням усіх складо-
вих) і агентством із захисту навколишньо-
го середовища (0,15 мЗв без урахування
впливу підземних вод, для яких ліміт
становить 0,04 мЗв). Підкреслено, що річна
доза опромінення за рахунок міграції
радіонуклідів у підземні води не повинна
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Таблиця 1.5. Діяльність за науково-дослідними програмами щодо вибору майданчика для

геологічного сховища

Країна

Бельгія

Німеччина

Фінляндія

Швейцарія

Швеція

Організація,
відповідальна
за захоронення

ONDRAF/NIRAS

DBE

Posiva Oy

NAGRA

SKB

Стадія робіт

Продовжується дослідження потенцій-
ного майданчика в районі Моль-Дессель

У 2000 р. введено мораторій на досліжен-
ня потенційного майданчика у Горлебені

Вибрано й узгоджено парламентом май-
данчик поблизу АЕС «Олкілуото» в
окрузі Еурайокі

Для подальших досліджень запропоно-
вано потенційний майданчик у регіоні
Цурхер Вайнланд

Продовжуються дослідження двох по-
тенційних майданчиків: в округах Естам-
мар і Оскарсхамн, остаточний вибір май-
данчика у 2010 р.

Порода

Глина
(Boom Clay)

Сіль

Кристалічна,
тоналіт

Опалові глини
(Opalinus Clay)

Граніт

Глибина
розміщення
сховища, м

240

850-900

500

400-900

500

Примітки: 1. ONDRAF/NIRAS (Organisme National des Dechets Radioactifs et Matieres Fissiles
Enrichies/Nationale Instelling voor Radioactief Aflval en Verrijkte Splijtstoffen) - Національне агентство
з поводження з РАВ і подільними матеріалами.

2. DBE (Deutsche Gesellschaft zum Bau und Betrieb den Endlagern for Abfallstoffe mbH) - Німецьке
товариство з будівництва й експлуатації сховищ для остаточного захоронення РАВ.

3. Posiva Oy - компанія, утворена двома енергетичними фірмами: TVO (60 %) і Fortum Power and
Heat Oy (40 %).

4. NAGRA (Nationale Genossenschaft for die Lagerang Radioactiver Abfalle) - Національне агентство,
відповідальне за захоронення РАВ.

5. SKB (Svensk Karnbranslehantering AB) - компанія, утворена кількома ядерно-енергетичними
фірмами з метою досліджень оцінки властивостей породи, що вміщує сховище, розробки технологій
спорудження сховища (інженерних і природних бар'єрів), оцінки безпеки систем зберігання і
розробки технологій вилучення ядерних відходів зі сховищ.

перевищувати встановлений ліміт протягом
10 тис. років.

У країнах Європи з розвиненою атом-
ною енергетикою виконання програм нау-
ково-дослідних робіт щодо глибокого за-
хоронення ВЯП, довгоіснуючих ВАВ і CAB
здійснюється протягом останніх 30 років в
основному національними агентствами або
фірмами, відповідальними за поводження
з РАВ. Усі розроблені концепції захоронення

ВЯП і ВАВ у глибокозалягаючі породи ба-
зуються на використанні багатобар'єрної
системи, в тому числі інженерних бар'єрів
(капсульована форма ВЯП або ВАВ, кон-
тейнер, буферний і закладний матеріали).
У Швеції, Фінляндії, Бельгії, Швейцарії та
Німеччині досягнуто найбільших результа-
тів виконання національних наукових
програм у межах розроблених концепцій
(табл. 1.5).
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Ці дослідження ведуться не тільки на
вибраних і потенційних майданчиках, але й
на базі достатньо великої кількості підзем-
них дослідних лабораторій, споруджених у
різних породах.

Іспанська фірма ENRESA провела теп-
лові дослідження за швейцарським проек-
том FEBEX, використавши два нагрівані з
розмірами і матеріалом, що імітують кон-
тейнери для ВАВ. Нагрівані були розміщені
у горизонтальному штрекові завдовжки
17 м і діаметром 2,28 м, заповненому спре-
сованими бентонітовими блоками (5331 шт.)
загальною масою 115,7 т. Понад 600 дат-
чиків реєстрували результати досліджень
при 60 та 90 °С і різних значеннях рН. Ре-
зультати п'ятирічного вивчення корозії вуг-
лецевої сталі показали, що в початковій фазі
нагрівання швидкість корозії досить висока
і може в деяких випадках досягати 100—
200 мкм на рік. Припускається, що згодом
продукти корозії (Fe2O3, FeO і Fe3O4) мо-
жуть забезпечити захист металічної поверхні,
що сприятиме суттєвому зниженню швид-
кості корозії після 5-10 років. Ці досліджен-
ня підтвердили, що вуглецева сталь може
розглядатись як матеріал, потенційно при-
датний для зовнішньої оболонки упаковки
осклованих ВАВ. У проекті FEBEX беруть
участь Швейцарія, Франція і Німеччина.

З аналізу досвіду Європейського Союзу,
окремих європейських країн і США в га-
лузі поводження з РАВ можна зробити такі
висновки:

класифікація РАВ у всіх країнах здебіль-
шого однакова-НАВ, CAB і ВАВ, хоча кри-
терії поділу дещо відрізняються;

після утворення РАВ переробляються на
місцях у виробника для підготовки їх до тим-
часового зберігання та (або) захоронення;

РРВ після випарювання цементують або
бітумують;

НАВ захоронюють у приповерхневих
сховищах;

жодна країна поки що не захоронює CAB
і ВАВ, а тимчасово зберігає їх і проводить
наукові дослідження в підземних лабора-
торіях;

структура нормативної бази в різних краї-
нах різна, тому що створювалась до розро-
бок МАГАТЕ, але основні принципи пово-
дження з РАВ, задекларовані МАГАТЕ, ви-
конуються;

концепція регулювання безпеки при по-
водженні з РАВ у європейських країнах і
США відрізняється (європейський підхід -
регулювання за цілями безпеки, тобто обов'яз-
ковість виконання радіаційно-гігієнічних
регламентів, завдання ліцензіата - надати
обґрунтування цих регламентів виконання
у звітах з аналізу безпеки; підхід США -
регламентація всього комплексу заходів із
забезпечення безпеки на всіх конкретних
установках з числовими показниками, для
чого в США розроблено великий обсяг нор-
мативних документів).

1.6. НАЦІОНАЛЬНА НОРМАТИВНО-
ПРАВОВА БАЗА УКРАЇНИ

В Україні прийнято європейський підхід
до регулювання безпеки в ядерній галузі, у
тому числі й при поводженні з РАВ. Систе-
ма законодавчих і нормативних актів Украї-
ни у сфері поводження з РАВ побудована,
як і документи МАГАТЕ, за ієрархічною
структурою: документи верхнього рівня -
міжнародні документи, ратифіковані Украї-
ною (угоди, конвенції тощо), закони Украї-
ни та постанови уряду, що визначають пра-
вове регулювання діяльності; документи
другого рівня - нормативні документи або
система спеціальних правил і норм стосов-
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но безпечного поводження з РАВ, що базу-
ються на законах і встановлюють конкрет-
ний порядок для окремих видів діяльності;
третій рівень-галузеві нормативні докумен-
ти (рекомендації, методичні вказівки,
інструкції тощо), що конкретизують поло-
ження норм і правил з метою їх застосуван-
ня в реальних умовах окремих підприємств
та визначають процедури й заходи, котрі
спрямовані на виконання вимог документів
двох верхніх рівнів.

Найважливішим актом, що формулює
вимоги безпеки поводження з РАВ, є Закон
України «Про використання ядерної енергії
та радіаційну безпеку». Він встановлює пріо-
ритет безпеки людини та довкілля, регулює
діяльність, пов'язану з використанням ядер-
них установок, ДІВ та поводженням з РАВ.
Закон України «Про захист людини від впли-
ву іонізуючих випромінювань» спрямований
на забезпечення захисту життя, здоров'я та
майна людей від негативного впливу іоні-
зуючого випромінювання, спричиненого
практичною діяльністю, а також у випадках
радіаційних аварій, шляхом виконання за-
побіжних та рятувальних заходів. Цим же
законом визначається відшкодування збитків.

Закон України «Про поводження з радіо-
активними відходами» спрямований на за-
хист людини та довкілля від шкідливого
впливу РАВ на сучасному етапі та в майбут-
ньому.

Основні принципи державної політики у
сфері поводження з РАВ визначені даним
законом та Державною програмою пово-
дження з РАВ, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України. Це, насамперед:

пріоритет захисту життя і здоров'я пер-
соналу і населення, навколишнього природ-
ного середовища від впливу РАВ згідно з
державними нормами радіаційної безпеки;

гарантування надійної ізоляції РАВ;

забезпечення державного регулювання
поводження з РАВ;

розмежування функцій державного ре-
гулювання й управління у сфері поводжен-
ня з РАВ;

розмежування функцій органів держав-
ного управління у сфері використання ядер-
ної енергії тау сфері поводження з РАВ;

відповідальність виробників РАВ за без-
пеку при поводженні з РАВ до передачі їх
спеціалізованим підприємствам;

зберігання РАВ у виробників відходів
протягом обмеженого терміну з наступною
передачею спеціалізованим підприємствам;

захоронення довгоіснуючих РАВ тільки
в геологічному сховищі, а короткоіснуючих
РАВ - у поверхневих сховищах;

прийняття рішень щодо розміщення но-
вих сховищ РАВ за участі громадян, гро-
мадських об'єднань, а також органів місце-
вого самоврядування;

заборона ввезення на територію України
РАВ для їх зберігання або захоронення;

міжнародне співробітництво у сфері по-
водження з РАВ.

Відповідно до принципів державної по-
літики визначено такі основні напрями діяль-
ності:

централізація розміщення установок для
поводження з РАВ та їх сховищ;

перетворення зруйнованого четвертого
енергоблока Чорнобильської АЕС на еколо-
гічно безпечну систему;

створення і функціонування єдиної дер-
жавної системи обліку та контролю РАВ;

створення геологічного сховища для за-
хоронення довгоіснуючих та високоактив-
них РАВ;

розробка нових та впровадження пере-
дових технологій поводження з РАВ;

науково-технічна та інформаційна під-
тримка робіт у сфері поводження з РАВ;
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розвиток нормативно-правової бази з
питань поводження з РАВ;

розширення міжнародного співробітниц-
тва у сфері поводження з РАВ.

Вимоги законодавства відносно забезпе-
чення безпеки, ліцензування діяльності, по-
в'язаної з РАВ, враховані в нормах і прави-
лах з ядерної та радіаційної безпеки, а та-
кож умовах здійснення дозвільної діяльності.
Закон України «Про дозвільну діяльність у
сфері використання ядерної енергії» визначає
правові та організаційні засади дозвільної
діяльності як складову частину державного
регулювання у сфері використання ядер-
ної енергії та встановлює види діяльності,
на виконання яких необхідно отримати лі-
цензію:

діяльність експлуатуючої організації на
окремому етапі життєвого циклу ядерної
установки або сховища для захоронення
РАВ, а саме на етапах проектування, будів-
ництва, введення в експлуатацію, експлуа-
таціїта зняття з експлуатаціїядерноїустановки
та на етапах проектування, будівництва, екс-
плуатації та закриття сховища для захоро-
нення РАВ;

окремі види діяльності у сфері вико-
ристання ядерної енергії, зокрема проекту-
вання ядерної установки або сховища для
зберігання та захоронення радіоактивних
відходів; перевезення радіоактивних мате-
ріалів; переробка, зберігання та захоронення
радіоактивних відходів.

Процедури ліцензування окремих видів
діяльності (умови видачі, переоформлення,
зупинення, анулювання та продовження дії
ліцензії) регулюються постановою Кабінету
Міністрів України «Про затвердження По-
рядку ліцензування окремих видів діяльності
у сфері використання ядерної енергії».

Вимоги безпеки та умови здійснення
окремих видів діяльності у сфері викорис-

тання ядерної енергії визначаються регу-
люючим нормативно-правовим актом
Держатомрегулювання України «Умови і
вимоги безпеки (ліцензійні умови) про-
вадження діяльності з переробки, зберігання
та захоронення радіоактивних відходів»
(НП 306.5.04/2.060-2002).

Відповідно до Закону України «Про ви-
користання ядерної енергії та радіаційну без-
пеку» забороняється здійснення будь-якої
діяльності, пов'язаної з використанням ядер-
них установок та ДІВ, юридичними чи
фізичними особами, які не мають дозволу,
виданого в установленому порядку. Ядер-
на установка, ДІВ (у тому числі сховище
для захоронення РАВ) можуть використову-
ватись лише з такою метою і таким чином,
як це передбачено умовами виданого доз-
волу.

Відомчий контроль у сфері поводження
з РАВ здійснюють відповідні підрозділи екс-
плуатуючих організацій (наприклад, для
АЕС на етапі експлуатації - підрозділи На-
ціональної атомної енергогенеруючої ком-
панії «Енергоатом»), а також Мінпалив-
енерго та МНС - залежно від відомчої під-
порядкованості підприємств. Завдання
відомчого контролю полягає в постійному
контролі технології, стану обладнання та
систем, важливих для безпеки, на їх відпо-
відність вимогам експлуатаційної докумен-
тації, нормам і правилам з ЯРБ.

Згідно з вимогами регулюючих доку-
ментів щорічно на кожній АЕС проводяться
внутрішні перевірки стану ядерної безпеки;
акти перевірок надсилаються до органу ре-
гулювання ЯРБ. Для інших підприємств не
рідше, ніж раз на два роки, проводяться
власні перевірки стану радіаційного захис-
ту та охорони довкілля. За результатами пе-
ревірок, у разі необхідності, розробляються
заходи для усунення виявлених недоліків.
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Державний нагляд і контроль за дотри-
манням ядерної та радіаційної безпеки, як
складову державного регулювання, за За-
коном України «Про використання ядерної
енергії та радіаційну безпеку» віднесено до
основних принципів державної політики у
сфері використання ядерної енергії та радіа-
ційного захисту. Держатомрегулювання
України, відповідно до Положення про ньо-
го, здійснює:

державний нагляд за дотриманням зако-
нодавства, норм, правил і стандартів з ЯРБ,
умов дії наданих ліцензій (дозволів);

перевірку готовності експлуатуючих
організацій до виконання робіт на системах,
важливих для безпеки, відповідно до вимог
законодавства, норм, правил і стандартів
з ЯРБ;

застосування примусових санкцій щодо
юридичних і фізичних осіб у разі порушен-
ня ними законодавчих актів, правил, норм і
стандартів з ЯРБ, а також умов наданих
ліцензій (дозволів).

Законом України «Про використання
ядерної енергії та радіаційну безпеку» ви-
значається перелік правопорушень у сфері
використання ядерної енергії, а також права
інспекторів щодо виконання ними своїх обо-
в'язків і застосування засобів впливу на
осіб у разі порушення останніми законодав-
чих актів, норм, правил і стандартів з ЯРБ
та умов наданих ліцензій.

Законодавством встановлено вимоги
надання звітів органові регулювання про
виконання дозвільної діяльності. Вимоги до
періодичності та змісту звітів містяться в
умовах виданих ліцензій, а також у норма-
тивних актах, що розробляються Держатом-
регулюванням.

У випадку порушень ліцензіатом вимог
законів, норм, правил і стандартів з ЯРБ, а
також умов ліцензій та дозволів, виданих

Держатомрегулюванням, згідно з законо-
давством України можуть бути застосовані
такі види санкцій:

зупинення чи анулювання дії ліцензії, яка
дає право на здійснення діяльності, або до-
зволу на проведення конкретних робіт;

накладення штрафів на посадових осіб
ліцензіата;

обмеження, припинення або зупинка
робіт чи операцій, у тому числі будівництва,
монтажу, введення в експлуатацію, експлу-
атації споруд, систем та обладнання, важ-
ливого для безпеки;

надсилання ліцензіату подання про не-
відповідність окремих осіб своїм посадам,
передача в необхідних випадках матеріалів
правоохоронним органам.

Дію ліцензії може бути зупинено, а на
етапах будівництва, введення в експлуата-
цію та експлуатації споруд, систем або об-
ладнання, важливого для безпеки, анульо-
вано органом, що її видав, у разі:

порушення умов ліцензії (дозволу);
припинення дії або фактичного невико-

нання вимог документів, наданих у складі
документів на отримання ліцензії (дозволу)
і на підставі яких зроблено висновок про
спроможність заявника здійснювати діяль-
ність згідно з установленими вимогами;

ліквідації юридичної особи за рішенням
суду або через інші обставини.

Законами України «Про використання
ядерної енергії та радіаційну безпеку» та
«Про поводження з радіоактивними відхо-
дами» встановлено розподіл та розмежуван-
ня функцій органів, що займаються управ-
лінням і контролем поводження з ВЯП і РАВ.

У Положенні про Мінпаливенерго ви-
значається, що відповідно до покладених на
нього завдань воно здійснює організаційно-
методичне забезпечення та координацію
робіт, пов'язаних з розробкою та виконай-
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ням програм поводження з ВЯП, тимчасо-
вим зберіганням РАВ, зняттям з експлуатації
реакторних установок та інших об'єктів ядер-
но-промислового комплексу.

У Положенні про МНС України визна-
чено, що серед основних його завдань є
управління у сфері поводження з РАВ. МНС
відповідно до покладених на нього завдань
організовує та координує роботи щодо по-
водження з РАВ підприємств, установ і
організацій, крім тих, що належать до сфе-
ри управління Мінпаливенерго.

Відповідно до Указу Президента Украї-
ни «Про державне регулювання ядерної та
радіаційної безпеки» державне регулюван-
ня ядерної та радіаційної безпеки в Україні
здійснює Державний комітет ядерного ре-
гулювання України. Згідно з Указом Пре-
зидента України «Про внесення змін до По-
ложення про Міністерство екології та при-
родних ресурсів України та Положення про
Державний комітет ядерного регулювання
України» на Держатомрегулювання покла-
дено відповідні повноваження з метою ре-
гулювання діяльності з використання ДІВ.
На виконання Указу ведеться робота зі ство-
рення територіальних органів Держатомре-
гулювання, що будуть видавати ліцензії на
окремі види діяльності у сфері використан-
ня ядерної енергії, здійснювати нагляд за
дотриманням ядерного законодавства, норм
і правил радіаційної безпеки та за виконан-
ням умов ліцензій, виданих Держатомрегу-
люванням, зокрема на діяльність з пере-
робки та захоронення РАВ.

У державному регулюванні радіаційної
безпеки при розробці та введенні в дію еко-
логічних нормативів і норм радіаційної без-
пеки бере участь Міністерство охорони здо-
ров'я (МОЗ) України.

Діяльність органів регулювання ЯРБ є
незалежною від інших центральних органів

державної виконавчої влади, які несуть
відповідальність за використання ядерної
енергії. Це положення, а також відпові-
дальність власника ліцензії закріплено За-
коном України «Про використання ядерної
енергії та радіаційну безпеку».

Власник ліцензії повністю відповідає за
радіаційний захист і безпеку ядерної уста-
новки, сховища для захоронення РАВ, інших
об'єктів, призначених для поводження з РАВ,
незалежно від діяльності та відповідальності
постачальників і органів державного регу-
лювання ЯРБ. До обов'язків експлуатуючої
організації (власника ліцензії) у сфері по-
водження з РАВ належать, зокрема:

забезпечення ЯРБ;
забезпечення радіаційного захисту пер-

соналу, населення та довкілля;
встановлення вимог до кваліфікації пер-

соналу залежно від його відповідальності
за безпечну експлуатацію ядерної установ-
ки, сховища для захоронення РАВ тощо.

На сьогодні в Україні всі суб'єкти, що
здійснюють діяльність у сфері поводження
з РАВ, мають ліцензію Держатомрегулюван-
ня чи знаходяться у процесі ліцензування.

В Україні створена та функціонує націо-
нальна система підготовки кадрів і розвит-
ку мережі навчальних закладів з підготов-
ки фахівців для підприємств та організацій
атомної енергетики і промисловості Украї-
ни. Система підготовки персоналу функці-
онує у взаємодії з організаціями, підприєм-
ствами, органами державного управління і
регулювання, а також з іншими системами
для досягнення якісної підготовки, пере-
підготовки, підвищення кваліфікації персо-
налу з метою набуття та підтримки знань,
умінь і навичок, необхідних для безпечного
поводження з ВЯП і РАВ.

Система підготовки кадрів для АЕС Укра-
їни, включаючи персонал, який працює з
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РАВ, постійно вдосконалюється. Вимоги до
кваліфікації та перевірки знань наведені в
ліцензіях на експлуатацію об'єктів для по-
водження з РАВ. Перевірка кваліфікації на
відповідність установленим вимогам екс-
плуатації та технічного забезпечення об'єктів
поводження з РАВ здійснюється відповідно
до графіків перевірки знань і позачергово у
разі необхідності або перед виконанням
спеціальних робіт. Відомості про кваліфіка-
цію працівників, які посідають адміністративні
та технічні посади, можуть перевірятися
відповідальними особами експлуатуючої
організації або відповідними державними
інспекціями.

Систематична робота з персоналом, спря-
мована на формування у нього культури без-
пеки, забезпечення необхідної кваліфікації
й постійної готовності до виконання своїх
професійних обов'язків, має вирішальне зна-
чення у ядерно-радіаційній безпеці об'єктів
поводження з РАВ.

Витрати на підтримання безпеки експлу-
атації установок для поводження з РАВ на
АЕС України (Запорізька, Рівненська,
Хмельницька, Південноукраїнська) включа-
ються до собівартості відпущеної електро-
енергії. За рахунок цих коштів упроваджу-
ються заходи, спрямовані на надійне та без-
печне функціонування на АЕС установок з
переробки РАВ і сховищ для їх зберігання,
а також заходи з мінімізації РАВ, удоскона-
лення системи поводження з відходами та
підвищення безпеки, передбачені відповід-
ними програмами.

Фінансування систем поводження з РАВ
дослідницьких реакторів, робіт зі зняття з
експлуатації Чорнобильської АЕС, пово-
дження з РАВ, що утворилися внаслідок
Чорнобильської катастрофи, діяльності з по-
водження з РАВ на спеціалізованих комбі-
натах «Радон», ДСП «Комплекс» та ДСП

«Техноцентр» здійснюється з державного
бюджету України. Спецкомбінати частково
фінансуються також коштом підприємств,
що передають РАВ на зберігання на договір-
них засадах.

Слід зазначити, що обсяги бюджетного
фінансування забезпечують виконання рег-
ламентних робіт, спрямованих на йоточне
безпечне функціонування установок для по-
водження з РАВ, але завжди виникали й
виникають фінансові труднощі в питаннях
модернізації обладнання, реконструкції та
будівництва нових сховищ, а також вико-
нання в повному обсязі планових заходів
для підвищення безпеки діючих установок.

Діяльність з відомчого контролю та на-
гляду після закриття сховищ для зберігання
РАВ на спецкомбінатах «Радон» до часу їх
звільнення від РАВ і зняття з експлуатації
згідно з Державною програмою поводжен-
ня з РАВ, а також після закриття сховищ для
захоронення РАВ ДСП «Комплекс» та ДСП
«Техноцентр» також передбачено фінансу-
вати з державного бюджету.

На сьогодні регулювання безпеки пово-
дження з РАВ в Україні регламентується як
нормативними документами колишнього
СРСР, так і національними нормативними до-
кументами, розробленими за останні роки:

СПОРО-85. Санитарньїе правила обра-
щения с радиоактивньїми отходами;

СПАС-88. Санитарньїе правила проекти-
рования и зксплуатации атомньїх станций;

ПРБАС-89. Правила радиационной без-
опасности при зксплуатации атомньїх станций;

НРБУ-97. Норми радіаційної безпеки
України;

НРБУ-97/Д-2000. Норми радіаційної без-
пеки України. Додаток: Радіаційний захист
від джерел потенційного опромінення;

НП 306.3.02/3.043-2001. Вимоги щодо
структури та змісту звіту з аналізу безпеки
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установки для переробки радіоактивних
відходів;

НД 306.309-95. Вимоги до звіту з аналі-
зу безпеки при поводженні з радіоактивни-
ми відходами зони відчуження;

НД 306.608-95. Контейнери для захоро-
нення твердих радіоактивних відходів. Ви-
моги до забезпечення радіаційної безпеки;

НП 306.3.02/3.038-2000. Вимоги щодо
структури та змісту звіту з аналізу безпеки
приповерхневих сховищ;

НД 306.607-95. Вимоги до поводження
з радіоактивними відходами до їх захоро-
нення. Загальні положення;

НП 306.3.04/2.001-97. Порядок звільнен-
ня радіоактивних відходів і побічних радіоак-
тивних матеріалів від регулюючого контролю;

НП 306.2.04/3.005-98. Порядок прове-
дення державної інвентаризації радіоактив-
них відходів;

НП 306.5.06/2.008-98. Порядок видачі
сертифікатів безпеки при перевезенні радіо-
активних відходів.

Документи верхнього рівня, тобто зако-
ни і постанови уряду України, базуються на
принципах і рекомендаціях міжнародних
організацій, зокрема МАГАТЕ, і відповіда-
ють сучасним вимогам до регулювання без-
пеки при поводженні з РАВ.

Складніша ситуація з документами дру-
гого рівня. Нормативна база у сфері пово-
дження з РАВ недосконала, оскільки зали-
шаються чинними нормативні документи
колишнього СРСР, які не повністю узгоджу-
ються з законодавством й новими НД, роз-
робленими в Україні за останні роки.

Нині в Україні фактично діють лише ок-
ремі документи, що регламентують поводжен-
ня з РАВ у виробника відходів: СПОРО-85 -
для всіх виробників, крім АЕС, та «Загальні
положення забезпечення безпеки на АЕС»
(НП 306.1.02/1.034-2000), які фактично не

розповсюджуються на об'єкти для пово-
дження з РАВ. У останньому документі сто-
совно поводження з РАВ має відношення
тільки один з розділів - «Принципи безпе-
ки, що реалізуються при проектуванні атом-
ної станції та її систем», згідно з яким у про-
екті АЕС мають:

міститись аналіз складу й кількості твер-
дих, рідких і газоподібних РАВ при нор-
мальній експлуатації та їхня оцінка для про-
ектних аварій;

передбачатися засоби переробки, місця
й способи тимчасового і довготривалового
зберігання РАВ, системи очищення перед
викиданням повітря в атмосферу і скидан-
ням води у природні водоймища, засоби
транспортування відходів у межах АЕС і до
місць зберігання.

Безумовно, цих положень недостатньо
для забезпечення безпеки поводження з РАВ
на майданчиках АЕС. Для регламентування
безпеки при поводженні з РАВ АЕС засто-
совують окремі розділи чинних на сьогодні
документів колишнього СРСР: СПАС-88 та
ПРБАС-89, але ці документи суперечать за-
конодавству України і повинні бути перегля-
нуті та приведені у відповідність до законів
України, а також до НРБУ-97.

У нормативному полі з питань захоро-
нення РАВ існує ще одна проблема. Норма-
тивні документи України не регламентують
допустиму кількість довгоіснуючих радіо-
нуклідів у приповерхневих сховищах РАВ
(МАГАТЕ рекомендує, і більшість країн ко-
ристується цією рекомендацією, 400 Бк/гу
середньому на сховище і 4000 Бк/г на упа-
ковку). Закон «Про поводження з радіо-
активними відходами» дозволяє захороню-
вати у приповерхневому сховищі тільки
короткоіснуючі радіонукліди, щоб його
можна було звільнити з-під регулюючого
контролю в термін до 300 років. У зв'язку
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з цим потребує розробки документ нижчо-
го рівня, який би регламентував допустиму
концентрацію довгоіснуючих радіонуклідів
або методику її визначення.

НРБУ-97/Д-2000, розроблені МОЗ Укра-
їни, неоднозначно трактують цю ситуацію: з
одного боку, вони не встановлюють до-
пустиму концентрацію довгоіснуючих радіо-
нуклідів, а з іншого - вводять категорію
відходів, що не рекомендована МАГАТЕ та
якої немає в жодній країні (не короткоіснуючі
й не довгоіснуючі, а такі, що визначаються
за узгодженням з регулюючим органом).
Останнє означає, що у приповерхневих
сховищах допускається захоронення певної
категорії відходів, відмінних від коротко-
існуючих, а це певною мірою не узгоджу-
ється з положеннями Закону України «Про
поводження з радіоактивними відходами».

З метою підвищення ефективності регу-
лювання безпеки при поводженні з РАВ
Держатомрегулюванням України постійно
проводиться робота зі створення несупереч-

ливої, логічно завершеної, ієрархічної си-
стеми нормативної документації.

В Україні відповідно до положень Комп-
лексної програми поводження з радіоактив-
ними відходами створюється державна си-
стема поводження з РАВ, що складається з
кількох рівнів.

Перший рівень - поводження з РАВ
згідно з умовами відповідних ліцензій у
місцях їх утворення, а саме:

тимчасове зберігання РАВ на підприєм-
ствах (крім АЕС);

переробка, кондиціонування та тимчасо-
ве зберігання РАВ на АЕС;

тривале зберігання РАВ на підприємствах
уранодобувної та переробної промисловості.

Другий рівень - поводження з РАВ на
спеціалізованих підприємствах об'єднання
«Радон» за умови їх перепрофілювання від
захоронення до тимчасового зберігання РАВ.

Третій рівень- створення централізова-
ного підприємства з переробки та захоро-
нення короткоіснуючихНАВ і CAB.
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У всіх країнах поводження з радіоактив-
ними матеріалами регламентовано націо-
нальними ядерними законодавствами й
відповідними міжнародними документами,
а обов'язки щодо забезпечення безпеки по-
кладено на експлуатуючі організації. Залеж-
но від характеристик РАВ формулюються
спеціальні вимоги до їх переробки, збору,
класифікації, місць зберігання й захоронен-
ня, транспортних засобів, контейнерів, інших
пакувальних комплектів тощо.

У цьому розділі розглянуто досвід дея-
ких країн, стратегія поводження з РАВ яких
наближена до рекомендацій МАГАТЕ.

2 . 1 . БЕЛЬГІЯ

У Бельгії стратегія стосовно заключної
стадії ядерного паливного циклу ще не ви-
значена і може бути охарактеризована як
часткова переробка ВЯП, що пояснюється
введенням у 1993 р. парламентом морато-
рію на переробку ВЯП. Відповідно до конт-
ракту, укладеного між фірмами Synatom і
Cogema, оскловані ВАВ від переробки ВЯП
повертаються з Франції в Бельгію.

Оскловані ВАВ розміщують у проміжно-
му сховищі в Десселі, де також зберігають-
ся довгоіснуючі РАВ від переробки ВЯП.
Сховище в Десселі експлуатує фірма
Belgoprocess, підконтрольна агентству
ONDRAF/NIRAS. Строк проміжного збері-
гання осклованих ВАВ розраховано на
50 років. Потім агентство ONDRAF/NIRAS
передбачає захоронення їх у глибоке геоло-
гічне сховище.

За прийнятою в Бельгії класифікацією
ВЯП, повернуті оскловані ВАВ належать до
відходів класу С, довгоіснуючі CAB і транс-
уранові відходи - до відходів класу В, що
відрізняються більш високим значенням ак-
тивності й тепловиділенням (понад 20 Вт/м3).
Клас А - це короткоіснуючі й низькоактивні
відходи, а клас R - ті, що містять радій.
Відповідальність за поводження з усіма ка-
тегоріями відходів несе ONDRAF/NIRAS.

Протягом тривалого часу в Бельгії до-
сліджують можливість захоронення ВАВ і дов-
гоіснуючихРАВ у глибокій глиняній породі
на базі підземної лабораторії HADES-URF у
Центрі ядерних досліджень у Молі, що Спо-
руджена в глиняному шарі на глибині 225 м.
Під час реалізації цього проекту проведено:
фундаментальні, методологічні та прикладні
дослідження; характеризацію вміщуючої
формації й вивчення взаємодії між матеріа-
лами, що використовуються в концепції, й
оточуючим сховище середовищем; розроб-
ку методологій оцінки безпеки і якості три-
валої ізоляції відходів; розробку поперед-
нього проекту сховища; підготовку до про-
цесу ліцензування. Для демонстрації техніч-
ної й економічної можливості глибокого
захоронення тепловидільних ВАВ буде про-
довжено до 2015 р. виконання проекту
PRACLAY, розпочатого в 1995 p., який ви-
магав розширення підземної лабораторії
HADES-URF.

У 2002 р. агентство ONDRAF/NIRAS
опубліковало проміжний звіт (Safety
Assessment and Feasibility Interim Report -
SAFIR) з результатами технічних і наукових
досліджень другої фази (1990-2000 pp.)
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Таблиця 2.1. Порівняння витрат на сховище ВЯП і ВЛВ, млн євро

Стадія
проекту

Будівництво

Експлуатація

Закриття

Разом

Повна переробка ВЯП

Базова
вартість

190

63

36

289

Коефіцієнт
невизначеності

1,95

1,95

2,38

Оціночна
вартість

371

122

85

578

Пряме остаточне захоронення ВЯП

Базова
вартість

430

53

106

589

Коефіцієнт
невизначеності

2,40

2,70

3,00

Оціночна
вартість

1032

144

318

1494

програми наукових досліджень із захоро-
нення ВАВ і довгоіснуючих CAB, а також
ВЯП у глибокозалягаючий глинистий грунт.
У звіті показано, що вартість сховища для
прямого захоронення ВЯП може перевищи-
ти у 2,5 раза вартість сховища для осклова-
них ВАВ: За оцінками агентства, тривалість
експлуатації сховища у разі захоронення
ВАВ становитиме 40 років, ВЯП - 50 років.
Така різниця обумовлена, головним чином,
більшим об'ємом земляних робіт (при бу-
дівництві й закритті сховища) внаслідок
більшого об'єму сховища для прямого за-
хоронення паливних елементів. Експлуа-
таційні витрати практично однакові для обох
сховищ (табл. 2.1). Оціночна вартість дорів-
нює базовій, помноженій на коефіцієнт не-
визначеності. При оцінці коефіцієнта неви-
значеності використана методологія, розроб-
лена Дослідним електроенергетичним інсти-
тутом (EPRI, США) для аналізу витрат на
АЕС. Агентство ONDRAF/NIRAS допускає
більш високі коефіцієнти невизначеності при
захороненні ВЯП.

Проект сховища розроблено на припу-
щенні, що вся кількість ВЯП Бельгії буде пе-
рероблена, а виділені в результаті перероб-
ки уран і плутоній - рецикульовані. Проект
сховища передбачає захоронення 3915 ка-
ністр із осклованими ВАВ у мережі гори-
зонтальних галерей, розміщених у центрі

Boom Clay (район Моль-Дессель) на гли-
бині близько 240 м. Ці галереї з внутрішнім
діаметром 2 м облицьовані виготовленими
заводським способом бетонними сегмента-
ми. Труба для захоронення із нержавіючої
сталі внутрішнім діаметром 55 см встанов-
люється вздовж центральної осі по всій дов-
жині галереї. Простір між трубою і бетон-
ним облицюванням галереї заповнюється
закладним матеріалом (блоками бентоніту).

Каністри з ВАВ, розміщені кожна окре-
мо в зовнішній контейнер, виготовлений із
нержавіючої сталі і обладнаний колесами,
доставлятимуться в наземну будівлю схо-
вища і за допомогою механізованого заван-
тажувача розміщуватимуться у ряд, довжина
якого дорівнює довжині однієї галереї для
захоронення. За проектом сховища ВАВ,
вісім галерей для захоронення розташовані
з інтервалом 40 м перпендикулярно до ос-
новних галерей, якими транспортуються
відходи. Кожна галерея 800 м завдовжки
розділена на три секції - 200, 400 і 200 м.
Загальна довжина галерей складає 6,4 км.
З поверхні землі доступ до галерей забез-
печується двома шахтними стовбурами з
мінімальним внутрішнім діаметром 6 м.
Між цими шахтами споруджена горизон-
тальна галерея діаметром 2 м, що забезпе-
чує зв'язок між основними галереями з
внутрішнім діаметром 3 , 5 ^ м.



46 Розділ 2. Міжнародний досвід у сфері поводження з РАВ

Агентство ONDRAF/NIRAS визнає, що,
попри наявність хорошої технічної програ-
ми досліджень захоронення ВАВ, воно до
цього часу не розробило програму зв'язків
із громадськістю. Однак агентство вважає,
що має на це досить часу, тому що ВАВ і
довгоіснуючі CAB можуть безпечно збе-
рігатись у наземному сховищі протягом
60 років і навіть більше. Агентство готує
спеціалістів для майбутніх консультацій з
проблем захоронення ВАВ із представ-
никами наукових організацій і місцевих
органів. Наступною стадією має стати за-
твердження робіт із консультантами з універ-
ситетів, пошук посередників, які братимуть
участь у діяльності з розміщення та про-
ектування сховища. Соціологічний процес
буде розроблятися паралельно з продовжен-
ням технологічних досліджень.

2.2. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

У Великій Британії державне регулюван-
ня безпеки поводження з РАВ здійснюють
два основних органи - Агентство з охорони
навколишнього середовища (Environment
Agency - ЕА) та Інспекторат ядерних уста-
новок (Nuclear Installation Inspectorate -
N11). Слід, однак, зазначити, що ЕА діє лише
на території Англії та Уельсу; в Шотландії та
Північній Ірландії існують свої агентства з
аналогічними повноваженнями.

Відповідальність за поводження з РАВ
поділяють між собою уряд, органи держав-
ного регулювання та виробники відходів.
Уряд визначає керівні напрямки загальної
політики поводження з РАВ, органи регу-
лювання забезпечують впровадження цієї
політики, а виробники відходів мають до-
держуватися регулюючих вимог та гаран-
тувати наявність фінансового забезпечення

для покриття існуючих і майбутніх витрат,
пов'язаних з поводженням з РАВ.

Політика уряду спрямована на найшвид-
шу утилізацію РАВ (наприклад, шляхом їх
довготривалого зберігання або захоронен-
ня) з метою зменшення негативних впливів
на працівників ядерної промисловості та
населення. Приймаючи рішення стосовно
кінцевого поводження з РАВ, уряд радить-
ся з різними незалежними комітетами, у
тому числі Консультативним комітетом з
питань поводження з РАВ - органом неза-
лежних експертів, залучених з багатьох га-
лузей, включаючи ядерні, медичні, дослід-
ницькі тощо.

На сьогодні у Великій Британії експлуа-
туються два майданчики для захоронення
НАВ: сховище Drigg у Камбрії (експлуа-
тується компанією BNFL) та сховище
Dounreay на північному узбережжі Шот-
ландії (експлуатується компанією UKAEA).
Установки для захоронення CAB та ВАВ не
існує. Для вирішення проблеми поводжен-
ня з CAB на майданчику Drigg експлуатуєть-
ся спеціальне сховище для зберігання. На
кожній АЕС також використовують модулі
зберігання CAB. Місткості цих сховищ до-
статньо для утримання всіх CAB до введення
в експлуатацію національного сховища для
CAB та ВАВ, що планується у 2010 р. Відпо-
відає за розробку, будівництво й експлуата-
цію національного сховища компанія Nirex.
Передбачається, що до національного схо-
вища передаватимуться крім CAB та ВАВ
також такі НАВ, що не прийнятні для захо-
ронення у Drigg.

Регулювання поводження з РАВ орієн-
товано за цілями безпеки; конкретні спосо-
би та методи досягнення безпеки має роз-
робляти експлуатуюча відповідну установ-
ку або сховище організація (оператор), яка
повинна надати регулюючому органу до-
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статні обґрунтування того, що цілі безпеки
будуть досягнуті. Хоча документи МАГАТЕ
не введено до законодавчої бази Великої
Британії, національна система щодо пово-
дження з РАВ базується на рекомендаціях
МАГАТЕ, а окремі її положення навіть вклю-
чено до законів (наприклад, вимоги до
перевезення радіоактивних матеріалів). Це
забезпечує відповідність системи поводжен-
ня з РАВ у країні найкращій світовій практиці.

У Великій Британії РАВ для захоронення
класифікують за тепловиділенням та актив-
ністю, розрізняючи такі категорії РАВ.

Дуже низьке/активні РАВ. До них відно-
сять РАВ, що звільняються з-під регулюю-
чого контролю і можуть бути видалені зі
звичайним сміттям, а саме:

відходи з рівнем питомої активності, мен-
шим за 400 кБк/кг, або з концентраціями
радіонуклідів, що входять до складу РАВ,
нижчими за встановлені рівні вилучення за
кожним з радіонуклідів;

невеликі об'єми ТРВ за умови, що ак-
тивність в об'ємі 0,1 м3 не перевищує
400 кБк або 40 кБк на одиничний елемент;
як правило, до цієї категорії не включають
РАВ, що містять а-випромінювачі та 90Sr;

деякі РАВ, що відповідають «спеціальним
умовам», якщо визначено прийнятне місце
сміттєзвалища. Найтиповіші «спеціальні
умови»: активність будь-якої упаковки з
відходами не перевищує 4 МБк, якщо пе-
ріод напіврозпаду радіонуклідів у РАВ пере-
вищує один рік; при періоді напіврозпаду
радіонуклідів менше року активність будь-
якої упаковки має не перевищувати 40 МБк;
для І4С або 3Н - не більше 200 МБк; для
довгоіснуючих радіонуклідів може застосо-
вуватись обмеження 0,4 МБк на упаковку.

Низькоактивні РАВ. Це радіоактивні
матеріали, що не можуть бути видалені зі
звичайним сміттям та активність яких не

перевищує 4 ГБк/т за а- і 12 ГБк/т за Р- або
у-випромінювачами. Саме такі відходи є
прийнятними для захоронення у сховищі
Drigg або Dounreay. Для певної маси РАВ з
однорідною концентрацією радіоактивного
матеріалу із середньою енергією розпаду
радіонуклідів 0,75 МеВ, верхній ліміт відне-
сення до НАВ еквівалентний потужності
дози близько 0,2 мГр/год (0,2 рад/год), що
відповідає верхньому обмеженню потуж-
ності дози, встановленому в чинних нор-
мах Великої Британії для перевезення радіо-
активних матеріалів без екранування.

Середньоактивні РАВ. Це такі РАВ,
рівень активності яких перевищує верхній
ліміт для НАВ, але тепловиділення яких мож-
на не враховувати при проектуванні сховищ
для зберігання або захоронення. CAB можуть
включати широкий спектр відходів з різни-
ми рівнями а-, Р- тау-випромінювачів. Для
встановлення вимог до поводження з таки-
ми відходами або їх зберігання цю катего-
рію РАВ поділяють на підгрупи, а саме:

РАВ, для яких дозволено контактування
з ними в процесі маніпулювання (високий
вміст а- та низький вміст р- та у-радіо-
нуклідів); цю категорію РАВ також назива-
ють «матеріалами, забрудненими плуто-
нієм»;

РАВ, при маніпулюванні з якими необхід-
но застосовувати обладнання з дистанцій-
ним керуванням (високий вміст а-, Р- та у-
радіонуклідів або високий вміст р- тау-ра-
діонуклідів).

Методи зберігання, обробки та наступ-
ного захоронення за такою класифікацією
для цих двох підгруп відходів можуть сут-
тєво відрізнятися, хоча існуюча на сьогодні
політика передбачає направлення всіх цих
CAB до одного й того ж сховища.

Високоактивні (тепловидільні) РАВ. Це
РАВ, рівень радіоактивності яких може сут-
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тєво підвищувати температуру, і цей чинник
необхідно брати до уваги при проектуванні
сховищ для їх зберігання або захоронення.
До цієї категорії належать РАВ, тепловиді-
лення яких перевищує 2 кВт/м3.

Основним нормативним документом у
сфері поводження з РАВ, від утворення
відходів до їх захоронення включно, у Ве-
ликій Британії є Акт щодо радіоактивних
речовин. Критерії безпеки навколишнього
середовища для сховищ РАВ було встанов-
лено у 1984 р. в так званій зеленій книзі -
«Приповерхневі сховища для захоронення
низько- та середньоактивних відходів: Прин-
ципи захисту довкілля людини». У 1993 р.
прийнято новий документ- «Приповерхневі
сховища для низько- та середньоактивних
відходів: Рекомендації для отримання до-
зволу» (так звана нова зелена книга), де
встановлено основи дозвільної діяльності,
у тому числі вимоги щодо реєстрації вико-
ристання радіоактивних речовин, умови
звільнення РАВ з-під регулюючого контро-
лю та вимоги ліцензування при захороненні
РАВ на певному майданчику. У цьому до-
кументі визначено чотири основних прин-
ципи та 11 вимог щодо забезпечення безпе-
ки (радіологічних та технічних), дотриман-
ня яких має гарантувати захист населення
від впливу сховищ РАВ. Згідно з цим доку-
ментом захоронення РАВ дозволяється лише
за наявності дозволу, наданого відповідни-
ми регулюючими органами. Для отримання
дозволу ліцензіат будь-якого сховища РАВ
зобов'язаний довести, що у проекті та під
час експлуатації сховища додержуються
вищезазначені принципи та вимоги. Дозвіл
містить умови захоронення і є предметом
періодичного перегляду. За регулюючими
вимогами вся інформація стосовно форми
РАВ, їх фізичних та хімічних властивостей
та радіонуклідного складу має зберігатися

та постійно поновлюватися. Це забезпечу-
ватиме базу знань для вивчення стратегії
захоронення, планування та проектування.
Постачальник РАВ повинен довести, що ха-
рактеристики РАВ та їх кількість задоволь-
няють умовам виданих дозволів на переда-
чу РАВ. Оператор сховища, у свою чергу,
має довести регулюючому органу, що ха-
рактеристики РАВ та їх кількість задоволь-
няють умовам дозволу на захоронення.

Положення «нової зеленої книги» роз-
повсюджуються як на нові, так і на діючі
сховища. Але враховуючи, що розробка
сховищ для НАВ, які експлуатуються у Ве-
ликій Британії вже понад ЗО років, здійсню-
валася до введення в дію сучасних вимог
безпеки, при перегляді дозволів для старих
сховищ застосовуються головним чином
загальні принципи, сформульовані в зазна-
ченому документі, а конкретні вимоги лише
беруться до відома. Принципи та вимоги,
встановлені в «новій зеленій книзі», роз-
глянуто нижче.

Принципи радіологічного захисту
встановлено за Публікацією МКРЗ № 60
щодо радіологічного захисту від ДІВ при
практичній діяльності та Заявою Комітету
Великої Британії з радіологічного захисту
(NRPB) щодо рекомендацій МКРЗ 1990 р.

Принцип 1. Незалежність безпеки від
контролю. Після захоронення РАВ, закрит-
тя сховища та завершення адміністративно-
го контролю довготривала ізоляція РАВ від
доступного середовища не повинна обумов-
люватися діями майбутніх поколінь, спря-
мованими на підтримку цілісності системи
захоронення. Метою захоронення РАВ є
забезпечення достатньої ізоляції відходів від
доступного навколишнього середовища з
тим, щоб гарантувати довготривалий захист
людини і навколишнього середовища.
Оскільки існують механізми та події, які в
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майбутньому зможуть призвести до виходу
активності у навколишнє середовище, доз-
віл на захоронення не повинен надаватися,
якщо не буде продемонстровано, що після
закриття сховища система захоронення за-
безпечуватиме такий загальний рівень утри-
мання, при якому довготривала безпека
майбутніх поколінь не залежатиме від моні-
торингу, обслуговування, превентивних або
коригуючих дій, включаючи, наприклад,
можливість вилучення відходів після зняття
регулюючого контролю.

Принцип 2. Впливи у майбутньому. По-
водження з РАВ має здійснюватися таким
чином, щоб прогнозований вплив на здо-
ров'я майбутніх поколінь не перевищував
відповідних рівнів впливу, що вважаються
прийнятними на сьогодні. Захоронення РАВ
може забезпечувати період ізоляції від
кількох тисяч років (приповерхневе схови-
ще) до кількох десятків тисяч років або
більше (геологічне сховище). Ступінь необ-
хідної ізоляції, а відтак, і тип обраного схо-
вища залежать, у тому числі, від концент-
рацій радіонуклідів, що входять до складу
РАВ, та їх періодів напіврозпаду. При цьому
не виключається, що при довготривалій ізо-
ляції РАВ у сховищах може виникнути дея-
кий вихід радіоактивності у навколишнє
середовище, що призведе до радіологічних
ризиків для осіб, які проживають поблизу
майданчика захоронення. Вважається, що
стандарти контролю навколишнього середо-
вища, необхідні для захисту людини за
існуючих на сьогодні норм, гарантуватимуть
захищеність й інших видів біотів.

Принцип 3. Оптимізація {принцип
ALARA). Радіологічна шкода для населен-
ня, що може виникнути внаслідок захоро-
нення РАВ, має бути на такому низькому
рівні, якого можна розумно досягти з ура-
хуванням економічних та соціальних чин-

ників. Для отримання дозволу на стадії про-
ектування та експлуатації сховища ліцензіа-
ту треба довести, що шкода для населення
в період адміністративного контролю над
сховищем та після його зняття буде мінімаль-
ною, наскільки це є розумно досяжним.
Демонстрація використання принципу опти-
мізації полягає в тому, що: в основу безпе-
ки сховища покладено надійні наукові та
інженерні рішення; при проектуванні, спо-
рудженні, експлуатації та закритті сховища
використовуються найкращі технології; до-
слідження прийнятності майданчика для
захоронення РАВ, інтерпретація отриманих
даних, розробка методології оцінки безпеки
проводяться із застосуванням сучасних на-
укових досягнень.

Принцип 4. Критерії радіаційного за-
хисту. Прогнозований радіологічний вплив
сховища на стадії експлуатації та в період
ведення адміністративного контролю не по-
винен перевищувати дозові обмеження,
встановлені до окремого джерела або до
окремого майданчика захоронення в ціло-
му, а після зняття контролю-значення цільо-
вого ризику.

Критерії радіологічного захисту населен-
ня, прийняті у Великій Британії, відповіда-
ють концепції МКРЗ. На період ведення ад-
міністративного контролю за сховищем
вони встановлюються як обмеження щодо
отриманої річної дози для окремої особи від
окремого джерела або від окремого май-
данчика захоронення в цілому (дозова кво-
та). Протягом цього періоду проводиться
моніторинг виходу активності, а також за-
стосовуються заходи контролю для гаран-
тування дотримання радіологічних регла-
ментів. Дозові квоти обмежують вплив ок-
ремого джерела або майданчика в цілому
на особу, враховуючи, що ефективна доза
для особи з населення від усіх джерел (за
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винятком природного фону та медичних
джерел) не повинна перевищувати ліміт
дози 1 мЗв за будь-який окремий рік. До-
зова квота встановлює верхню межу впли-
ву від окремого джерела (сховища або май-
данчика); при цьому очікується, що проект
сховища та регламент його експлуатації бу-
дуть оптимізовані з метою зменшення до-
зового навантаження на людину.

По завершенні адміністративного конт-
ролю, на відміну від періоду ведення конт-
ролю над сховищем, неможливо продемон-
струвати відповідність встановленим регла-
ментам радіаційного захисту або вжити
заходів щодо їх дотримання. Таким чином,
беручи до уваги існування невизначеностей
після завершення контролю, регламенти для
цього періоду розглядають лише як цільові
значення. Безпека сховища для цього пері-
оду повністю залежить від оцінки характе-
ристик системи захоронення, зробленої на
віддалене майбутнє. Внаслідок невизначено-
стей, що завжди присутні при таких оцін-
ках, за радіологічні регламенти доречно за-
стосовувати радіологічні ризики, а не дози,
оскільки оцінки таких ризиків можуть ба-
зуватися на використанні методів імовірніс-
ного аналізу.

Вимоги щодо радіологічного захисту
у Великій Британії такі.

Вимога 1. Обмеження доз у період ад-
міністративного контролю. У період ад-
міністративного контролю ефективна доза
внаслідок існування сховища для репрезен-
тативного члена критичної групи не повин-
на перевищувати дозову квоту, встановле-
ну для окремого ДІВ. Крім того, якщо про-
тягом цього періоду репрезентативний член
критичної групи отримує дозу внаслідок
поточних викидів від будь-яких інших, крім
сховища, джерел, розміщених у зоні впли-
ву сховища, ефективна доза не повинна пе-

ревищувати загальну квоту для майданчи-
ка в цілому.

Річна дозова квота від сховища як окре-
мого джерела за рахунок поточних викидів
та прямого випромінювання від джерела не
повинна перевищувати 0,3 мЗв, а від май-
данчика, на якому розміщено більше ніж
одне джерело випромінювання, - 0,5 мЗв.
Ці значення встановлюють верхню межу
допустимої дози для населення від одного
джерела. Для конкретного сховища ці зна-
чення можуть бути меншими. При оцінці
впливів сховища на цей період доза оці-
нюється для репрезентативного члена кри-
тичної групи, якого слід обирати з тієї час-
тини існуючого населення, котра, як очі-
кується, отримає найбільші дози внаслідок
місця проживання та звичок.

Вимога 2. Цільовий ризик у період після
зняття адміністративного контролю.
Після зняття контролю радіологічний ризик
від сховища для репрезентативного члена
критичної групи, що потенційно опромі-
нюється з найбільшим ризиком, не повинен
перевищувати цільове значення 10~* нарік.

Рівень безпеки сховища на період після
зняття контролю оцінюється виходячи з ри-
зиків виникнення фатальних захворювань
внаслідок існування сховища. Для цього
встановлено діапазон прийнятних рівнів ри-
зиків. Обмеження дози в 0,3 мЗв/рік на пе-
ріод контролю над сховищем еквівалентне
максимальному рівню ризику 2 • 10~5. Але,
беручи до уваги, що провести надійну
кількісну оцінку характеристик системи за-
хоронення після зняття контролю, особливо
на віддалене майбутнє, неможливо, цільове
значення ризику встановлено нижчим. Ри-
зики в інтервалі від 10~5 до 10"6 на рік вважа-
ються прийнятними, коли доведено, що вони
настільки низькі, наскільки це є практично
досяжним. Ризики, більші за 2-Ю"5 на рік,
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розглядаються як неприйнятні; ризик Ю"6 на
рік береться як нижня межа для оптимізації.

Стверджується також, що для визначення
рівня безпеки сховища не можна покладати-
ся виключно на оцінки ризику. Зазначається,
що хоча такі оцінки дають інформацію про
рівень безпеки сховища, необхідно врахову-
вати ще й інші технічні аспекти, в тому числі
якісні. Тому для періоду після зняття адміні-
стративного контролю вважається неприйнят-
ним розглядати як критерій безпеки сховища
тільки ліміт ризику або обмеження ризику.
Водночас вважається прийнятним для проек-
тування сховища застосовувати цільовий ри-
зик. Якщо підтверджено, що в процесі про-
ектування оператор сховища використовував
надійну технологію танайкращі наукові досяг-
нення, а оцінений ризик для населення ниж-
чий від цільового, необхідність подальшого
зниження ризику можна не розглядати. Якщо
оцінений ризик перевищує цільове значення,
але нижчий за максимальне прийнятне зна-
чення2- 10~5нарік, оператор сховища має про-
демонструвати не тільки гарантування належ-
ного рівня безпеки, але й те, що будь-які до-
даткові заходи з покращення безпеки потре-
бують неприйнятно великих витрат.

Радіологічний ризик для репрезентатив-
ного члена критичної групи розраховується
як добуток імовірності отримання певної
дози опромінення на ймовірність того, що
доза призведе до серйозних порушень здо-
ров'я людини. Оцінюючи ризики для ситу-
ацій, за яких потужність дози нижча за
0,5 Зв/рік, використовують коефіцієнт пере-
рахунку дози в ризики 0,06 на 1 Зв отрима-
ної дози. Цей коефіцієнт відповідає прийня-
тому в публікації МКРЗ № 60 значенню.
Якщо потужність дози перевищує 0,5 Зв на
рік, в оцінках слід враховувати ще й детер-
міністичні ефекти. Ризики розраховують для
гіпотетичної критичної групи.

При обгрунтуванні безпеки оператор має
визначити діапазон та ймовірність можли-
вих доз, які можуть бути отримані в кожній
гіпотетичній групі. Якщо встановлено, що
деякі події або процеси можуть призвести до
значних доз, але з низькою або невизначе-
ною ймовірністю (наприклад, у разі земле-
трусів або ненавмисного втручання людини),
кількісну оцінку ризиків супроводжують
якісними обґрунтуваннями безпеки.

Хоча у «новій зеленій книзі» введено
принцип забезпечення однакового рівня за-
хисту майбутніх та існуючих поколінь, по-
трібно знати час, на який слід оцінювати
ризик від існування сховища. Визначає та
обґрунтовує масштаб часу, для якого необ-
хідно проводити оцінку безпеки, оператор
сховища, беручи до уваги специфіку май-
данчика захоронення. Розрахунки на періо-
ди, що перевищують 106 років, рекомендо-
вано розглядати лише як додаткові якісні
обґрунтування безпеки. На віддалені про-
міжки часу, для яких неможливо провести
надійне моделювання поведінки інженерних
та природних бар'єрів сховища, при обґрун-
туванні рівня безпеки рекомендовано вико-
ристовувати якісні аргументи та порівнювати
результати розрахунків із природним фоном
навколишнього середовища.

Вимога 3. Використання найкращої
практики. Проектувати сховища треба най-
кращими із засобів, які можуть бути прак-
тично реалізовані, з тим, щоб гарантувати
настільки низькі дози для осіб з населення
та ризики для майбутніх поколінь унаслідок
виходу радіонуклідів за межі сховища, на-
скільки це є розумно досяжним.

Оператор сховища має розглянути мож-
ливі варіанти проекту сховища та регламен-
ту його експлуатації з точки зору радіацій-
них впливів на персонал і населення у пе-
ріод здійснення адміністративного контролю
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над сховищем. Слід продемонструвати, що
проект та регламент експлуатації оптимізо-
вані, тобто будь-які додаткові заходи, котрі
можуть бути застосовані для поліпшення
технічних характеристик сховища та знижен-
ня доз, вимагатимуть непропорційного під-
вищення витрат. Якщо розрахована доза для
населення нижча за 0,02 мЗв/рік, а опера-
тор сховища надав до регулюючого органу
достатні докази застосування найкращої
практики, подальша оптимізація не розгля-
дається. Регулюючий орган забезпечує надій-
ний контроль та моніторинг викидів у цей
період та вимагає від оператора сховища ре-
гулярно переглядати надану оцінку безпеки.

Для періоду після завершення контролю
також розглядаються можливі варіанти про-
екту з точку зору їхнього впливу на радіо-
логічні ризики. Якщо для обраного проек-
ту ризик для гіпотетичної критичної групи
перевищує цільове значення 10~*, необхідно
показати, що проект оптимізовано, тобто
будь-які додаткові заходи з підвищення рівня
надійності проекту сховища вимагатимуть
непропорційно великих коштів у порівнянні
зі зниженням результуючого ризику. У той
же час, якщо продемонстровано обґрунту-
вання безпеки на надійній науково-технічній
базі, використання найкращої практики при
проектуванні, будівництві, експлуатації та
закритті сховища, а оцінений ризик для гіпо-
тетичної критичної групи нижчий за 10"6, то
подальше зменшення ризиків не вважаєть-
ся необхідним.

Вимога 4. Підвищення рівня радіоак-
тивності навколишнього середовища. Має
бути доведено, що в будь-який момент часу
істотне зростання рівня природної активності
у навколишньому середовищі через вихід
активності зі сховища є малоймовірним. Цим
встановлюється обмеження щодо можливо-
го суттєвого накопичення в навколишньо-

му середовищі радіонуклідів, що виходять
зі сховища; отже, ця вимога спрямована на
захист людини та інших живих істот у відда-
леному майбутньому. При оцінці безпеки за
індикатор береться існуючий рівень актив-
ності у навколишньому середовищі в ме-
жах впливу сховища, враховуючи радіоток-
сичність радіонуклідів.

Цільовий ризик 10"6 на рік набагато мен-
ший, ніж ризик, обумовлений природним
фоном, що на сьогодні існує у Великій Бри-
танії (від 10~4 до 10"3 на рік).

Зазначені нижче технічні вимоги стосу-
ються важливих в обґрунтуванні безпеки
сховища питань, що мають бути розглянуті
ліцензіатом для отримання ліцензії на будь-
якому з етапів життєвого циклу сховища.
При проведенні всебічної оцінки безпеки
сховища РАВ необхідно розглядати всю си-
стему захоронення в цілому, в тому числі
природні умови майданчика, особливості
проекту сховища, характеристики РАВ.

Вимога 5. Багатофакторний підхід до
обґрунтування безпеки. У всебічному
обґрунтуванні безпеки приповерхневого
сховища не слід надмірно покладатися на
будь-який окремий елемент обґрунтування
безпеки. Ліцензіат має навести докази щодо
надійності кожного з елементів, використо-
вуваних при цьому. Потрібно довести, що
загальна якість системи захоронення забез-
печуватиме прийнятний рівень безпеки і не
виникне ефектів миттєвого або швидкого
погіршення утримувальних властивостей
навіть за умов погіршення окремих еле-
ментів ізоляції РАВ.

Вимога 6. Дослідження майданчика.
Розробник сховища повинен здійснювати
програму досліджень, яка постачатиме
інформацію, необхідну для демонстрації
прийнятності майданчика та всебічного об-
ґрунтування безпеки сховища Регулюючий
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орган Великої Британії вимагає, щоб під час
розробки будь-якого сховища запроваджу-
валася належна програма характеризації
майданчика з викладенням аргументовано-
го підходу до його дослідження та надан-
ням плану виконання робіт. У програмі до-
слідження мають розглядатися всі питання,
що можуть характеризувати прийнятність
майданчика для забезпечення безпеки захо-
ронення. Обов'язкова ідентифікація наявності
корисних копалин поблизу майданчика.

Оператор сховища повинен продемонст-
рувати, що гідрогеологічні умови регіону
та майданчика за існуючих умов та можли-
вих умов у майбутньому, в тому числі ха-
рактеристики майданчика щодо витоку та
міграції радіонуклідів, є такими, що дозво-
ляють забезпечити безпеку установки. Роз-
робник має оцінити, наскільки руйнівними
є запропоновані засоби дослідження та які
довготривалі наслідки вони можуть дати.
Відомості щодо характеристик майданчика
поступово доповнюються в міру розробки
сховища.

Вимога 7. Проектування та спору-
дження сховища. Сховище має проектува-
тися, споруджуватися, експлуатуватися і
мати можливість бути закритим таким чи-
ном, щоб уникнути негативних впливів на
утримувальні властивості системи захоро-
нення. Оператор сховища мусить продемон-
струвати, що запропонований проект схо-
вища разом з характеристиками майданчи-
ка дозволить безпечно захоронювати перед-
бачені категорії РАВ.

Розробник зобов'язаний: показати, що
спосіб будівництва сховища не призведе до
надмірних впливів на геологічні характери-
стики майданчика з точки зору їх утриму-
вальних властивостей; передбачити відпо-
відну програму досліджень і моніторинг на
стадії будівництва та експлуатації сховища

для підтвердження характеристик майдан-
чика, поведінки сховища та виявлення по-
рушень, пов'язаних з процедурами дослі-
дження майданчика чи з будівництвом; роз-
робити план коригуючих дій на випадок ви-
никнення порушень геологічних умов на
стадії будівництва або експлуатації; у разі
використання засипки провести аналіз та
характеризацію матеріалів засипки на їх
сумісність із РАВ та характеристиками
вміщуючої породи; продемонструвати, що
в проекті сховища враховано всі вимоги,
які випливають з обгрунтування безпеки при
закритті сховища, для чого передбачено
відповідні технічні засоби.

Вимога 8. Форма відходів та їх харак-
теризація. Ліцензіат повинен розробити
критерії приймання РАВ назахоронення, що
відповідатимуть припущенням, зробленим
під час оцінки безпеки системи захоронен-
ня, а також вимогам до маніпулювання і
транспортування РАВ.

Встановлюючи критерії приймання на
захоронення, розглядають усі чинники, що
можуть впливати на властивості відходів до
та після захоронення (у тому числі хімічний
склад та хімічну стійкість РАВ, термічну та
радіаційну стабільність, механічну стійкість).
Хімічна та фізична форми РАВ мають обме-
жувати шкідливі хімічні або мікробіологічні
взаємодії та вихід радіонуклідів у ближню
зону сховища. Форма РАВ має бути радіа-
ційно та термічно стійкою, щоб уникнути
шкідливих впливів іонізуючого випроміню-
вання та тепловиділення на характеристики
системи захоронення. Достатня механічна
стійкість упаковок РАВ дозволить оминути
пошкодження при транспортуванні та мані-
пулюванні й зробити відповідний внесок у
загальну безпеку системи після захоронен-
ня. Необхідно визначити інвентарний склад
радіонуклідів, включаючи кількість поділь-
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них матеріалів, в упаковках, які приймають-
ся на захоронення в сховище. Ліцензіат та-
кож має показати, що можливість виник-
нення критичності внаслідок локального
накопичення подільних матеріалів у сховищі
є несуттєвою.

Вимога 9. Моніторинг. На підтримку
всебічної оцінки безпеки розробник схови-
ща має розробити програму моніторингу
всіх змін, спричинених будівництвом схо-
вища та розміщенням у ньому РАВ, а ліцен-
зіат- обґрунтувати програму моніторингу
майданчика та сховища і його регламент.
Запропоновані процедури моніторингу не
повинні порушувати довготривалу безпеку
сховища. Враховуючи, що гарантування
безпеки установки не може залежати від
моніторингу або обслуговування після за-
вершення адміністративного контролю, ви-
магається, щоб моніторинг після завершення
стадії контролю за сховищем проводився
лише з метою надання додаткових доказів
безпеки сховища.

Вимога 10. Система ведення докумен-
тації. Розробник сховища зобов'язаний
встановити всеохоплюючу систему веден-
ня документації за всіма аспектами, котрі
можуть впливати на безпеку, а оператор -
забезпечити збір інформації за результатами
дослідження майданчика для проектної до-
кументації та детальні креслення інженерних
конструкцій, записи про розміщення РАВ та
їх локалізацію в сховищі, збір інформації,
отриманої за період експлуатації, і даних
результатів моніторингу на всіх стадіях жит-
тєвого циклу сховища. Документація дуб-
люється та зберігається за встановленим
порядком.

Вимога 11. Забезпечення якості. Опе-
ратор сховища має розробити програму за-
безпечення якості для всіх видів діяльності,
що впливають на безпеку сховища, вклю-

чаючи допоміжні програми проведення до-
сліджень та оцінок. Для гарантування дотри-
мання вимог регулюючий орган Великої
Британії вимагає, щоб усі види діяльності,
пов'язані з розробкою та експлуатацією схо-
вища, здійснювалися в рамках програми
забезпечення якості. Ця програма розроб-
ляється за принципами, що випливають з
міжнародних та національних стандартів,
забезпечує документування, планування,
регулювання та контроль усіх видів діяль-
ності, регулярно переглядається та проходить
аудит регулюючого органу.

У «новій зеленій книзі» концепцію ад-
міністративного контролю впроваджено
як основу для окреслення різних підходів
до оцінки радіологічного впливу сховища.
Визнано, що застосування конкретних радіо-
логічних стандартів залежить від наявності
або відсутності адміністративного контролю.
Визначення тривалості адміністративного
контролю покладається на ліцензіата.

Після закриття сховища контроль за май-
данчиком може продовжуватися. Ліцензіат
залишається відповідальним за безпеку за-
хоронення до того часу, поки регулюючий
орган не переконається у відсутності будь-
якої радіологічної небезпеки від будь-якого
об'єкта, розташованого на майданчику.
Ліцензіат має задекларувати всі допущен-
ня, зроблені при обгрунтуванні безпеки щодо
здійснення контролю за майданчиком після
закриття сховища. Дозвіл, який видається
регулюючим органом, може містити додат-
кові умови про ведення контролю і моніто-
рингу, котрі гарантуватимуть, що зроблені
в оцінці безпеки допущення залишаються
слушними. При цьому вказується, що про-
довження контролю більш ніж на декілька
сотень років не можна вважати ефективним.
Момент припинення контролю розглядаєть-
ся як момент часу, після якого за критерій
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оцінки безпеки слід застосовувати значен-
ня цільового ризику замість дозової квоти.
Крім того, за умови надання достатніх об-
ґрунтувань, в оцінці безпеки на період здій-
снення контролю з розгляду можна виклю-
чати певні події, наприклад втручання
людини, або деякі шляхи опромінення.

Оцінюючи дози опромінення або ризики
для осіб з населення, визначають одну або
декілька критичних груп населення, які
отримують максимальну дозу. Критична
група має бути достатньо малою, відносно
однорідною за віком, способом харчування
і тими аспектами поведінки, що можуть
впливати на величину отриманої дози. На
період здійснення контролю концепція кри-
тичної групи як групи, що отримує макси-
мальну дозу від даного джерела, дозволяє
оцінити для особи з населення індивідуальну
дозу, яку порівнюють з дозовою квотою.

Після зняття контролю не обов'язково
матиме місце опромінення якоїсь певної гру-
пи осіб. У цей період слід враховувати
ймовірність отримання дози. Група осіб, що
потенційно отримує найвищу дозу, не обо-
в'язково є групою максимального ризику.
Визначаючи групу, котра підпадає під мак-
симальний ризик від впливу сховища, роз-
глядають декілька критичних груп, що по-
тенційно можуть отримати значні дози в пев-
них ситуаціях. Тому вводяться вимога щодо
визначення груп осіб, які потенційно можуть
зазнати опромінення (гіпотетичні критичні
групи), та вимога оцінки доз, які може от-
римати репрезентативний член таких груп,
а також визначення ймовірності отримання
певної дози. Вибір гіпотетичної критичної
групи, котрий обґрунтовується оператором
сховища, можна проводити серед населен-
ня, яке є на час виконання оцінки.

Щоб отримати дозвіл на розробку та екс-
плуатацію сховища РАВ, ліцензіат має на-

дати регулюючому органу інформацію при-
наймні про:

результати наукових досліджень та до-
слідницьких програм;

результати тестування та досліджень
на природних зразках окремих складових
сховища (наприклад, вміщуючої породи схо-
вища);

пропозиції щодо проекту сховища;
інвентарний склад відходів та їх харак-

теристики;
результати проведеної оцінки безпеки з

детальним описом використаної методології
оцінки;

експертні висновки, включаючи виснов-
ки попереднього розгляду.

Підхід до виконання оцінки безпеки схо-
вища РАВ у Великій Британії подібний до
загальних підходів, прийнятих МАГАТЕ за
провідні. Нижче викладені основні аспекти
виконання оцінки безпеки.

Першою стадією проведення оцінки є
детальний аналіз проекту сховища. Для
цього визначають:

розміри та конфігурацію сховища;
характеристики захоронюваних відходів;
спосіб їх розміщення у сховищі та ха-

рактер засипання;
експлуатаційні регламенти та спосіб за-

криття сховища;
характеристики майданчика розміщення

сховища;
надійність забезпечення запроектованих

характеристик сховища через впроваджен-
ня програми забезпечення якості.

Наступною стадією є визначення можли-
вих шляхів потрапляння радіонуклідів у на-
вколишнє середовище. Це процес аналізу
сщнарйв, до яких належать сценарій нор-
мальної еволюціїта набір альтернативних сце-
наріїв. До сценарію нормальної еволюції
включено всі процеси, що найімовірніше від-
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бувагимуться після закриття сховища (наприк-
лад, пошкодження з часом контейнерів, що
призведе до виходу радіонуклідів у підземні
води). Сценарій нормальної еволюції розроб-
ляється на визначенні переліку характеристик,
подій та процесів, що можуть впливати на
цілісність системи захоронення. Альтернатив-
ні сценарії містять менш імовірні події, на-
приклад втручання людини або природні про-
цеси, що призводять до руйнації сховища.

Після опрацювання сценарію визначають
концептуальні моделі, а на їх підставі -
математичні моделі міграції радіонуклідів
через бар'єри сховища. Для цього необхід-
но мати значний масив даних, які характе-
ризують геологічні, гідрогеологічні, геохі-
мічні та інші природні особливості майдан-
чика розміщення сховища, матеріали інже-
нерних бар'єрів сховища, відходи тощо.
Якщо точні значення параметрів для моде-
лювання одержати неможливо, вони визна-
ються як невизначені. Для характеризації
невизначених параметрів рекомендується
використовувати функції щільності ймовір-
ності параметрів або брати значення, що
відповідають найкращій оцінці.

Оскільки невизначеністю характеризу-
ються багато параметрів, головним методом
проведення оцінки безпеки є метод Монте-
Карло, за допомогою якого розраховують
функції щільності ймовірності для доз або
ризиків (так звана ймовірнісна оцінка без-
пеки). При проведенні ймовірнісної оцінки
безпеки необхідно оцінювати вплив неви-
значеностей на отримані розрахункові зна-
чення доз та ризиків. Відповідно до вимог,
встановлених нормативними актами Великої
Британії, при врахуванні невизначеностей
мають бути охоплені такі питання:

систематичне визначення всіх джерел
невизначеностей, що можуть виникнути в
процесі проведення оцінки;

кількісне визначення значущих невизна-
ченостей там, де це є практично можливим;

впровадження заходів до зменшення за-
гальної невизначеності.

За певних обставин застосовують також
детерміністичні розрахунки з використанням
найімовірніших значень параметрів моделю-
вання, які забезпечують найімовірніші зна-
чення доз і ризиків. Для дослідження впли-
ву явищ, котрі не можуть бути включені без-
посередньо в основні моделі оцінки безпе-
ки (певні природні руйнівні події або
втручання людини), проводять приблизні
оцінювальні розрахунки.

Результати розрахунків (найімовірніші
значення доз і ризиків та їх функції щільності
розподілу) порівнюються з відповідними
критеріями безпеки, щоб визначити, чи
відповідає проект сховища відповідним ре-
гулюючим вимогам. Але для надійного об-
грунтування безпеки не достатньо лише до-
вести, що обчислені за результатами розра-
хунків дози та ризики є нижчими за вста-
новлені регламенти. Зокрема, при оцінці
безпеки слід показати, внаслідок яких ме-
ханізмів та складових формуються дози або
ризики, наприклад, визначивши основні
дозоутворювальні радіонукліди в складі РАВ
та їх внесок у формування доз та ризиків.
Якщо отримані результати (дози або ризи-
ки) не перевищують відповідні цільові зна-
чення, то система захоронення вважається
безпечною. Якщо отримані значення доз і
ризиків вищі за встановлені регулюючими
вимогами цільові значення, необхідно про-
демонструвати, що будь-яке подальше по-
кращення безпеки може бути досягнуто тіль-
ки за рахунок невиправдано високих витрат.
Безумовно, якщо певний альтернативний
проект дозволить з помірними витратами
знизити дозу і ризик, має бути реалізова-
ним саме він.
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Існує дві можливості оцінки органом
регулювання наданого аналізу безпеки: про-
вести незалежну оцінку або прийняти до-
кази, надані ліцензіатом. Регулюючий орган
Великої Британії проводить незалежну оцін-
ку безпеки сховища; вона хоча не настільки
детальна, як та, що виконується ліцензіатом,
але дозволяє отримати незалежні свідчен-
ня про надійність наданого обґрунтування
безпеки.

У Великій Британії не передбачається
зміни національної політики, орієнтованої на
переробку ВЯП. ВАВ і довгоіснуючі CAB, що
утворюються в процесі переробки, тимча-
сово зберігаються в наземних установках.
Установки для зберігання ВАВ експлуатує
фірма BNFL, а довгоіснуючих CAB - фірма
Nirex. Загальний прогнозний об'єм конди-
ціонованих ВАВ складає 1890 м3, а довго-
існуючих CAB - 215 тис. м3. Згідно із сучас-
ною стратегією поводження з ВАВ розроб-
ку геологічного сховища для остаточного
захоронення ВАВ відкладено і надано пере-
вагу науковим дослідженням та розробкам
щодо довготривалого зберігання протягом
100 років.

У 2003 р. уряд Великої Британії прийняв
рішення про надання фірмі Nirex незалеж-
ності від атомної промисловості з метою
посилення контролю з боку держави за пла-
нами і діяльністю цієї організації. На думку
уряду, ця зміна забезпечить більш вагомий
внесок Nirex у розробку довготривалої по-
літики у сфері поводження з високоактивни-
ми та довгоіснуючими відходами й виведе
Велику Британію на один рівень з такими
країнами, як Фінляндія і Швеція, де досяг-
нуто реального прогресу в цій сфері. На-
дання фірмі Nirex статусу незалежної орга-
нізації є частиною реформ, що проводить
уряд; наступним кроком стало створення
нового органу з поводження з відходами від

виведення з експлуатації ядерних установок
і очищення старих виробничих майданчи-
ків, - Nuclear Decommissioning Authority.

У рамках раніше розробленої фірмою
Nirex концепції глибокого захоронення ВАВ
і довгоіснуючих CAB з 1991 р. проведено
великий обсяг робіт із дослідження майдан-
чика в Селлафілді, результати яких підтвер-
дили, що цей майданчик потенційно підхо-
дить для захоронення довгоіснуючих CAB і
ВАВ. На такі дослідження було витрачено
400 млн фунтів стерлінгів. Однак у 1997 р.
уряд під тиском громадськості відмовив
фірмі Nirex в одержанні ліцензії на будів-
ництво в районі Селлафілда підземної до-
слідної лабораторії RCF (Rock Characterization
Facility). Лабораторія RCF призначалася для
вивчення можливості захоронення майже
300 тис. м3 довгоіснуючих CAB і 100 тис. м3

довгоіснуючих НАВ на глибині 700 м у
твердому грунті, утвореному вулканічним
туфом і потоками лави. З точки зору фірми
British Energy, відміна виконання програми
глибокого захоронення довгоіснуючих CAB
значно дезорганізувала політику країни
щодо поводження з відходами. Оскільки
при експлуатації газоохолоджуваних реак-
торів утворюється набагато більше довгоіс-
нуючих CAB, ніж при експлуатації реакторів
Р WR у інших країнах, ця фірма зіткнулася з
фінансовими труднощами розміщення на
зберігання довгоіснуючих CAB, кількість
яких весь час зростає. Проте уряд у 1998 р.
ухвалив рішення про підтримку споруджен-
ня установок наземного зберігання довго-
існуючих CAB, а не постійного сховища.

Зараз уряд сконцентрував свої зусилля
на розробці довготривалої стратегії в сфері
поводження з РАВ. Із цією метою створено
Комітет з поводження з РАВ (Committee on
Radioactive Waste Management - CoRWM),
який має консультувати уряд з питань прий-
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нятія рішень щодо поводження з ВАВ і довго-
існуючими CAB.

Нещодавно компанія British Nuclear
Group завершила видалення усіх численних
активованих залишків від демонтованого
першого енергоблока АЕС Trawsfynydd. Це
перший випадок, коли всі відходи, включа-
ючи старі термопари, металеві конструкції й
графітові блоки, вилучено з майданчика,
фрагментовано, упаковано й переміщено в
сховище. Роботи провадилися з 2001 р. за
допомогою дистанційно керованого гідрав-
лічного маніпулятора Artisan зі стрілою 3 м
завдовжки, змонтованого на даху будівлі.
Упаковані відходи розміщено під захистом
у котловані реактора, де для цього було ви-
готовлено бокси з нержавіючої сталі об'-
ємом З м3 кожний, що вміщають по 8 упа-
ковок. Усього вилучено 16 тис. радіоактив-
них фрагментів.

2.3. НІМЕЧЧИНА

Німеччина приступила до мирного ви-
користання ядерної енергії у 1950-х роках.
Перші ядерні реактори експлуатувалися
тільки з дослідною метою, а виробництво
електроенергії розпочалось у 1962 р. з пус-
ком пілотного енергетичного реактора.
У 1960-х і на початку 1970-х років різке
зростання дефіциту енергетичних ресурсів
викликало потребу в більш стрімкому роз-
витку ядерної енергетики. За період 1968-
1989 pp. було введено в експлуатацію
21 атомну станцію.

У1963 р. Федеральний інститут геофізи-
ки і природних ресурсів Німеччини видав
рекомендацію зі зберігання радіоактивних
відходів у покладах кам'яної солі. У1973 р.
уряд розпочав планування будівництва на-
ціонального центру з переробки, кондиціо-

нування і захоронення РАВ. Остаточне захо-
ронення таких відходів у 1976 р. було за-
кріплено за державою у вигляді поправок
до національного закону про атомну енергію.
Ситуація змінилася у 1998 р. з приходом до
влади соціал-демократів і «зелених», які
декларували намір відмовитися від викори-
стання ядерної енергії.

У 2002 р. внесено зміни до законодав-
ства, згідно з якими останній ядерний енер-
гоблок буде закрито у 2021 p., а будівницт-
во нових ядерних енергоблоків забороняєть-
ся. Уряд офіційно підтримує концепцію за-
хоронення всіх типів РАВ у одному сховищі,
проте не вважає за необхідне його відкрит-
тя до 2030 р.

Раніше ВЯП відправляли на переробку
до Франції (переважно залізничним транс-
портом у спеціальних вагонах) та Великої
Британії (з використанням різних видів
транспорту: залізничного, автомобільного та
морського).

Перевезення ядерних і радіаційних мате-
ріалів територією Німеччини викликало бур-
хливий протест з боку активістів партії «зе-
лених» і населення в цілому. Прийняття кон-
цепції захоронення всіх радіаційних відходів
у глибоких геологічних формаціях без від-
повідної переробки ВЯП частково поясню-
ється й бажанням виключити перевезення
ВЯП територією Німеччини й країн їх пере-
робки, а також відійти від непотрібних дис-
кусій щодо критеріїв РАВ, які приймаються
на захоронення. Цю концепцію істотно
доповнила відмова Німеччини від ядерної
енергетики в подальшому.

Організації, що експлуатують АЕС,
відповідають за утворювані при цьому відхо-
ди. Від них вимагають або повторного ви-
користання матеріалів без забруднення на-
вколишнього середовища, або захоронен-
ня їх як відходів відповідної категорії. Відхо-
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ди, поки вони не будуть розміщені в оста-
точному федеральному сховищі, залиша-
ються власністю їх виробників.

Уряд, який згідно із законом відповідає за
остаточне захоронення, делегував ці обов'яз-
ки підлегаій йому організації- Bundesamt fur
Strahleuschutz, що займається проектами ос-
таточних сховищ Gorleben і Konrad уже по-
над 20 років. Будь-які витрати при цьому ма-
ють нести виробники відходів. Для виконання
своїх зобов'язань уряд підписав договір про
співробітництво з Німецькою сервісною ком-
панією у сфері будівництва та експлуатації
сховищ відходів - Deutsche Gesellschaft zum
Ban und Betrieb von Endlagern fur Abfallstoffe
mbH (DBE) і доручив їй проектування, спо-
рудження й експлуатацію федеральних ос-
таточних сховищ. Ліцензування остаточно-
го сховища знаходиться у віданні найбільш
компетентних урядових органів землі, де
розташоване сховище, але залишається під
наглядом Федерального міністерства із за-
хисту навколишнього середовища.

Якщо в міжнародній практиці РАВ кла-
сифікують за категоріями (низького, серед-
нього та високого рівня питомої активності),
Німеччина диференціює їх ще й на відходи,
що виділяють тепло і не виділяють його.
Відходи, котрі не виділяють тепло, визнача-
ються як такі, що спричиняють при захоро-
ненні лише невелике підвищення темпера-
тури (не більше ніж З °С) в оточуючих
скельних породах. Для остаточного захо-
ронення цих відходів передбачено викорис-
товувати шахту Konrad. Відходи, що виді-
ляють тепло, більш помітно підвищують тем-
пературу в сховищі; вони остаточно захо-
ронятимуться в соляному куполі Gorleben,
якщо його придатність буде встановлено по
завершенні досліджень.

Відходи низької питомої активності
(НАВ) утворюються під час експлуатації,

ремонту та технічного обслуговування, знят-
тя з експлуатації ядерних енергоблоків,
дуже невелика кількість - при переробці й
кондиціонуванні ВЯП. З метою захоронення
таких відходів, поки не буде готове остаточне
сховище, енергетичні компанії побудували
тимчасові сховища на майданчиках АЕС.

Річні об'єми експлуатаційних відходів
послідовно скорочуються завдяки заходам
з мінімізації відходів. Якщо у 1980-х роках
очікувалось, що річний об'єм відходів від
кожної АЕС становитиме близько 75 м3, то
зараз він не перевищує 60 м3. Ця тенденція
триває. Виходячи з тривалості досягнутого
між урядом і компаніями строку служби
АЕС, можна оцінити, що експлуатація АЕС,
включаючи післяексплуатаційний етап, зге-
нерує експлуатаційні відходи об'ємом по-
рядку 20 тис. м3.

Річний об'єм відходів від робіт зі зняття
з експлуатації, зважаючи на те, що специфі-
ка процедур зняття з експлуатації для окре-
мих станцій поки ще не зовсім відома, мож-
на визначити тільки розрахунком. За цією
процедурою кількість відходів від робітзі знят-
тя з експлуатації становитиме 4 000 м3/рік,
а загальний об'єм відходів усіх АЕС -
близько 115 тис. м3. До них слід додати ще
10 тис. м3 відходів як результат зняття з екс-
плуатації тих АЕС, що вже зараз знаходять-
ся на етапі демонтажу.

Відходи високої питомої активності
(ВАВ), або відходи, генеруючі тепло, вклю-
чають головним чином оскловані розчини
продуктів поділу, спресовані оболонки і
хвостовики, а також структурні компонен-
ти від переробки опроміненого ВЯП і саме
опромінене ВЯП, призначене для прямого
остаточного захоронення.

Об'єми відходів від переробки. Перероб-
ка ВЯП була основним способом поводжен-
ня з ним у німецьких енергетичних компа-
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ніях до 1994 р. Із цією метою компанії підпи-
сали контракти на переробку ВЯП з BNFL і
Cogema на загальний об'єм близько 6900 т
важкого металу (ВМ) з поверненням усіх
відходів від переробки до Німеччини. Пла-
нується, що повернення продовжуватиметь-
ся до 2022 р. Кількість скляних каністр від
Cogema і BNFL складе, як передбачається,
відповідно 127 і 39, тобто всього 166, з яких
39 уже розміщено на проміжне зберігання
в Gorleben. Тривалість проміжного зберіган-
ня залежатиме від доступності остаточного
сховища і виконання умов для розміщення
в ньому. Виходячи з існуючої концепції ос-
таточного сховища Gorleben, слід очікува-
ти, що відходи типу ВАВ зберігатимуться від
ЗО до 40 років з моменту вивантаження ВЯП
з реактора до того, як в осклованому ви-
гляді вони будуть переведені в остаточне
сховище.

Сильно спресовані оболонки і хвосто-
вики, а також структурні компоненти мають
повернутися в 2008 р. їх розміщено в ка-
ністри з нержавіючої сталі таких само
розмірів, як і розміри скляних каністр. Очі-
кувана кількість великих бочок зі спресо-
ваними патрубками і структурними компо-
нентами, переробленими за контрактами,
укладеними з компанією Cogema, становить
309. Враховуючи, що більше немає потреби
в подальшому охолодженні цих відходів, їх
можна було б негайно відправити в оста-
точне сховище. Якщо воно не буде готове,
бочки тимчасово розмістять у сховищі
Ahaus.

ВЯП для прямого захоронення після
опромінення не було і не буде перероблено.
Після проміжного зберігання і кондиціону-
вання (ущільнення стрижнів) воно направ-
ляється прямо в остаточне сховище. Його
загальна маса до 2025 р. приблизно стано-
витиме 9-Ю тис. т ВМ.

Непресоване ВЯП тимчасово зберігаєть-
ся в бочках. Після того, як в різних райо-
нах будуть споруджені установки проміжно-
го зберігання, кількості місць для такого
зберігання вистачить. Строк дії ліцензій на
експлуатацію установок проміжного збері-
гання обмежений десятьма роками.

Відходи, що не виділяють тепла, вже кон-
диціонують способом, за яким вони стають
придатними для остаточного захоронення
згідно зі специфікаціями та попередніми
умовами приймання в остаточне сховище
Konrad.

На підставі розрахунків і загального
підходу можна зробити висновок, що дос-
тупних вмістищ проміжного зберігання екс-
плуатаційних відходів і відходів від зняття
з експлуатації до 2013 р. не бракуватиме,
поки сховище Konrad, як очікується, буде
введено в експлуатацію. Воно зробить бу-
дівництво додаткових вмістищ проміжного
зберігання непотрібним, тому що всі відхо-
ди, вже існуючі й ті, що генеруються, мож-
на зберігати у цій шахті до 2030 р. У деяких
випадках підготовка додаткових вмістищ
проміжного зберігання стане потрібною на-
багато раніше цієї дати, що слушно для ве-
ликих об'ємів відходів при виведенні АЕС
з експлуатації і, зокрема, відходів демонта-
жу, початого до того, коли остаточне схо-
вище стане доступним.

Якщо єдине остаточне сховище увійде в
експлуатацію тільки після 2030 p., відходи
загальним об'ємом близько 170 тис. м3 тре-
ба безпечно зберігати в тимчасових уста-
новках. За цим сценарієм необхідно при-
близно 100 тис. м3 додаткових вмістищ про-
міжного зберігання. Для відходів, що виді-
ляють тепло, планується ввести в дію
остаточне сховище до 2030 р. З технічної
точки зору відкриття сховища в Gorleben до
2025 р. для відходів, які виділяють тепло,
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поки залишається реальним, якщо після за-
вершення досліджень буде доведено при-
датність соляного куполу.

Спресовані відходи, повернуті з циклу
переробки до 2022 p., в комбінації холод-
них каністр зі спресованими відходами і
гарячих скляних каністр, мають бути при-
датними для остаточного захоронення без
додаткового зберігання з метою зменшення
їхньої активності за рахунок радіоактивно-
го розпаду. Ці відходи передбачається захо-
ронювати у свердловинах.

Поточною концепцією остаточного захо-
ронення ВЯП є так звана Pollux-концепція,
згідно з якою час перевезення відходів у
сховище залежить від теплового наванта-
ження й допустимого теплового відведення
у сховищі.

Тривалість зберігання і, як наслідок, пе-
ріод, коли сховище залишається відкритим,
в основному визначається продуктивністю
заводу з кондиціонування відходів. Ліцензо-
вана продуктивність становить 35 т ВМ на
рік, а максимальна технічно досяжна про-
дуктивність - приблизно 450 т ВМ на рік.
Тому операції з кондиціонування, що полег-
шують остаточне зберігання, слід починати
якомога раніше, щоб забезпечити короткий
експлуатаційний період остаточного сховища.

За прогнозами, для розробки оптималь-
ної концепції остаточного сховища і прове-
дення необхідних випробувань для її верифі-
кації знадобиться близько десяти років. Зва-
жаючи на те, що концептуальні розробки
значною мірою залежать від місцевих умов,
останні мають бути також визначені якомо-
га раніше для полегшення оптимізації оста-
точного зберігання.

Проекти остаточних сховищ Konrad і
Gorleben слід здійснювати якомога швид-
ше, щоб уникнути як довгострокового про-
міжного зберігання, здатного завдати шко-

ди технічній безпеці, так і необхідності бу-
дувати нові вмістища проміжного зберіган-
ня НАВ, а також щоб забезпечити швидке
захоронення ВАВ.

Головною метою, задекларованою в на-
ціональній політиці щодо захоронення РАВ, є
гарантування того, що відходи захороненоу
такий спосіб, який забезпечує захист люди-
ни і навколишнього середовища від небез-
пеки іонізуючого випромінювання, пов'яза-
ної з відходами. Це відповідає загальним
принципам забезпечення безпеки, сформу-
льованим у документах МАГАТЕ та прийня-
тим усіма державами-членами МАГАТЕ.

Захоронення РАВ регулюється такими
законодавчими актами: Законом про атом-
ну енергію (Atomic Energy Act); Нормами
радіаційного захисту (Radiation Protection
Ordinance); Федеральним гірничим законом
(Federal Mining Act); Критеріями безпеки
захоронення радіоактивних відходів у гірни-
чих виробках (Safety Criteria for the Disposal
of Radioactive Waste in a Mine).

Контроль за додержанням норм, викла-
дених у Законі про атомну енергію, нале-
жить до компетенції держави. Відпові-
дальність за це несуть Федеральне міністер-
ство з питань навколишнього середовища,
захисту природи і безпеки ядерних реакторів
(BMU) з підпорядкованими йому відомства-
ми, до яких належить Федеральне відомство
з радіаційної безпеки (BfS). У межах феде-
ральних земель керівництво з відповідних
питань здійснюють земельні міністерства.

Основні положення, що мають братися
до уваги для досягнення цілей захоронен-
ня, викладені в документі «Критерії безпе-
ки захоронення РАВ у гірничих виробках».
Критерії безпеки сформульовані виключно
до радіологічного захисту і не враховують
нерадіологічних чинників небезпеки. Голов-
ною метою при плануванні радіологічного
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захисту є обмеження індивідуальних доз
опромінення. Колективна доза не є радіоло-
гічним критерієм. У документі встановлено
вимоги:

дотримання в період експлуатації схови-
ща критерів безпеки, встановлених Законом
про атомну енергію та Нормами радіаційно-
го захисту;

демонстрації необхідного рівня безпеки
сховища, спорудженого в геологічних фор-
маціях, шляхом проведення аналізу безпе-
ки сховища з урахуванням: характеристик
майданчика, у тому числі особливостей гео-
логічної будови; концепції сховища, вклю-
чаючи характеристики упаковок РАВ, що
передбачаються для захоронення; заплано-
ваного терміну експлуатації сховища та три-
валості адміністративного контролю;

неперевищення після закриття сховища
індивідуальних доз опромінення населення
внаслідок виходу активності зі сховища до
біосфери значень, встановлених Нормами
радіаційного захисту (концепція 0,3 мЗв/рік).

У цьому документі також викладено
принципи безпеки та вимоги до кожної зі
стадій розробки і спорудження сховища, а
саме: вибору майданчика, проектування,
спорудження, експлуатації, післяексплуата-
ційного періоду. До основних принципів, на
яких базується безпека сховищ, належать:

забезпечення захисту людини і навко-
лишнього середовища сьогодні й у майбут-
ньому;

додержання рівнів радіаційного впливу
від сховища нижчими від природного раді-
аційного фону;

забезпечення захисту за межами Німеч-
чини на рівні, не нижчому за діючий на її
території;

вибір таких природних умов розміщен-
ня сховища, які б разом з проектом забез-
печили довгострокову безпеку сховища;

обов'язковість обґрунтування безпеки
сховища на стадіях експлуатації, закриття і
після закриття сховища; при цьому
обґрунтування довгострокової безпеки має
бути надано більше ніж на мільйон років;

незалежність безпеки сховища в після-
експлуатаційний період від активних дій.

Законодавча база Німеччини містить се-
рію документів рекомендаційного характе-
ру - технічні правила щодо діяльності при
поводженні з РАВ.

Відповідно до Закону про атомну енер-
гію створення установок для безпечного
зберігання і захоронення РАВ (тобто сховищ
РАВ) покладається на державу. Споруджен-
ня, експлуатація сховищ РАВ, а також на-
гляд за ними є компетенцією Федерального
відомства з радіаційної безпеки. Закон вста-
новлює також необхідність одержання
ліцензії на спорудження та експлуатацію
сховищ.

Ліцензування життєвих циклів сховищ
проводиться відповідно до Закону про атом-
ну енергію і Федерального гірничого зако-
ну. Складовою частиною документації, що
надається до верховних земельних відомств
для одержання ліцензії, є документ з обґрун-
тування безпеки, який складається на під-
ставі проведеної оцінки безпеки. Процеду-
ра ліцензування і винесення рішення про
видачу ліцензії є компетенцією верховних
земельних відомств, що призначаються зе-
мельними урядами. Особлива увага в про-
цесі ліцензування сховищ приділяється
інформуванню широких верств населення.
Внаслідок такого підходу одержання ліцензії
сховищем Konrad тривало близько 20 років.
З огляду на це, перебільшення ролі громад-
ської думки в прийнятті рішення щодо розмі-
щення сховища РАВ може призвести до не-
обгрунтованих витрат часу та коштів і, зреш-
тою, до затримки безпечної утилізації
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відходів та негативного впливу на екологіч-
ну ситуацію в регіоні.

Ліцензіат має розробити і надати до ре-
гулюючого органу концепцію безпеки схо-
вища, в якій обов'язково мають бути перед-
бачені:

багатобар'єрна система захисту;
особливості обраного майданчика (що має

бути продемонстровано в аналізі безпеки);
всебічне випробування вирішальних для

безпеки сховища компонентів, для яких не
існує затверджених технічних специфікацій;

заходи до запобігання вторгнення люди-
ни у систему захоронення;

надання довгострокових геологічних та
геотехнічних прогнозів щодо поведінки си-
стеми захоронення у віддаленому майбут-
ньому.

При обгрунтуванні безпеки сховища на
стадії експлуатації розглядається режим нор-
мальної експлуатації та умови виникнення
аварій. Для режиму нормальної експлуатації
сховища встановлено наступні регламенти
для населення: пряме опромінення не повин-
не перевищувати 1 мЗв/рік, а опромінення,
отримане через кожний із водних і повітря-
них шляхів, має бути не більшим ніж
0,3 мЗв/рік. На випадок аварійної ситуації
рівень можливого опромінення не повинен
перевищувати 50 мЗв/рік. Для персоналу за
ліміт доз використовується значення ефек-
тивної дози 20 мЗв/рік.

Передбачається проводити оптимізацію
радіаційного захисту, орієнтовану на досяг-
нення цільового значення опромінення на-
селення 10 мкЗв/рік у період експлуатації
сховища. У разі отримання прогнозованих
доз, нижчих від цільового значення, оптимі-
зація не є необхідною.

Безпека в післяексплуатаційний період
досягається відповідно обраними інженер-
ними і природними бар'єрами та обґрунто-

вується оцінкою безпеки на довгостроковий
період. Зараз у Німеччині розробляється тех-
нічна настанова з оцінки довгострокової
безпеки.

Обґрунтування довгострокової безпеки
проводиться за схемою, наближеною до
рекомендацій МАГАТЕ з оцінки безпеки.
Визначається проміжок часу, для якого ви-
конується довгострокова оцінка безпеки,
розбираються сценарії та їхні наслідки, оці-
нюються невизначеності. Навмисне втручан-
ня людини і сценарії з надзвичайно низькою
ймовірністю виникнення безпеки не розгля-
даються. У сценаріях виділяють потенційні
явища, котрі, в свою чергу, поділяють на
ймовірні і менш імовірні, а також ненавмисне
втручання людини. Для ймовірних сценаріїв
та менш імовірних встановлено радіаційні
регламенти у вигляді цільових доз для на-
селення: відповідно 0,1 мЗв/рікі 1 мЗв/рік.
Для ненавмисного втручання людини рег-
ламенти не встановлено; ці сценарії вико-
ристовуються тільки як якісний аргумент
при прийнятті рішення щодо вибору майдан-
чика для сховища.

Захист населення у післяексплуатаційний
період вважається оптимізованим, якщо
доведено, що сховище спроектоване за но-
вітніми досягненнями науки і техніки, цілі
безпеки додержуються, а надана концепція
сховища обґрунтована ліцензіатом.

2.4. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Після розпаду Радянського Союзу пра-
вонаступницею усієї спадщини, що зали-
шилась із часів холодної війни й гонки
озброєнь, стала Російська Федерація. У Ра-
дянському Союзі було побудовано найбіль-
ше у світі кораблів і суден з ядерними енер-
гетичними установками - 262, у тому числі
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248 атомних підводних човнів, 5 надводних
кораблів з ЯЕУ, 8 атомних криголамів і один
атомний ліхтеровіз. Загальне число встанов-
лених на цих об'єктах ядерних реакторів
перевищує 450, їхня сумарна потужність
порівнянна з установленою потужністю всіх
АЕС Росії. Проте не було створено ніякої
інфраструктури для розбирання чи демон-
тажу названих плавзасобів після закінчен-
ня їхнього строку експлуатації й системи
поводження з РАВ.

У 1990-ті роки почалося масове виве-
дення з експлуатації атомного флоту, в ос-
новному, внаслідок відпрацювання кораб-
лями й судами встановленого технічного
ресурсу й необхідності виконання зобов'я-
зань щодо реалізації угоди про скорочення
стратегічних наступальних озброєнь. Поки
жоден зі 192 виведених з експлуатації під-
водних човнів не утилізований повністю. На
сьогодні у пунктах тимчасового зберігання
знаходяться близько 90 реакторних блоків,
які потребують періодичного контролю й
постійних зусиль для підтримки їхньої пла-
вучості. Крім того, в жодному регіоні ути-
лізації човнів і поводження з ВЯП та РАВ
не створені у повному обсязі комплексні
системи радіоекологічного моніторингу.

Поступова втрата плавучості виведених
з експлуатації атомних кораблів і руйнуван-
ня їхніх захисних бар'єрів для забезпечення
радіаційної безпеки можуть створити реаль-
ну загрозу радіаційного забруднення навко-
лишнього середовища. Внаслідок необхід-
ності створення нової технології поводження
з ВЯП, ускладнення й збільшення масштабів
реабілітаційних заходів зросте вартість
майбутніх робіт.

Для вивезення відпрацьованого ядерно-
го палива на підприємство з його перероб-
ки, яке розташоване на Південному Уралі,
з територій Північного й Тихоокеанського

флотів потрібно 100 рейсів спеціального
поїзда, а щорічно він може робити тільки
10-15 подібних рейсів. Для утилізації РАВ,
що утворилися на території Росії, а також
для реабілітації забруднених територій по-
трібно 4 млрд дол. США.

У зв'язку із ситуацією, що склалася, від-
повідно до політики Росії, перед суспіль-
ством, фізичними і юридичними особами,
котрі займаються діяльністю з виробництва
й використання ядерних матеріалів, атомної
енергії та радіоактивних речовин, і перед
державою, на території якої здійснюється ця
діяльність, стоїть задача створення ефектив-
ної системи безпеки, яка забезпечуватиме
всебічний захист громадян, суспільства й
держави від загрози неприпустимого радіа-
ційного впливу. Основною складовою такої
системи є ефективне національне законодав-
ство, що регулює виробництво й викорис-
тання ядерних матеріалів, атомної енергії й
радіоактивних речовин.

Уся діяльність із забезпечення безпеки в
галузі використання атомної енергії й пово-
дження з РАВ у Російській Федерації здій-
снюється за Конституцією Російської Феде-
рації, федеральними законами, нормативни-
ми правовими актами Президента й уряду
Російської Федерації, федеральними норма-
ми і правилами у галузі використання атом-
ної енергії, нормативними документами
органів державного регулювання безпеки та
органів управління використанням атомної
енергії.

До основних документів, регламентую-
чих діяльність у галузі поводження з РАВ,
належать такі федеральні закони:

«Про використання атомної енергії», який
визначає правову основу й принципи регу-
лювання відносин, що виникають при вико-
ристанні атомної енергії. Об'єктом застосу-
вання даного закону, зокрема, є виробниц-
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тво, використання, переробка, перевезення
й зберігання (тимчасове й постійне) РАВ;

«Про радіаційну безпеку населення»;
«Про охорону навколишнього природно-

го середовища»;
«Про санітарно-епідеміологічне благопо-

луччя населення»;
«Про захист населення і територій від

надзвичайних ситуацій природного й техно-
генного характеру»;

«Про екологічну експертизу»;
«Про адміністративну відповідальність

організацій за порушення законодавства у
сфері використання атомної енергії».

Закон «Про використання атомної енергії»
встановлює правові відносини між усіма
учасниками використання атомної енергії й
гарантує відшкодування збитку, заподіяно-
го радіаційним впливом, надання працівни-
кам компенсації за негативний вплив іоні-
зуючого випромінювання на їхнє здоров'я
й за додаткові фактори ризику, забезпечен-
ня соціального захисту громадянам, які про-
живають або здійснюють трудову діяльність
у районах розташування ядерних установок.

Законом визначено, що всю повноту
відповідальності за безпеку ядерної установ-
ки, радіаційного джерела й пункту зберіган-
ня, а також належне поводження з ядерни-
ми матеріалами, радіоактивними речовина-
ми й РАВ несе експлуатуюча організація.
Організації, що виконують роботи й нада-
ють послуги для експлуатуючої організації,
відповідають за якість виконаних робіт і на-
даних послуг впродовж усього терміну
служби ядерної установки, радіаційного
джерела, пункту зберігання або виготовле-
ного для них устаткування.

Експлуатуючі організації й організації,
що виконують роботи й надають послуги
для експлуатуючих організацій, діють на під-
ставі ліцензій, які видаються органами дер-

жавного регулювання безпеки. Перелік ви-
дів діяльності в сфері використання атомної
енергії, для здійснення яких потрібне одер-
жання ліцензій, порядок видачі й припинення
дії ліцензій установлюються урядом Росій-
ської Федерації.

Закон «Про радіаційну безпеку населен-
ня» визначає: основи, принципи та заходи
щодо забезпечення радіаційної безпеки на-
селення з метою охорони його здоров'я;
повноваження Російської Федерації та її
суб'єктів, права й обов'язки громадян і гро-
мадських об'єднань у цій сфері.

Державне регулювання ядерної безпеки,
а також технічних аспектів радіаційної без-
пеки покладено на Федеральний нагляд Росії
з ядерної та радіаційної безпеки (Держ-
атомнагляд Росії). Він є федеральним орга-
ном виконавчої влади, що організовує й
здійснює державне регулювання ядерної
й радіаційної безпеки при використанні
атомної енергії в мирних і оборонних цілях
(за винятком регулювання санітарно-гігієніч-
них і природоохоронних аспектів радіацій-
ної безпеки, а також діяльності, пов'язаної з
розробкою, виготовленням, випробуванням,
експлуатацією й утилізацією ядерної зброї
та ядерних енергетичних установок військо-
вого призначення) для формування умов,
за яких гарантуються захист працівників
об'єктів використання атомної енергії, на-
селення й навколишнього середовища від
неприпустимого радіаційного впливу й за-
побігання неконтрольованому розповсю-
дженню й використанню ядерних матеріалів.

Головним завданням Держатомнагляду
Росії є забезпечення безпеки людини й на-
вколишнього середовища при використанні
атомної енергії. З цією метою Держатомнаг-
ляд проводить експертизи й сертифікацію
сховищ ВЯП і РАВ, здійснює ліцензування
діяльності в галузі використання атомної

З 7-276
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енергії та контроль обліку радіоактивних
матеріалів. Основними об'єктами регулю-
вання ядерної і радіаційної безпеки є:

ядерні установки - блоки атомних елек-
тростанцій, дослідницькі ядерні установки,
судна (криголами й ліхтеровози) з ядерни-
ми енергетичними установками (ЯЕУ), про-
мислові реактори, установки з виробницт-
ва ядерного палива, комплекси для прове-
дення науково-дослідних робіт та дослідно-
конструкторських розробок з ядерними
матеріалами, установки з переробки ядер-
них матеріалів (збагачення, хіміко-металур-
гійне й гідрометалургійне виробництво
тощо), комплекси з переробки ВЯП, урано-
видобувні комплекси. Загальна кількість
ядерних установок -213 облікових одиниць;

пункти зберігання ядерних матеріалів
і РАВ - споруджені окремо сховища ВЯП
АЕС, стаціонарні споруди для зберігання
ядерних матеріалів, полігони для зберіган-
ня відвального гексафториду урану, схови-
ща ВЯП АЕС, суднових установок і промис-
лових реакторів, контейнери-сховища
рідких ВАВ, водойми-сховища рідких РАВ,
об'єкти зберігання твердих РАВ, пункти
підземного зберігання рідких РАВ, станції
переробки рідких РАВ. Загальна кількість
об'єктів - 454 облікові одиниці;

радіаційні джерела - медичні, наукові,
дослідницькі лабораторії та інші об'єкти, де
провадяться роботи з відкритими радіонук-
лідними джерелами; комплекси, установки,
апарати, устаткування й вироби із закрити-
ми радіонуклідними джерелами (техно-
логічні й медичні опромінювальні установ-
ки, дефектоскопи, радіоізотопні прилади,
радіоізотопні термоелектричні генератори).
Загальна кількість об'єктів-16 745 обліко-
вих одиниць;

пункти зберігання радіоактивних ре-
човин і РАВ - пункти зберігання радіоак-

тивних речовин «Ізотоп» міжрегіонального
значення; пункти зберігання радіоактивних
речовин, що не мають міжрегіонального
значення, розташовані на об'єктах викори-
стання атомної енергії; сховища РАВ «Ра-
дон» міжрегіонального значення; сховища
РАВ, що не мають міжрегіонального значен-
ня, розташовані на об'єктах використання
атомної енергії; сховища РАВ, які містять
тільки природні радіонукліди. Загальна
кількість об'єктів -1508 облікових одиниць.

Перші спроби вирішення проблем по-
водження з РАВ на державному рівні в Росії
розпочато у 90-х роках минулого сторіччя.
На сьогодні створено законодавчу й норма-
тивну базу. Покладена в основу розробле-
них документів сучасна природоохоронна
стратегія, що опирається на концепцію еко-
логічної безпеки людської діяльності, вихо-
дить з того, що до практичної реалізації будь-
якої сфери діяльності допускається тільки
така, що є екологічно безпечною. Стосовно
поводження з РАВ це означає, що процеси
переробки й зберігання відходів визнають-
ся екологічно безпечними, якщо внаслідок
впливу будівництва й експлуатації комп-
лексів для поводження з РАВ на природне
оточення й умови життя населення в регіоні
стан природного оточення змінюється не
більше, ніж це визнано допустимим або
прийнятним для біоценозів регіону даного
комплексу, а умови життя людей змінюють-
ся не більше, ніж це допускають санітарно-
гігієнічні нормативи.

Розроблена концепція поводження з РАВ
заснована на принципах створення багато-
бар'єрного захисту від виходу радіонуклідів
з відходів у біосферу в процесі переробки й
тривалого зберігання. Як основні бар'єри
безпеки переробки РАВ пропонуються інже-
нерно-технологічні. За основні бар'єри при
тривалому зберіганні розглядаються форма
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відходів (переважно у твердому вигляді),
інженерні бар'єри й геологічне середовище.
При цьому передбачається, що в сукупності
захисні бар'єри гарантують мінімальний са-
нітарно обгрунтований радіаційний ризик
для населення на весь строк збереження по-
тенційної небезпеки захоронених РАВ.

У процесі зберігання РАВ має бути га-
рантована схоронність певної якості природ-
ного оточення сховища й певної якості умов
життя людей. Із цією метою для тривалого
зберігання треба організувати систему по-
стійно діючого екологічного моніторингу для
одержання, збору й обробки інформації про
стан природного оточення й умов життя в
регіоні сховища. Інформація повинна бути
надана в обсязі, необхідному й достатньому
для підтримки в природно-техногенному
середовищі стану екологічної безпеки.

Основним екологічним принципом, яким
запропоновано керуватися при поводженні
з РАВ, є концентрування відходів до
мінімально можливих об'ємів і переведен-
ня їх у максимально іммобільний стан, не-
доступний для біогенної міграції. Це дозво-
ляє максимально обмежити можливість
включення радіонуклідів у ланцюги перене-
сення за участю живих організмів. Слід
повністю виключити випадки розсіювання
й розчинення в природному середовищі
НАВ і CAB, оскільки ефекти опромінення в
малій дозі носять стохастичний характер,
тобто прямо пропорційні популяційній дозі
опромінення; отже, розсіювання й розчинен-
ня радіонуклідів, які знижують індивідуаль-
ну дозу, але не змінюють колективної дози,
екологічного захисту не забезпечує.

Федеральне агентство з атомної
енергії РФ є вповноваженим федеральним
органом виконавчої влади, що здійснює
функції з проведення державної політики,
нормативно-правового регулювання, надан-

ня державних послуг і управління держав-
ним майном у сфері використання атомної
енергії, розвитку й безпечного функціону-
вання атомної енергетики, ядерного оборон-
ного комплексу, ядерно-паливного циклу,
атомної науки й техніки, ядерної й радіацій-
ної безпеки, нерозповсюдження ядерних
матеріалів і технологій, а також міжнарод-
ного співробітництва у цій сфері.

Одним із численних і найважливіших
напрямків діяльності даної організації є роз-
робка і введення в експлуатацію комплексів
для переробки ВЯП і РАВ, а також їх захо-
ронення.

Московське науково-виробниче об'єд-
нання (НВО) «Радон» засновано у січні
1961 p., коли перша партія відходів була
доставлена на спеціалізовану станцію радіа-
ційної безпеки, розташовану на відстані
100 км від Москви і 25 км від Загорська
(нині - Сергієв Посад). Саме тут, на відро-
гах Клинсько-Дмитрівського пасма, знахо-
диться унікальна ділянка для захоронення
РАВ. Тутешні гірські породи мають високі
сорбційні властивості, а перший водонос-
ний горизонт розташований на глибині 70 м.

Московське НВО «Радон» здійснює на-
уково-методичне керівництво діяльністю
35 спецкомбінатів і пунктів захоронення
РАВ «Радон», 16 з них обслуговують най-
важливіші промислові зони Росії. До
складу об'єднання «Радон» входять кілька
великих підрозділів з транспортування, пере-
робки, захоронення відходів, екологічного
моніторингу й відновлення навколишнього
середовища.

Виробниче об'єднання «.Маяк» здій-
снює: транспортування радіоактивних і
ядерно-небезпечних матеріалів; прийом і пе-
реробку відходів ядерного палива ВВЕР-440,
БН-350, БН-600, дослідницьких реакторів,
реакторів атомних суднових установок;
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утилізацію надлишкових для оборонних
цілей ядерних матеріалів; вилучення й
очищення ядерних матеріалів з ВЯП з ме-
тою використання їх у атомній енергетиці для
забезпечення замкненого паливного циклу;
отримання радіоактивних ізотопів, виробниц-
тво їх на основі радіонуклідних ДІВ для
власних потреб та на експорт; зберігання
радіоактивних і ядерно-небезпечних мате-
ріалів; здійснення робіт в галузі екології, ви-
конання природоохоронних заходів щодо
реабілітації забруднених внаслідок діяльності
підприємства територій і водоймищ.

У березні 2000 р. створено Федеральне
державне унітарне підприємство Міністер-
ства РФ з атомної енергії - «.Атомспец-
транс». Основний вид його діяльності -
організація перевезення радіоактивних ма-
теріалів, а також інших вантажів, для чого
на підприємство покладені функції вповно-
важеного галузевого оператора транспорт-
них потоків. Це підприємство виконує
функції замовника й інвестора при прове-
денні науково-дослідних, дослідно-конст-
рукторських, проектних, виробничих і бу-
дівельних робіт зі створення сучасних транс-
портних засобів і об'єктів транспортної
інфраструктури, необхідних для перевезен-
ня спеціальних вантажів. З 2001 р. «Атом-
спецтранс» разом з найбільшими підпри-
ємствами й організаціями, що представляють
усі галузі ядерної енергетики (виробники
палива, виготовлювачі контейнерів для ядер-
них матеріалів тощо), та транспортними ком-
паніями є членом Міжнародного інституту
ядерних перевезень і Міжнародної асоціації
з небезпечних вантажів і контейнерів. Пере-
везення РАВ у РФ здійснюється відповідно
до норм міжнародного права, вимог і реко-
мендацій М АГАТЕ та Євроатома.

Особливо актуальні питання забезпечення
екологічної безпеки довгострокового

зберігання РАВ для північно-західного регі-
ону Росії. На території регіону, крім власне
об'єктів атомної енергетики, таких, як Ле-
нінградська АЕС, Науково-дослідний техно-
логічний інститут ім. А. П. Александрова в
м. Сосновий Бор Ленінградської обл., функ-
ціонує цілий ряд відомчих сховищ РАВ.
Більше 40 років функціонує сховище у Дер-
жавному інституті прикладної хімії в
сел. Кузьмолово. На території Петербурзько-
го інституту ядерної фізики ім. Б. П. Кон-
стантінова Російської академії наук у
м. Гатчині здійснюються часткова переробка
й тимчасове зберігання рідких РАВ. У регіоні
залишилися сховища РАВ від діяльності у
1960-ті роки установ Міністерства оборони,
зокрема у сел. Привітне (Виборзький район)
і на березі Ладозького озера.

Найбільше сховище РАВ - Ленінград-
ський спеціалізований комбінат (ЛСК) «Ра-
дон», розташований у м. Сосновий Бор. По
суті це багатоцільовий технологічний комп-
лекс, що забезпечує прийом і транспорту-
вання РАВ у рідкому й твердому вигляді від
підприємств і організацій північно-західної
зони РФ, включаючи Санкт-Петербург, рес-
публіки Карелія й Комі, а також Архан-
гельську, Вологодську, Калінінградську,
Ленінградську, Мурманську, Новгородську
та Псковську області. ЛСК «Радон» вико-
нує переробку РАВ, їх кондиціонування й
довгострокове зберігання, дезактивацію
спецодягу й засобів індивідуального захи-
сту, перезарядження, тимчасове зберігання
й захоронення ампульованих у- і а-джерел.

Однак з огляду нате, що потенційна не-
безпека РАВ зберігається сотні років, виник-
ла нагальна потреба в розробці стратегії
створення регіонального сховища з гаран-
тією безпеки довгострокового (500 і більше
років) зберігання відходів. У1994 р. до пла-
ну Комісії європейських співтовариств за
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програмою TACIS було включено заявку
Мінатома Росії «Техніко-економічне
обґрунтування створення Північно-західного
центру з поводження з РАВ на базі ЛСК «Ра-
дон». У проведеному тендері виграв кон-
сорціум, очолюваний французькою фірмою
SGN. В основу виконаної роботи було по-
кладено три принципи, сформульовані у
рамках розроблюваної концепції поводжен-
ня з РАВ у північно-західному регіоні Росії,
а саме:

модернізація технологічних схем транс-
портування, переробки й кондиціонування
відходів;

будівництво сховища для проміжного
зберігання твердих і отверділих РАВ;

створення регіонального сховища для
остаточного захоронення ТРВ.

Одним з найважливіших результатів ро-
боти стало підтвердження технічної можли-
вості створення регіонального сховища твер-
дих РАВ у товщі кембрійських глин на
території Ломоносівського району Ленін-
градської обл.

Специфіка поводження з РАВ у північно-
му регіоні Росії (Мурманська та Архан-
гельська області) визначається, зокрема,
тим, що такі відходи утворюються під час
експлуатації, ремонту й виведення з екс-
плуатації реакторних установок військового
й цивільного атомних флотів та Кольської
АЕС. Особливо гостро стоїть питання про
поводження з відходами Північного флоту.
Тривалий час інфраструктура поводження
з відходами флоту не розвивалася внаслі-
док існуючої в минулому практики їх ски-
дання у море. Сьогодні фактично відсутні
технічні засоби переробки відходів. Для їх
зберігання використовують плавучі й бере-
гові технічні бази, що вичерпали свої мож-
ливості, а багато з них перебувають в ава-
рійному стані й підлягають ліквідації.

Основні етапи утилізації підводних човнів
і надводних кораблів з ЯЕУ відповідають
концепції вивантаження й вивезення ВЯП на
завод для його переробки, а також будів-
ництву регіонального сховища для захоро-
нення РАВ, де передбачається розмістити
близько 160 тис. м3 упаковок з відходами
сумарною активністю близько 21 тис. ПБк.

Процедура вибору майданчиків, прий-
нятних для розміщення сховища РАВ у
північному регіоні Росії, містила в собі кілька
стадій. На першій з них були виключені з
розгляду території родовищ корисних копа-
лин, зони великих тектонічних розламів і
підвищеної тріщинуватості, масиви порід з
нестабільними властивостями. На другій
стадії проведено аналіз геологічної струк-
тури регіону, його сейсмічності, геологіч-
них і гідрогеологічних характеристик, а та-
кож топографії, клімату, поверхневого сто-
ку й підземного водообміну. Для кожного
з відібраних 16 майданчиків на території
Мурманської обл., шістьох майданчиків на
материковій частині Архангельської обл. і
трьох майданчиків на архіпелагах Нова
Земля й Земля Франца Йосифа з метою по-
дальшого аналізу й порівняння була сфор-
мована база даних. На підставі аналізу кри-
теріїв і фактичних даних для попередньої
оцінки безпеки рекомендовано чотири май-
данчики на Кольському півострові, один -
на материковій частині Архангельської обл.
і один - на губі Черевичній (архіпелаг Нова
Земля).

Довгострокова безпека підземного захо-
ронення досліджена для семи майданчиків
регіону. Для шести з них виконано розра-
хунки переносу радіонуклідів і оцінена доза
опромінення в довгостроковій перспективі.
Для майданчика на Новій Землі оцінено
тільки довгострокову стабільність багато-
річномерзлих порід, оскільки цей параметр
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є основним для даного майданчика Викори-
стана у проекті процедура вибору сценаріїв
аналогічна до тієї, яка застосовувалася для
передбачуваного сховища в глинах на май-
данчику в Молі (Бельгія).

Для майданчика на архіпелазі Нова Зем-
ля попередній аналіз безпеки показав, що
потужність багаторічномерзлих порід про-
тягом наступних 500 років може бути знач-
но знижена. Крім того, якість багаторічно-
мерзлих порід ставатиме менш придатною
для захоронення РАВ, оскільки некрижана
або частково замерзла вміщуюча порода
нездатна виконувати необхідну для цього
функцію. З економічної точки зору варіант
захоронення відходів на Новій Землі також
виявився неприйнятним, тому що вартість
захоронення 1 т відходів у цьому випадку в
4-5 разів вища, ніж на Кольському півост-
рові, а сезонний характер вантажних пере-
везень на Нову Землю спричиняє додаткові
труднощі.

Таким чином, дослідження безпеки під-
земного могильника для кондиціонованих
РАВ регіону європейської Півночі країни
показало ефективність його розміщення в
гранітних формаціях Кольського півострова.

Мінатом Росії підготував Концепцію
щодо поводження з відпрацьованим ядерним
паливом Міністерства Російської Федерації
з атомної енергії, що формулює екологічно
безпечну стратегію вітчизняної атомної га-
лузі у сфері заключної стадії ядерного па-
ливного циклу до 2030 р.

Концепція ґрунтується на схваленій уря-
дом Стратегії розвитку атомної енергетики
Росії у першій половині XXI століття, відпо-
відно до якої стратегічним напрямком роз-
витку атомної енергетики є замикання ядер-
ного паливного циклу, що забезпечить
більш повне використання природної ядер-
ної сировини, а також подільних штучних

матеріалів, які утворюються при роботі ядер-
них реакторів (плутонію та інших трансура-
нових елементів), і мінімізує утворення РАВ
від переробки ВЯП. Ключовою ланкою при
реалізації зазначеної стратегії є поводження
з ВЯП.

До сфери дії Концепції входять перероб-
люване (кондиційне та дефектне) і непере-
роблюване (з відкладеним рішенням про
переробку) ВЯП енергетичних, транспортних,
дослідницьких реакторів, критичних і під-
критичних стендів, наземних стендів-прото-
типів суднових і космічних ядерних енерге-
тичних установок, продукти переробки ВЯП,
відпрацьовані поглинальні елементи в складі
опроміненого ядерного палива, а також РАВ,
що утворюються при поводженні з ВЯП.

У рамках реалізації Концепції програмою
робіт щодо поводження з ВЯП енергетич-
них, транспортних і дослідницьких ядерних
установок, розрахованою на підготовку ре-
алізації замкнутого паливного циклу в Росії,
передбачається:

збільшення місткості діючого сховища
ВЯП реакторів типу ВВЕР-1000;

будівництво сухого сховища ВЯП реак-
торів ВВЕР-1000 і РБМК-1000;

завершення будівництва сховища ВЯП
реакторів ВВЕР-1000 на НВО «Маяк» і ство-
рення додаткових транспортних засобів;

реконструкція діючого заводу й будівниц-
тво нового заводу з переробки ВЯП реак-
торів ВВЕР-1000 із спорудженням сховища
енергетичного плутонію й підземної лабо-
раторії для проведення досліджень з безпе-
ки захоронення ВАВ від переробки ВЯП.

21 липня 2006 р. уряд затвердив концеп-
цію федеральної цільової програми «Роз-
виток атомного енергопромислового ком-
плексу». Програма загальною вартістю
674,8 млрд руб. розрахована на 9 років і
буде реалізована в два етапи. Перший етап
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передбачає модернізацію існуючих енерго-
блоків до 2010 р. Другий етап полягає в що-
річному зведенні двох серійних енергобло-
ків і закінчиться у 2015 р. Крім будівництва
АЕС, пропонується ввести нові потужності
для добування урану та побудувати дослід-
но-промисловий комплекс з виробництва
ядерного палива. Планується будівництво
об'єктів з переробки ВЯП, розробка нових
реакторів і розвиток високотемпературних
технологій.

2.5. СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

За чинним законодавством у США існу-
ють три державних органи, уповноважені
приймати регулюючі рішення в галузі вико-
ристання ядерної енергії згідно з розподі-
лом повноважень: Комісія ядерного регу-
лювання (NRC); Агентство з охорони навко-
лишнього середовища (ЕРА); Міністерство
знергетики (DOE).

За Законом про атомну енергію від
1954 p., у США існував один орган регу-
лювання, діяльність якого розповсюджува-
лась як на військову сферу (розробка та
створення атомної зброї), так і на цивільну
(регулювання безпеки при мирному вико-
ристанні ядерних матеріалів), - Комісія атом-
ної енергії.

Згідно із Законом про реорганізацію в
енергетиці (Energy Reorganization Act) від
1974 p., ці функції були розподілені між но-
воствореною NRC та DOE. За Міністерством
енергетики залишилися питання військово-
го використання ядерної енергії. До повно-
важень NRC належать усі інші аспекти
(цивільні) використання ядерної енергії,
включаючи поводження з ВАВ, CAB та НАВ,
за винятком регулювання захисту ядерних
установок.

Агентство з охорони навколишнього се-
редовища (ЕРА) було створено відповідно
до «Планів реорганізації» (Reorganization
Plans) від 1970 р. Цей орган регулювання
уповноважувався на розробку загально-
прийнятих стандартів з охорони навколиш-
нього середовища від радіоактивних речо-
вин. У розвиток цього законодавчого акту
була посилена виконавча та адміністративна
роль ЕРА, зокрема у прийнятті рішень під
час аварій та в аварійних ситуаціях. Агент-
ству передали всі визначені законом функції
щодо аварій, які стосуються обладнання та
матеріалів, що регулюються ЕРА. Формуван-
ня загальних засад політики у сфері охорони
навколишнього середовища - розробка пра-
вил, регламентів, винесення рішень - збері-
гається в компетенції агентства в цілому.

У сфері використання ядерної енергії
крім згаданого закону про реорганізацію
діють такі фундаментальні закони США, що
регламентують поводження з РАВ.

Закон США про атомну енергію. Регу-
лює питання використання ядерних матері-
алів як у військовій сфері, так і в цивільній.
Закон вимагає, щоб цивільне використання
ядерних матеріалів та установок відбувалось
через ліцензування такого роду діяльності.
Згідно із цим законом NRC наділяється пра-
вами щодо встановлення правил та поряд-
ку видачі ліцензій (дозволів) та застосуван-
ня примусових заходів у разі порушення
умов ліцензії. Як записано в законі, «Комі-
сія може приймати рішення, які вважає за
необхідні та бажані для того, щоб захистити
здоров'я та безпеку і мінімізувати ризики
для життя та майна». Діяльність NRC має
відповідати процедурним вимогам закону,
що передбачають можливість заслуховуван-
ня в багатьох інстанціях федеральних судів.
Згідно із законом, комісія може співпрацю-
вати з окремими штатами з метою призупи-
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нення регулюючої діяльності NRC на деякі
ліцензійні матеріали в межах території шта-
ту. Штат зобов'язаний спочатку показати,
що його програма регулювання узгоджуєть-
ся з вимогами NRC та відповідає загаль-
ним вимогам безпеки і захисту здоров'я
населення. NRC зберігає регуляторні повно-
важення, що стосуються атомних станцій,
які знаходяться в межах штату, та ліцензійних
матеріалів експорту зі штату. Основна по-
правка до закону встановлює відшкодуван-
ня в межах відповідальності ліцензіата за
шкоду, спричинену здоров'ю та власності
населення внаслідок ядерної аварії.

Закон про поводження з радіоактив-
ними відходами (від 1982 p.). Встановлює
відповідальність федерального уряду при
наданні майданчика для розміщення схови-
ща для остаточного захоронення ВАВ та
джерела фінансування спорудження цього
сховища. Поправки до закону націлюють
зусилля федерального уряду через DOE на
вивчення можливості розташування майдан-
чика для сховища в Yucca Mountain у штаті
Невада. Якщо Міністерство та Президент
будуть рекомендувати Конгресу цю пропо-
зицію і вона пройде процедури, встановлені
законом для розгляду Конгресом, DOE
звертатиметься до NRC з пропозицією про
затвердження будівництва сховища. Закон
передбачає можливість широкої участі гро-
мадськості в такого роду проектах, зокре-
ма при плануванні та будівництві сховища.

Закон про поводження з НАВ. Встанов-
лює й покладає на штати відповідальність
за захоронення НАВ, що утворюються на їх
території, та дозволяє штатам створювати
компактні установки для обслуговування
групи штатів. Закон передбачає, що ці уста-
новки регулюватимуться NRC або штатами,
які ввійшли до угоди з NRC згідно із Зако-
ном про атомну енергію. Закон також вима-

гає від NRC розробки стандартів (норм) для
встановлення концентрації радіонуклідів,
представлених у потоках відходів в достат-
ньо низькій концентрації чи кількості нижчій
від тієї, що вимагає регулюючого втручання.

Закон про радіаційний контроль хвос-
тосховищ уранових виробництв. Визначає
програми для стабілізації та контролю за
хвостосховищами уранових та торієвих
виробництв - як діючих, так і закритих, щоб
запобігти чи мінімізувати, серед іншого,
розповсюдження радону в навколишнє се-
редовище. Закон надає NRC регуляторні
повноваження стосовно майданчиків для
розміщення хвостосховищ (розміщення, об-
ладнання, експлуатація) -NRC видає ліцен-
зію на ці роботи з 1 січня 1978 р.

Закон про адміністративні процедури.
Регулює діяльність федеральних адміністра-
тивних агентств. Закон, наприклад, вимагає
надання відповідної інформації зацікавленим
особам щодо запропонованих правил (осо-
бам, яких може торкатися дія запропонова-
ного правила) і можливості коментувати ці
правила, а у випадку, коли це необхідно,
вимагає від агентства проведення слухань.
Це надає учасникам можливість представити
свої факти та аргументи. Закон надає заці-
кавленим суб'єктам право звертатися до
агентства щодо випуску, внесення змін,
поправок чи скасування правил. Він також
містить стандарти (правила) для розгляду
діяльності агентства.

Закон про захист навколишнього сере-
довища. Вимагає надання звіту про можли-
вий вплив на навколишнє середовище за-
пропонованого об'єкта та альтернативних
рішень. Звіт додається до проектних мате-
ріалів та лишається в комплекті документації
протягом усього часу розгляду пропозиції.
Цим законом при Адміністрації Президента
створюється Рада з якості навколишнього
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середовища, що видає правила з підготов-
ки Заяви про вплив на навколишнє середо-
вище та участі громадськості в її підготовці.

Регулююча діяльність NRC складається
з п'яти основних компонентів:

розробки правил та рекомендацій для
заявників та ліцензіатів;

ліцензування та сертифікації заявників
для використання ядерних матеріалів та ус-
тановок;

ліцензійного нагляду (контролю) за ви-
конанням ліцензійних умов діяльності;

оцінки та аналізу практичної діяльності
ліцензіатів;

виконання досліджень, що містять про-
токоли нарад, робочих зустрічей зацікавле-
них сторін, які знаходяться під впливом ре-
гулюючого агентства, та отримання незалеж-
них рецензій (експертиз) для підтримки ре-
гуляторних рішень NRC.

Ключовими компонентами регулюючих
програм є такі види діяльності:

розробка правил - створення та вдоско-
налення правил, вимоги яких мають задо-
вольняти заявники (ліцензіати) для отри-
мання (продовження) ліцензії на викори-
стання ядерних матеріалів чи експлуатацію
ядерних установок;

розробка настанов - створення та пере-
гляд настановних документів, таких як
рекомендації, стандарти та інструкції NRC з
проведення інспекцій;

забезпечення зв'язку (комунікацій) -
передача заявникам таліцензіатам інформації
про події та вимоги стосовно регуляторних
рішень, що вимагають реагування;

створення стандартів - узгодження ви-
мог загально-промислових стандартів, по-
в'язаних з системами, обладнанням чи ма-
теріалами, котрі використовуються як ядерні,
з метою прийняття їх за правила та настано-
ви NRC.

Нормативні вимоги викладені у Кодексі
федеральних положень (CFR). CFR-10 під
назвою «Енергія» є документом NRC і в
різних своїх частинах регламентує всі ас-
пекти поводження з РАВ:

процедуру ліцензування спорудження
установок;

вимоги щодо захисту навколишнього
середовища при ліцензуванні спорудження
установок;

видачу дозволів на вибір майданчика і
визначення стандартів для проектування
установок;

критерії та процедури для сховищ ВЯП;
процедуру і вимоги при видачі ліцензії

на експлуатацію ЯЕУ;
захоронення ВАВ у геологічних схови-

щах;
процедуру ліцензування і критерії для

приповерхневих сховищ РАВ;
процедуру ліцензування і критерії для

регіональних сховищ дуже низькоактивних
РАВ;

пакування і транспортування радіо-
активних матеріалів (відповідає правилам
МАГАТЕ);

вимоги, процедуру та критерії для збе-
рігання ВЯП та ВАВ;

вимоги до фізичного захисту установок
і матеріалів.

На основі нормативних вимог CFR-10,
NRC розробляє настанови з питань регулю-
вання (Regulatory Guides), що регламенту-
ють конкретні аспекти у сфері поводження
з РАВ.

Крім того, у США стандарти розробля-
ють і видають також Американський націо-
нальний інститут стандартів (ANS), Амери-
канське ядерне товариство (ANSI), Аме-
риканське товариство інженерів-механіків
(ASME), Американське товариство випро-
бувань і матеріалів (ASTM), Національна
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протипожежна асоціація (NFPA), Амери-
канське товариство інженерів-будівельників
(ASCE)TaiH.

До ВАВ у США належать опромінене чи
відпрацьоване ядерне паливо, передане на
захоронення, та речовини, що залишаються
після переробки ВЯП. Згідно з прийнятим
рішенням, до того часу, поки не буде
побудоване сховище для захоронення ВЯП,
ліцензіати зобов'язані безпечно зберігати
його на реакторних установках.

Вилучені при переробці ВЯП ізотопи мо-
жуть бути повторно використані як ядерне
паливо. Однак на сьогодні комерційна пе-
реробка ВЯП у США не практикується, хоча
в минулому була дозволена. Значна кількість
ВАВ утворюється при переробці ядерних
матеріалів за військовими програмами на
установках DOE. Регулювання поводжен-
ня з такими відходами не входить до компе-
тенції NRC, але вони мають бути включені
до загального плану захоронення ВАВ.

ДержавнаполітикаСША щодо остаточно-
го захоронення ВАВ визначається Законом про
поводження з РАВ від 1982 р. Цей закон вста-
новлює, що ВАВ будуть захоронені у глибоко-
му геологічному сховищі. Єдиним наданий
момент варіантом майданчика для розміщен-
ня сховища є Yucca Mountain, штат Невада.

Ролі в організації захоронення ВАВ роз-
поділені між трьома державними органами
регулювання: DOE відповідає за комплекс
робіт зі створення глибокого геологічного
сховища для ВАВ та ВЯП; ЕРА - за створен-
ня стандартів з охорони навколишнього при-
родного середовища для оцінки безпеки
геологічних сховищ; NRC - за розробку
правил для застосування стандартів безпе-
ки, створених ЕРА, та ліцензування сховищ.

Програма регулювання NRC в частині
захоронення ВАВ на сьогоднішній день сфо-
кусована на передліцензійній діяльності сто-

совно створення сховища ВАВ та діяльності
з визначення, яким чином NRC буде регу-
лювати сховища ВАВ протягом його життє-
вого циклу, якщо DOE отримає ліцензію на
будівництво та експлуатацію сховища. До-
помогу в цих питаннях NRC отримує від
Центру аналізу ядерних відходів (Center for
Nuclear Waste Regulatory Analyses), що був
створений в 1987 p. як дослідницький фе-
деральний центр для вирішення технічних та
регуляторних проблем, пов'язаних зі ство-
ренням геологічного сховища для ВАВ. Центр
виконує унікальні за складністю технічні
експертизи, створює комп'ютерні програми,
лабораторне обладнання для дослідження
наукових та інженерних проблем та розв'я-
зує інші складні задачі у сфері геології та
геофізики, геохімії та гідрології, радіаційно-
го захисту, ймовірнісних оцінок ризику.

Перед поданням заявником заявки на
видачу ліцензії до NRC, DOE мусить завер-
шити процес характеризації майданчика для
спорудження сховища, оскільки за розпо-
ділом повноважень майданчик має бути на-
даний DOE. Процес надання майданчика
супроводжується підготовкою Заяви про
вплив на навколишнє середовище. Якщо
майданчик затверджують Президент та Кон-
грес, DOE повинен надати відповідну до-
кументацію для отримання ліцензії до NRC.

Низькоактивні РАВ містять компоненти, що
стали активними внаслідок забруднення ра-
діонуклідами або активації їх нейтронами.
Як правило, НАВ зберігаються на майдан-
чику ліцензіата до тих пір, поки вони не роз-
падуться і їх можна буде відправити на сміттє-
звалище як звичайне сміття, або поки не на-
копичиться кількість, достатня для відправки
на майданчик сховища НАВ в контейнерах,
сертифікованих Міністерством транспорту.

Захоронення НАВ відбувається на ко-
мерційній основі. Діяльність установок для
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захоронення НАВ ліцензується NRC або
штатом згідно зі спеціальною Програмою
угоди зі штатом (Agreement State Program).
Відповідно до Закону про атомну енергію,
NRC надає допомогу штатам, що заявили
про свою зацікавленість у перебиранні на
себе частини регулюючих повноважень
NRC. Закон є підставою для передачі від NRC
штату частини регулюючих повноважень з
ліцензування та регулювання побічних
матеріалів (ізотопів), вихідних матеріалів
(уран і торій) і деякої кількості спеціальних
ядерних матеріалів. Механізм передачі
регулюючих повноважень від NRC штату
затверджується підписом губернатора штату
та головою комісії. Сьогодні 33 штати при-
єднались до угоди з NRC, інші знаходяться
в процесі входження до угоди.

Відповідно до ліцензійних вимог, уста-
новки для захоронення НАВ мають проек-
туватися, будуватися та експлуатуватися
згідно з вимогами норм безпеки. Ліцензіат
повинен надати детальну інформацію про те,
що саме являтиме собою сховище через
тисячі років. У США зараз існують три ус-
тановки для захоронення НАВ, що прийма-
ють усі типи відходів.

Закон про політику поводження з НАВ у
редакції 1985 р. визначає структуру відпо-
відальності стосовно експлуатації сховищ
для НАВ. Він регулює питання укладання
контрактів на захоронення відходів у схови-
щах. Усі аспекти взаємовідносин між по-
стачальником відходів та оператором схо-
вища обумовлюються в контракті. Незважа-
ючи на це, жодної нової установки для за-
хоронення НАВ не було побудовано після
прийняття закону. Регулювання захоронен-
ня НАВ відбувається стандартними метода-
ми - шляхом ліцензування установок та
проведення інспекцій для перевірки дотри-
мання безпечних умов експлуатації.

2.6. ФІНЛЯНДІЯ

Фінляндія стала першою країною в світі,
де на законодавчому рівні прийнято рішен-
ня про вибір майданчика для глибокого
підземного сховища ВЯП. Майданчик по-
близу АЕС «Olkiluoto» (муніципальний ок-
руг Eurajoki) визнано парламентом у 2001 р.
як найбільш придатний для спорудження
постійного сховища ВЯП на глибині 500 м
у гранітних породах південно-західного уз-
бережжя. Компанія Posiva Oy, відповідаль-
на за проведення наукових досліджень щодо
кінцевого захоронення ВЯП і реалізацію про-
екту сховища, продовжує більш детальне
дослідження майданчика в Eurajoki для оцін-
ки впливу майбутнього сховища на навко-
лишнє середовище (Програма ЕІА).

У 2003 р. фірма Posiva Oy подала заяв-
ку на одержання ліцензії на будівництво
підземної установки ONKALO на глибині
500 м для характеризації гранітної породи і
підземних вод в Euraj oki, а також проведення
випробувань технологій захоронення ВЯП.
У подальшому ця лабораторія має стати ча-
стиною конструкції підземного сховища.
Витрати на будівництво установки ONKALO,
яке планується завершити до 2010 p., оціню-
ються в 50 млн євро.

Дослідження в рамках ЕІА-програми
охоплює всі фази поводження з ВЯП, у тому
числі: перевезення з місця тимчасового збе-
рігання до установок капсулювання і за-
хоронення; експлуатацію цих установок;
забезпечення безпеки сховища після його за-
криття. Фірма Posiva Oy узгодила з регу-
люючим органом Фінляндії-Національним
центром радіаційної і ядерної безпеки
(STUK) - план введення в експлуатацію в
2020 р. установки для капсулювання ВЯП і
підземного сховища ВЯП з наступним тер-
міном його експлуатації протягом 60 років.
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Витрати на будівництво сховища і установ-
ки з капсулювання оцінюються в 185,7 млн
дол. Проектна потужність установки для
капсулювання дозволить приймати від 100
до 250 т ВМ ВЯП на рік. Згідно з ухваленим
у 2002 р. рішенням про будівництво в
Фінляндії п'ятого енергетичного реактора
парламент узгодив збільшення початкової
місткості сховища (4000 т ВЯП від експлу-
атації чотирьох ядерних реакторів: двох PWR
і двох ВВЕР), щоб розмістити в ньому ВЯП
нового реактора.

Концепція глибокого захоронення ВЯП,
розроблена у Фінляндії, аналогічна швед-
ській концепції, включаючи конструкцію
контейнерів для захоронення. У 2001 р.
компанії SKB (Швеція) і Posiva Oy уклали
угоду про співробітництво та обмін інфор-
мацією в сфері поводження з ВЯП протя-
гом 5 років. Фірма Posiva Oy вже брала
участь у дослідженнях, що проводилися в
шведській підземній лабораторії HRL. Уго-
да забезпечує продовження співробітницт-
ва і розширення досліджень з глибинного
захоронення ВЯП у цих країнах, а також
дозволяє уникнути дублювання робіт і кон-
куренції. Фірма Posiva Oy досягла більшо-
го прогресу в дослідженнях потенційних
майданчиків, а фірма SKB лідирує в роз-
робці контейнерів для захоронення ВЯП і
методів випробувань, необхідних для роз-
робки проектів сховищ. Саме розробка тех-
нологій виготовлення і герметизації по-
двійних контейнерів із зовнішньою мідною
і внутрішньою чавунною оболонками стане
основною частиною співробітництва Швеції
та Фінляндії.

Крім того, одним з напрямків спільних
досліджень Швеції та Фінляндії є проект з
вивчення поведінки буферного матеріалу, що
оточує контейнер з ВЯП, в умовах високої
засоленості підземних вод. Планується до-

слідження системи бентоніт-вода-солі для
визначення залежності концентрації іонів у
бентоніті від складу підземних вод, а саме
впливу підвищеної температури внаслідок
тепловиділення ВЯП та інших іонів, крім
натрію, на розбухання і вологопровідність
бентоніту.

2.7. ФРАНЦІЯ

Ядерна енергетика Франції займає важ-
ливе місце в енергетичному секторі. Вона
охоплює діяльність від видобування руди і
виробництва ядерного палива до перероб-
ки ВЯП. Французька компанія EdF за рік
виробляє 400 ТВт • год на PWR-реакторах.
У результаті щороку утворюється від 1000
до 1200 т ВЯП з активністю декілька десятків
мільйонів терабекерелів. При цьому мають бути
вирішені питання безпечного поводження з
РАВ, які утворюються внаслідок цієї" діяльності.
Вимоги, що стосуються безпечного пово-
дження з РАВ, установлено в Основних пра-
вилах безпеки (Basic Safety Rules - BSR).

Головним документом, котрий регулює
діяльність у галузі поводження з РАВ, є За-
кон про поводження з радіоактивними відхо-
дами. Прийняттям цього закону були визна-
чені повноваження Національного агентства
з поводження з РАВ (Agence Nationale pour la
gestion des Dechets Radioactifs - ANDRA) -
державного промислового і комерційного
підприємства. До його обов'язків входить
вибір майданчиків для будівництва сховищ
РАВ, їх проектування, будівництво й
експлуатація. При цьому ANDRA діє від імені
французького уряду.

Згідно з національним законодавством,
основну відповідальність за поводження
з РАВ до їх захоронення несе виробник
відходів, а всі операції щодо довгостро-
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нового поводження з ними покладено на
ANDRA.

У Франції регулюючими органами, від-
повідальними за ядерну безпеку й пово-
дження з РАВ, є:

Управління з безпеки ядерних установок
(Direction de la Surete des Installations
Nucleaires - DSIN) - департамент уряду,
який, опираючись у своїй діяльності на Інсти-
тут з ядерної та радіаційної безпеки Коміса-
ріату з атомної енергії, випускає нормативні
документи з ядерної безпеки, котрих слід
дотримуватися на ядерних об'єктах. DSIN
також розробляє серію документів «Основні
правила безпеки» як настанови при вико-
нанні нормативних вимог;

Бюро захисту від іонізуючих випроміню-
вань - проводить оцінки й здійснює нагляд
за діями, необхідними для захисту населен-
ня від іонізуючих випромінювань, бере
участь у втіленні в життя законів, норм і
правил з радіаційного захисту при всіх ви-
дах діяльності чи поводження з РАВ;

Центральна служба з безпеки ядерних
установок - розробляє норми й правила з
ядерної безпеки, забезпечує їх дотримання
й видає дозволи на будівництво ядерних ус-
тановок;

Комісаріат з атомної енергії (КАЕ) - кон-
тролює всі ядерні дослідження й розробки
операцій ядерного циклу, вирішує пробле-
ми довгострокового поводження з РАВ,
окрім їх захоронення. Останнє належить до
компетенції ANDRA.

У транспортуванні радіоактивних мате-
ріалів Франція керується міжнародними пра-
вовими нормами ЄС, вимогами й рекомен-
даціями МАГАТЕ і Євроатома, узгоджуючи
свою діяльність у цій галузі також з іншими
міжнародними організаціями.

Основна маса РАВ утворюється на АЕС,
а решта - при експлуатації дослідницьких

реакторів, гарячих камер і установок з пе-
реробки і пакування відходів. Різнома-
нітність видів відходів вимагає різних типів
упаковок і контейнерів. Після утворення РАВ
сортують, характеризують, класифікують і
піддають процесу фізичної й хімічної ста-
білізаціїз метою зменшення їхнього об'єму
і гарантії контайнмента.

На АЕС, головним чином, утворюються
такі відходи:

іонообмінні смоли від систем водоочи-
щення (ці смоли пакують у пластикові пакети
і розміщують у бетонних контейнерах);

фільтри водоочисних систем для очи-
щення від нерозчинних домішок (їх розмі-
щують у бетонні або металеві контейнери);

кубовий залишок від випарників (роз-
міщують у герметичні бетонні контейнери);

осад при переробці трапних вод (з ним
поводяться так, як і з кубовим залишком);

різні змішані типи відходів, включаючи
металеві й пластикові компоненти, бавовня-
ний одяг, скло, аерозольні фільтри (їх теж
розміщують у бетонні контейнери);

РАВ від зняття з експлуатації реакторів
(зараз знімаються з експлуатації 9 реакторів,
здебільшого газо-графітові).

Відпрацьоване паливо перероблюється
компанією Cogema. При цьому утворюють-
ся такі відходи, як структурні компоненти
ВЯП та РАВ, що виникли в процесі нормаль-
ної експлуатації та при закритті АЕС (дезак-
тивація обладнання, зняття з експлуатації та
переробка старих відходів).

У системах переробки і пакування вико-
ристовуються методи осклування, бітуму-
вання, цементації, спалювання, пресування.

У Франції немає жорсткої класифікації
РАВ. Існують правила, які рекомендують
розділяти РАВ на дві групи: такі, що містять
довгоіснуючі радіонукліди, і такі, що їх не
містять. Далі йде поділ натри категорії згідно
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з концентрацією ос-випромінювачів. Катего-
рія А - це відходи, прийнятні для захоро-
нення у приповерхневих сховищах; катего-
рія В - проміжні відходи, які виділяють мен-
ше тепла; категорія С - високотепловидільні
оскловані продукти поділу.

Хоч цього і немає в нормативній базі,
Французький орган регулювання рекомен-
дує класифікаційну систему, що ґрунтується
на двох критеріях: рівні активності РАВ і
тріоді напіврозпаду радіонуклідів у них.
Межа поділу за періодом напіврозпаду між
коротко- і довгоіснуючими радіонуклідами
встановлюється в 31 рік. РАВ, активність
яких менша за 100 Бк/г, класифікуються як
дуже низькоактивні.

Виробник відходів відповідає за зменшен-
ня об'ємів РАВ, визначення їхніх характери-
стик, переробку, пакування і захоронення.

Захоронення РАВ (коштом виробника)
здійснюється компанією ANDRA, яка згідно
із Законом від 30 грудня 1991 р. відповідає:

за спорудження і експлуатацію сховищ,
прийнятних для кожної категорії РАВ;

дослідження щодо довгострокового по-
водження з РАВ, для яких ще немає сховищ;

забезпечення інформацією суспільства.
Декретом від 31 грудня 1999 р. прийня-

то спеціальну вимогу щодо поводження з
РАВ на ядерних установках. Згідно з декре-
том необхідно щороку подавати в орган ре-
гулювання інформацію про характеристики
РАВ і плани поводження з ними.

Нормативно-правова база поводження з
РАВ є серію основних правил безпеки BSR,
що не мають сили закону, але є рядом стан-
дартів, яким повинна відповідати практика
поводження з РАВ:

BSR 1.2 визначає ряд критеріїв і основ-
них проектних стандартів для поверхнево-
го сховища для захоронення твердих РАВ
з коротким або середнім періодом напів-

розпаду і низькою або середньою актив-
ністю на одиницю маси;

BSR Ш.2.Ь - специфічні вимоги до ви-
робництва, інспектування, переробки, паку-
вання і тимчасового зберігання високоак-
тивних осклованих РАВ;

BSR ІІІ.2.С - специфічні вимоги до ви-
робництва, інспектування, переробки, паку-
вання і тимчасового зберігання низько- і
середньоактивних бітумованих РАВ;

BSR III.2.d - специфічні вимоги до ви-
робництва, інспектування, переробки, паку-
вання і тимчасового зберігання цементова-
них РАВ;

BSR Ш.2.Є - умови, яким мають відпо-
відати упаковки з твердими РАВ для захо-
ронення у приповерхневих сховищах;

BSR III.2.f- критерії для фаз проектуван-
ня та спорудження сховищ для захоронення
РАВ у глибоких геологічних формаціях.

Документ BSR ІІІ.2.Є особливо важли-
вий, тому що він визначає відповідальність,
делеговану органом регулювання компанії
ANDRA щодо погодження упаковок твер-
дих РАВ для захоронення у приповерхневих
сховищах. Ця відповідальність включає:

підготовку специфікацій для пакування і
захоронення РАВ у повній відповідності з
правилами безпеки;

підготовку специфікацій для технічних
випробувань;

видачу підтверджень для кожного типу
упаковки з РАВ, які збираються захороню-
вати у приповерхневому сховищі;

інспектування процедур поводження з
відходами для перевірки відповідності
умовам, закладеним в Основних правилах
безпеки.

У Франції діє програма наукових дослі-
джень із довготривалого поводження з
відходами класів В і С, затверджена спе-
ціальним Законом про відходи. За прийня-
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тою в країні класифікацією оскловані ВАВ і
опромінене ядерне паливо, що не підляга-
ють переробці, відносять до класу С, а дов-
гоіснуючі CAB, в основному трансуранові
елементи від переробки ВЯП, - до класу В.
Ця програма передбачала паралельне вико-
нання досліджень за трьома основними на-
прямками:

глибоке захоронення -будівництво двох
підземних дослідних лабораторій;

кондиціонування і довготривале припо-
верхневе або наземне зберігання;

фракціонування і трансмутація довгоіс-
нуючихРАВ.

У разі прийняття варіанта глибокого за-
хоронення сховище може бути побудоване
на базі однієї з двох підземних лабораторій.

ANDRA відповідає за координацію нау-
кових досліджень та розробок щодо глибо-
кого захоронення, у тому числі за будівниц-
тво і експлуатацію підземних лабораторій, а
Комісаріат з атомної енергії - за інші два
напрямки. Національна комісія з оцінки ядер-
них проектів (CNE) здійснює нагляд за ви-
конанням наукових програм і щорічно дає
оцінку цим дослідженням.

ANDRA споруджує першу підземну ла-
бораторію на сході Франції в Бюреу глини-
стому шарі Callovo-Oxfordian, що почи-
нається на глибині 420 м. Незважаючи на
велику затримку бурильних робіт, агентство
сподівається отримати найближчим часом
перші результати досліджень, котрі, як вва-
жає ANDRA, нададуть достатньо інформації
про можливість виконання проекту геоло-
гічного сховища. Згідно з проведеною оцін-
кою, реалізація дослідної програми лабора-
торією в Бюре коштуватиме до 390 млн єв-
ро. Пошук майданчика для спорудження
другої підземної лабораторії в гранітних по-
родах, який було призупинено через протес-
ти опозиції, не поновлено.

Якщо парламент ухвалить рішення про
будівництво постійного геологічного схови-
ща, то, за останніми оцінками агентства,
витрати на всю діяльність з остаточного за-
хоронення ВАВ і довгоіснуючих відходів від
експлуатації всього парку діючих PWR-pe-
акторів становитимуть від 15 до 20 млрд
євро. Ця оцінка включає розміщення в гли-
бокому геологічному сховищі приблизно
8 тис. м3 осклованих ВАВ та 80 тис. м3 дов-
гоіснуючих CAB і не включає остаточного
захоронення непереробленого ВЯП. Агент-
ство не виключає можливості прямого за-
хоронення ВЯП у геологічному сховищі, хоч
у Франції ВЯП офіційно не розглядається як
відходи, оскільки містить у собі енергетич-
ний матеріал, що може бути вилучений пе-
реробкою.

Розроблений ANDRA проект глибокого
сховища являє собою мережу горизонталь-
них тунелів із зонами, призначеними для
розміщення різних типів відходів: осклова-
них ВАВ, менш активних довгоіснуючих CAB
і опромінених паливних елементів ядерного
палива. В кожному модулі зберігання об'єм
простору між упаковками з відходами за-
лежатиме від тепловиділення відходів.
ANDRA прийняло рішення проводити оцін-
ку безпеки попередніх проектів сховища в
рамках концепції, що включає «холодний»
проект сховища (температура упаковки з
відходами приблизно 85 °С) і забезпечення
гарантії вилучення упаковок з відходами.

З точки зору CNE пріоритетним має бути
захоронення в постійне сховище відходів
класу В (довгоіснуючих CAB) внаслідок їх
накопичення у великому об'ємі та відсут-
ності потреби чи можливості використання
в майбутньому. З урахуванням експлуатації
протягом 40 років усіх діючих АЕС перед-
бачається, що до 2020 р. буде накопичено
100 тис. м3 відходів класу В, що в 10 разів
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перевищує об' єм осклованих ВАВ і ВЯП, які
не підлягають переробці. Зараз трансуранові
елементи та інші відходи, котрі є власністю
КАЕ, зберігаються на спеціальних про-
міжних установках у Кадараші (Cadarache),
строк експлуатації яких розрахований на 15-
25 років.

У зв'язку з тим, що підземне сховище не
буде введено в експлуатацію раніше 2020 p.,
CNE наголошує на неодмінності досліджень
і демонстраційних випробувань довготрива-
лого проміжного зберігання відходів класу В,
особливо трансуранових елементів і ВЯП.
CNE також рекомендувала ANDRA вивчити
можливість спільного розміщення установ-
ки для проміжного зберігання і глибокого
сховища, наголосивши, що варіант проекту
сховища з вилученням відходів ставить пи-
тання про необхідність спорудження на його
майданчику установки для приймання і збе-
рігання вилучених упаковок з відходами.

Останніми роками Комісаріат з атомної
енергії досяг прогресу в дослідженнях з
кондиціонування й довготривалого про-
міжного зберігання відходів класів С і В.
Основні завдання програми КАЕ - пошук і
розробка матеріалів для кондиціонування
відходів та проектування спеціальних назем-
них або приповерхневих установок для збе-
рігання протягом 100 років і більше в очі-
куванні остаточного захоронення. КАЕ
створив новий центр наукових досліджень
та розробок з кондиціонування і проміжно-
го зберігання - «Сесег» у Маркулі.

Провідна діяльність КАЕ за програмою
довготривалого зберігання пов'язана з роз-
робкою контейнерів і установок для збері-
гання ВЯП, переробка якого в сучасних
умовах недоцільна, особливо опромінено-
го палива, що зберігатиметься, ймовірно,
30-50 років до остаточного захоронення.
Демонстраційні випробування цієї великої

упаковки ВЯП масою 15 т КАЕ планував
провести разом з ANDRA і фірмою EdF
у центрі «Сесег».

КАЕ також планує проведення випробу-
вань контейнерів для довготривалого про-
міжного зберігання ВАВ і трансуранових
елементів. Незважаючи нате, що оскловані
ВАВ, упаковані у двостінні стальні контей-
нери, вже суттєво захищені при довготри-
валому зберіганні, вони також мають бути
розміщені в зовнішню упаковку. За матері-
ал для зовнішньої упаковки трансуранових
елементів вибрана сталь, покрита емаллю.
Маса такої упаковки - 2...3 т.

Ключові завдання довготривалого збері-
гання ядерних відходів визначатимуться
стратегією майбутнього розвитку ядерного
паливного циклу у Франції: здійснюва-
тиметься чи ні переробка ВЯП і за якою тех-
нологією. Наявну ситуацію щодо поводжен-
ня з РАВ у Франції можна підсумувати так:

існує нормативна база для контролю по-
водження з РАВ;

організовано контроль на місцях, що га-
рантує дотримання нормативних вимог;

РАВ категорії А захоронюються в припо-
верхневих сховищах;

сховища для захоронення РАВ категорій
В та С перебувають на стадії проектування.

2.8. ШВЕЙЦАРІЯ

У Швейцарії передбачається введення
заборони на переробку ВЯП. Однак ця за-
борона, котра засуджується ядерно-енерге-
тичними фірмами, не вплине, як заявляє
уряд, на діючі контракти з переробки ВЯП
підприємствами фірм Cogema і BNFL.
Атомні електростанції Швейцарії відправи-
ли до Франції та Великої Британії приблизно
1060 т ВЯП. У 2001 р. в централізоване про-
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міжне сховище ZWILAG, споруджене на
північному сході країни (у Вюренлінгені, на
території Інституту ім. Пауля Шеррера),
з Франції прибув перший транспорт, що
містив 28 каністр з осклованими ВАВ, роз-
міщеними в транспортний контейнер Castor
HAW 20/28 CG. Сховище ZWILAG призна-
чено для зберігання ВЯП і всіх категорій РАВ.
У цілому, остаточному захороненню підля-
гають 292 т (130 м3) повернутих до Швей-
царії осклованих ВАВ від переробки ВЯП.
За зберігання і захоронення всіх категорій
РАВ відповідає Національне агентство
NAGRA - об'єднання представників ядер-
но-енергетичних фірм і Федерального
міністерства внутрішніх справ.

NAGRA розробило концепцію глибоко-
го захоронення ВАВ і довгоіснуючих CAB у
скельному ґрунті в 1980-х роках (проекти
Gewahr і Kristallin-1) і провело багаторічні
дослідження як на потенційних майданчи-
ках (Меттауерталі, кантон Арго), так і в
підземній дослідній лабораторії Грімзель,
розташованій у скельних породах Альп.
Водночас у останні роки виконано польові
дослідження породи опалових глин
(Opalinus Clay) на майданчиках Бенкен і
Вайнланд у кантоні Цюріх.

За результатами глибокого буріння
(1000 м) на майданчику Бенкен та інших,
наприклад сейсмічних вимірювань на май-
данчику Вайнланд і досліджень у підземній
лабораторії Монт-Террі (кантон Юра),
NAGRA дійшло висновку про придатність
опалових глин для безпечного глибокого за-
хоронення ВЯП/ВАВ і довгоіснуючих CAB.
У 2002 p. NAGRA надало уряду звіт, у яко-
му обґрунтувано рішення сконцентрувати
майбутні дослідження щодо захоронення цих
відходів в опалових глинах на потенційно-
му майданчику в регіоні Цурхер Вайнланд
у рамках проекту Opalinus Clay.

Цим проектом на майданчику Цурхер
Вайнланд передбачено спорудження на гли-
бині шару опалових глин дослідної лабора-
торії та дослідної установки для вивчення
технічної можливості будівництва схови-
ща ВЯП/ВАВ. Концепція конструкції сховища
включає спорудження однієї вентиляційної
шахти, мережі горизонтальних тунелів для
розміщення осклованих ВАВ і ВЯП та окре-
мо бункерів для довгоіснуючих CAB з до-
ступом у сховище по спіралеподібних ту-
нелях. У глибоке сховище планують захо-
ронити 2065 каністр із ВЯП, 730 каністр з
осклованими ВАВ і 4360 м3 кондиційова-
них у цемент довгоіснуючих CAB.

Для фінансування довгострокового по-
водження з ВЯП і РАВ, у тому числі з РАВ
від виведення з експлуатації п'яти АЕС краї-
ни, уряд створив новий централізований
фонд ядерних відходів, що має нараховува-
ти 800 млн євро. Цей фонд за структурою
розміщення і централізації вкладів експлуа-
туючих АЕС фірм подібний до централізо-
ваного фонду Швейцарії для виведення з
експлуатації АЕС, створеного у 1984 р.

Керівництво фондом здійснює комісія, до
складу якої входять представники атомної
промисловості, федеральної влади і неза-
лежні експерти. Комісія затверджується
Федеральним міністерством захисту навко-
лишнього середовища, транспорту, енерге-
тики і комунікацій (UVEK).

2.9. ШВЕЦІЯ

Відповідно до законодавства, технічну й
економічну відповідальність за безпечне
поводження та захоронення РАВ несе вироб-
ник відходів.

Низько- і середньоактивні відходи, що
утворюються під час експлуатації АЕС та на
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інших ядерних підприємствах, розміщують
у сховищі РАВ (Final Repository for Reactor
wastes - SFR), що діє з 1988 p. Це сховище
також приймає відходи інших підприємств -
науково-дослідних і медичних закладів.
Відходи збирають і кондиціонують на окре-
мому підприємстві Studsvik. Спільною ри-
сою всіх таких РАВ є дуже низька концент-
рація довгоіснуючих радіонуклідів.

Перед тим як РАВ будь-якої категорії
прийняти у сховище, компанія з поводжен-
ня з РАВ має одержати дозвіл компетентно-
го органу на розміщення цієї категорії
відходів. Заявка повинна містити опис тех-
нічних характеристик РАВ і методів контро-
лю якості упаковок із РАВ. Загальне число
категорій складає, як мінімум, 40. Для по-
легшення звітності та оцінки згаданий опис
має стандартизовану форму. Відповідна про-
цедура проведення оцінки передбачає узго-
дження з розподілом відповідальності між
системою поводження з РАВ і органами ре-
гулювання. Підхід до досягнення такої мети
полягає в наступному.

Критерії прийнятності відходів на захо-
ронення можуть бути описані як вимоги до
упаковок з РАВ. Головні функціональні
вимоги стосуються безпеки і захисту від
опромінення: упаковки з РАВ не повинні
допускати неприйнятного розсіювання ра-
діонуклідів і мають бути такими, щоб при
поводженні з ними не виникало неприйнят-
ного опромінення персоналу і населення.

На цій основі розроблено детальні функ-
ціональні вимоги до всіх категорій упаковок
РАВ на різних етапах послідовності процесу
захоронення. На кожному етапі поводження,
по можливості, мають бути встановлені на-
лежні кількісні параметри, які можна конт-
ролювати. Граничні значення їх можуть роз-
глядатися за критерії прийнятності відходів,
котрі повинні задовольнятись шляхом тех-

нічної специфікації упаковок з РАВ і відпо-
відною процедурою забезпечення якості.

На етапах обробки, транспортування і
розміщення у сховищі функціональні вимо-
ги, головним чином, стосуються оцінки ме-
ханічних і теплових впливів та обмеження
потужності дози, а на стадії зберігання - збе-
реження захисних характеристик бар'єрів.

Уряд Швеції затвердив розроблену ком-
панією SKB концепцію захоронення ВЯП у
глибинні гранітні породи. Одним з достоїнств
концепції, котра розробляється протягом
останніх 30 років, є те, що в період експлу-
атації сховища можна проводити контроль
як контейнерів, так і буферних матеріалів.
У 2000 р. Шведським інспекторатом з ядер-
ної енергії (SKI) і Державним інститутом
радіаційного захисту (SSI), які є регулюю-
чими органами Швеції, було офіційно ви-
знано, що концепція задовольняє критерії
безпеки і радіаційного захисту. Концепція
передбачає упаковку (капсулювання) ВЯП
у п'ятисантиметрові корозієстійкі мідні кон-
тейнери із внутрішнім чавунним контейне-
ром, що забезпечує механічну міцність упа-
ковки. Використання міді, звільненої від
кисню, гарантує цілісність контейнера про-
тягом 100 тис. років. Контейнери розміщу-
ють у вертикальних свердловинах, пробу-
рених у тунелях на глибині близько 500 м
у гранітній породі. Між стінками контейнера
і свердловини розміщується 35-сантимет-
ровий буферний шар (бентонітові глини),
а тунелі після завершення розміщення від-
ходів засипають сумішшю бентоніту й по-
дрібненої породи. Шведська фірма Clay
Technology AB спеціалізується на розробці
буферних бар'єрів з використанням сполук
типу бентоніту. Дослідження розробок і
методів оцінки ефективності бар'єрів фірма
проводить у підземній лабораторії HRL, роз-
ташованій у гранітних породах.
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Варіанти концепції будуть оцінені най-
ближчими роками. Один з варіантів - гори-
зонтальне розміщення мідних контейнерів у
галереях середньої довжини. Другий варі-
ант- розміщення двох контейнерів у верти-
кальних свердловинах, більш глибоких, ніж
в основному проекті. Остаточний вибір ме-
тоду захоронення буде зроблено після оцін-
ки безпеки, технології, витрат і впливу на
навколишнє середовище.

При оцінці безпеки глибокого сховища
важливим є отримання інформації про шля-
хи вивільнення радіонуклідів із ВЯП внаслі-
док контакту з ґрунтовими водами, в ос-
новному - через незначні дефекти в мідній
оболонці контейнера. У підземній лабора-
торії HRL досліджено різні види корозії міді,
у тому числі під впливом мікробів. Компа-
нія SKB проводить дослідження механізмів
окиснення/розчинення ВЯП через радіоліз
ґрунтових вод у окисних і відновлюваль-
них умовах. ВЯП містить діоксид урану
(приблизно 95 %) і незначну кількість транс-
уранових елементів та продуктів поділу,
швидкість вивільнення яких з паливного
матеріалу залежить від швидкості його роз-
чинення. Більша частина досліджень сто-
сується розчинення ВЯП у окисних умовах.
Однак глибокі підземні води являють собою
відновлювальне середовище; виявлено, що
після закриття сховища кисень у зоні збері-
гання буде швидко витрачений через віднов-
лювальну дію мінералів і бактерій, а відо-
мо, що за відсутності кисню діоксид урану
стійкий. Тому SKB розробляє модель оцін-
ки якості сховища на основі всебічного ви-
вчення механізмів транспортування вивіль-
нених радіонуклідів, у тому числі процесів
комплексоутворення, дифузії, адсорбції, а

також корозії внутрішнього чавунного кон-
тейнера в анаеробних умовах.

Компанія SKB продовжує дослідження
двох вибраних у 2002 р. потенційних май-
данчиків: Форсмарк (у муніципальному ок-
рузі Естаммар) і Сімпеварп (в окрузі Ос-
карсхамн) з метою оцінки їх придатності для
розміщення сховища. Дослідження вибра-
них майданчиків планується проводити протя-
гом п'яти років, щоб надати урядові пропо-
зицію щодо вибору одного майданчика для
подальшого продовження його детальної
характеризаціїз метою одержання ліцензії у
2009-2010 pp. на будівництво сховища.

За розрахунками компанії SKB, для за-
хоронення в підземне сховище всього ВЯП
АЕС країни, яке накопичиться до 2010 р.
(біля 8 тис. т ВЯП), потрібно виготовити близь-
ко 4 тис. контейнерів. Будівництво сховища
проводитиметься в два етапи. Перший -
спорудження частини сховища з наступною
демонстрацією приблизно у 2015 р. кінце-
вого захоронення 400 контейнерів з ВЯП
( 1 0 % передбачуваної загальної кількості
контейнерів з ВЯП). Ліцензія на продовження
будівництва сховища буде видана урядом
тільки після дворічної оцінки демонстрацій-
ного етапу. Завершиться розміщення ВЯП у
сховищі, ймовірно, між 2050 і 2060 pp.

Згідно з програмою захоронення ВЯП, буде
створено декілька установок: підземне схо-
вище, установка для капсулювання ВЯП, ус-
тановка для виготовлення мідних контей-
нерів. За проведеною оцінкою загальні ви-
трати на цю програму становлять 2 млрд дол.
Для фінансування робіт встановлено відра-
хування до національного фонду ядерних від-
ходів за рахунок надбавки у 0,23 євроцента
до плати за 1 кВт- год електроенергії АЕС.
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Аналіз світового досвіду показує, що
безпечне поводження з РАВ входить у трійку
головних проблем сучасної ядерної енер-
гетики, разом з її економічними показника-
ми й безпекою. Поводження з РАВ є кінце-
вим етапом виробництва електроенергії на
АЕС, безпека якого надзвичайно важлива
для охорони навколишнього природного се-
редовища й безпечної життєдіяльності на-
селення.

На сьогодні в Україні експлуатуються
15 енергоблоків на Запорізькій, Рівненській,
Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС
(табл. 3.1).

У процесі експлуатації енергоблоків АЕС
утворюються три основних види РАВ: газо-
аерозольні, рідкі та тверді, і головною умо-
вою безпеки є їх знешкодження. Врахову-
ючи негативний вплив РАВ на людей і на-
вколишнє природне середовище, необхідно
здійснювати збирання і надійну ізоляцію
відходів з урахуванням особливостей радіо-
нуклідів, а також відмінностей їх фізико-
хімічних і біологічних властивостей. Зараз
реалізуються три основні технології заключ-
ного етапу поводження з РАВ на АЕС:

викиди деякої кількості газоаерозольних
РАВ у атмосферу - метод розсіювання;

Таблиця 3.1. Характеристика енергоблоків і типів реакторів

АЕС

Запорізька

Рівненська

Південноукраїнська

Хмельницька

Блок

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

2

3

1

2

Рік
введення в

експлуатацію

1984

1985

1986

1987

1989

1995

1980

1981

1986

2004

1982

1985

1989

1987

2004

Тип
реактора

ВВЕР-ЮОО/В-320

ВВЕР-440/213

ВВЕР-ЮОО/В-320

ВВЕР-ЮОО/В-302
ВВЕР-ЮОО/В-338

ВВЕР-ІООО/В-320

Потужність,
МВт

1000

440

1000

1000
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скиди деякої кількості рідких РАВ у
гідросферу - метод розбавлення;

витримування твердих РАВ у ізольова-
них умовах протягом часу, достатнього для
природного розпаду більшості наявних у
відходах радіонуклідів до значень активності,
при яких можна вивести РАВ з-під регуля-
ційного контролю.

3.1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
ПОВОДЖЕННЯ З РАВ НА АЕС

На АЕС України створено структуру, що
забезпечує виконання всіх видів діяльності
у рамках системи поводження з РАВ з ура-
хуванням необхідності дотримання вимог
норм, правил та стандартів. Наведемо опис
основних видів робіт у сфері поводження з
РАВ, виконуваних структурними підрозді-
лами на АЕС України.

Цех дезактивації та переробки радіо-
активних відходів здійснює дезактивацію
обладнання та приміщень, а також забезпе-
чує безпечне поводження з РАВ: готує до-
кументацію для отримання ліцензій на пра-
во здійснення діяльності; забезпечує екс-
плуатацію устаткування з переробки РАВ;
визначає маршрути транспортування РАВ;
комплектує місця централізованого збору
РАВ необхідним обладнанням та експлуатує
їх; проводить попередню обробку РАВ -
дезактивацію; збирає та попередньо сортує
ТРВ за видами відходів і групами активності;
транспортує прийняті РАВ від підрозділів
АЕС до місць зберігання та сховищ; прий-
має та перероблює відпрацьоване мастило
технологічних систем реакторного відділен-
ня; проводить радіометричний та хімічний
моніторинг складу РАВ у процесі їх пере-
робки та зберігання; контролює стан РАВ
і технологічних процесів при поводженні

з ними; здійснює безпечне зберігання РАВ
у тимчасових сховищах; веде облік РАВ від-
повідно до вимог нормативної документації;
збирає дані для ведення державного обліку
РАВ та державного кадастру сховищ РАВ;
готує та проводить у межах підприємства
щорічну та раз на три роки державну інвен-
таризацію РАВ; складає звіти щодо по-
водження з РАВ на АЕС і надає їх у контро-
люючі організації; проводить аналіз та оцінку
утворення РАВ при виконанні робіт підроз-
ділами АЕС; розробляє та впроваджує
заходи з мінімізації утворення твердих РАВ;
розробляє та впроваджує в дію програми
та заходи щодо забезпечення якості при
виконанні робіт із поводження з РАВ; роз-
робляє програми та регламенти безпечного
ведення робіт із поводження з РАВ; бере
участь у розробці та введенні в експлуата-
цію нової техніки і технологій у сфері
поводження з РАВ; дотримується вимог тех-
нічної, радіаційної та пожежної безпеки при
поводженні з РАВ.

Хімічний цех забезпечує поводження з
РРВ: збір, попереднє очищення та перероб-
ку, витримування, тимчасове зберігання
первинних РРВ; класифікацію; облік РРВ,
що утворюються і знаходяться на зберіганні;
участь в інвентаризації РАВ; підготовку да-
них для складання звітів стосовно РАВ;
підготовку даних для ведення державного
обліку та державного кадастру сховищ РАВ;
експлуатацію обладнання, задіяного в тех-
нологічному процесі; контроль стану РАВ і
технологічних процесів при поводженні з
ними; розробку та впровадження заходів з
мінімізації та оптимізації поводження з РРВ;
безпечне зберігання РРВ у сховищах; пере-
робку РРВ.

Цех радіаційної безпеки перевіряє дотри-
мання норм радіаційної безпеки та здійснює
радіаційний контроль за діяльністю при по-
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водженні з РАВ. Основними завданнями
цеху у сфері поводження з РАВ є: радіацій-
ний контроль технологічних середовищ і
устаткування з радіоактивними речовинами;
контроль рівня забруднення радіоактивними
речовинами поверхонь приміщень і устат-
кування; радіометричний і спектрометрич-
ний контроль забруднення радіонуклідами
повітря у приміщеннях переробки та збері-
гання РАВ; радіаційний контроль спецавто-
транспорту та транспортного обладнання для
поводження з РАВ; забезпечення контролю
індивідуальних доз опромінення персоналу;
спектрометричний контроль газоподібних
викидів устаткування з переробки та збері-
гання РАВ; контроль можливого забруднен-
ня радіонуклідами контрольних свердловин
поблизу сховищ РАВ.

Структурні підрозділи АЕС, у процесі
діяльності яких утворюються РАВ, прогно-
зують утворення РАВ внаслідок цієї діяль-
ності, розробляють заходи з метою змен-
шення кількості утворення РАВ, а також за-
безпечують: розробку оперативного щомісяч-
ного перспективного планування утворення
РАВ і планування утворення РАВ при
виконанні окремих технологічних операцій;
контроль та облік утворення РАВ по під-
розділах; розробку заходів з мінімізації; збір
РАВ у місцях їх утворення; попереднє сорту-
вання РАВ за агрегатним станом та забруд-
ненням; недопущення необґрунтованого
збільшення обсягів утворення РАВ; розробку
та впровадження заходів щодо поліпшення
радіаційної обстановки у виробничих при-
міщеннях і зниження доз внутрішнього й
зовнішнього опромінення персоналу; недо-
пущення перевищення надходження трапних
вод у систему спеціальної каналізації.

Підрозділ фізичного захисту і режиму
виконує фізичний захист об'єктів поводжен-
ня з РАВ на АЕС.

Відділ забезпечення якості проводить:
перевірки відповідності діяльності з пово-
дження з РАВ вимогам діючої на АЕС систе-
ми якості; організацію робіт з розгляду, вве-
дення в дію та випробовування стандартів у
реальних умовах виробництва; впроваджен-
ня програм якості на кожному етапі пово-
дження з РАВ; нагляд за безпечною експлуа-
тацією систем та обладнання при поводженні
з РАВ; нагляд за навчанням персоналу.

Управління капітального будівництва
організує будівництво об'єктів поводження
з РАВ відповідно до плану капітального бу-
дівництва АЕС, забезпечує якість будівель-
них робіт.

Навчально-тренувальний центр АЕС
здійснює методичну підтримку розробки в
підрозділах індивідуальних програм підго-
товки персоналу АЕС у сфері поводження
з РАВ відповідно до річного плану за на-
прямком підтримки кваліфікації, що містить
у собі:

інструктажі (первинний, повторний, по-
зачергові, цільовий);

проведення цехових протиаварійних і
протипожежних тренувань;

навчальні курси цільового призначення.

3.2. ПОВОДЖЕННЯ
З ГАЗОПОДІБНИМИ РАВ

Основний технологічний процес - відве-
дення тепла від активної зони реактора -
супроводжується утворенням радіоактивних
речовин, оскільки з теплоносія необхідно ви-
даляти домішки (головним чином газо-
подібні), що погіршують теплофізичні влас-
тивості системи тепловідведення і теплопе-
редачі. Видалення газів з теплоносія супро-
воджується виносом з нього радіоактивних
газів. Дегазації піддаються й різні допоміжні
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теплообмінні пристрої, що також призводить
до утворення газоподібних радіоактивних
речовин.

На АЕС, які працюють за двоконтурною
схемою, гази видаляються з фільтрів внут-
рішньоконтурного очищення теплоносія, а
також: з компенсаторів об'єму (так звані здув-
ки). Крім того, на АЕС газоподібні відходи
утворюються внаслідок дегазації різного
роду протікань теплоносія та виходу газів
при обміні реакторної води, відборі проб
води на аналізи, у басейнах витримування
ВЯП та при дегазації розчинів у баках ви-
тримування. Процес переробки РАВ на АЕС
також супроводжується утворенням газопо-
дібних продуктів, що підлягають видаленню.

Гази можуть захоплювати мікрочастин-
ки рідини й тверді мікрочастинки, утворю-
ючи РАВ у газоаерозольній формі. Оскіль-
ки подальше використання утворюваних
газоаерозольних радіоактивних речовин
не передбачається, вони, за визначенням, є
окремим видом РАВ. Таким чином, при здув-
ках для видалення з рідких технологічних
середовищ газів утворюються РАВ у аеро-
зольній формі. Це мікрокраплі рідких радіо-
активних середовищ і тверді мікрочастинки,
присутні в рідкому середовищі, які ви-
носяться газовим потоком. Постачальником
радіоактивних аерозолів є також неоргані-
зовані протікання теплоносія. Утворення
аерозолів - досить складний фізико-хіміч-
ний процес, тому що теплоносій надходить
у приміщення в паровій або парорідинній
фазах, частина його осаджується на по-
верхнях устаткування й приміщення, ви-
сихає, всмоктується поверхнями, а частина
утворює аерозолі. У початковий момент це
гідроаерозолі, які в міру висихання стають
твердими. Частина гідроаерозолів коагулює
із частинками пилу в повітрі приміщення,
частина коагулює між собою й осідає на під-

логу, стіни приміщення; леткі радіоактивні
речовини, котрі виділяються з гідроаеро-
золів або безпосередньо з теплоносія, сорбу-
ються пилом.

Гази, що відводяться з контуру й техно-
логічного обладнання, складаються з азо-
ту, водню, містять домішки водяної пари і,
звичайно, газоподібні продукти поділу й
активації, тобто радіонукліди Кг, Хе і Аг. На
АЕС з реакторами ВВЕР вихід цих газів по-
рівняно невеликий - 4...70 м3/год, але їхня
активність досить значна; тому вони перед
викидом в атмосферу підлягають очищенню
і витримуванню для зменшення активності
за рахунок природного розпаду. Оскільки в
цих газах міститься водень, то під час витри-
мування можуть утворюватися вибухонебез-
печні суміші; щоб виключити цю небезпе-
ку, гази пропускають через спеціальні
пристрої-установки спалювання гримучої
суміші (УСГС), в яких водень спалюють.

На АЕС з реакторами ВВЕР перший кон-
тур замкнений, час перебування в ньому
радіоактивних газів досить значний, тому
період напіввиведення їх з контуру стано-
вить кілька годин або навіть діб; їхня актив-
ність за цей час знижується і визначається, в
основному, ізотопом ІЗЗХе (Тт = 5,27 доби).
Крім ІЗЗХе активність технологічних газів на
АЕС з ВВЕР визначає Р-випромінювач 85Кг
(Г1/2 = 10,76 року). Проте внесок 85Кг у до-
зове навантаження на населення, яке про-
живає поблизу АЕС, невеликий. Викид його
в атмосферу більше впливає на глобальне
забруднення атмосфери.

При витіканні в приміщення через не-
щільності технологічного контуру теплоно-
сія з нього виділяється йод, причому в різних
фізико-хімічних і агрегатних станах.
Співвідношення між фізико-хімічними фор-
мами радіоактивних ізотопів йоду (молеку-
лярна, органічні сполуки, зокрема СН3І)
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і агрегатними станами залежить від багатьох
чинників. Радіоактивні ізотопи йоду як про-
дукти поділу утворюються в атомарному
вигляді, але встановлено, що в реакторній
воді ізотопи йоду існують в різних фізико-
хімічних формах, та кількісне співвідношен-
ня між ними встановити поки що не вдаєть-
ся. Не виключено, що при перенесенні у
приміщеннях і вентиляційними системами
АЕС це кількісне співвідношення змінюєть-
ся. Складність процесів утворення й пере-
несення аерозолів у приміщеннях, різні умо-
ви, при яких вони проходять, змушують
вважати ці процеси недостатньо вивченими,
і поки що їх не можна математично змоде-
лювати. Радіоактивні аерозолі йоду видаля-
ються з приміщень вентиляційними систе-
мами, що працюють або за принципом ре-
циркуляції, або на викид.

Крім ізотопів йоду, в аерозольній формі
на АЕС наявні радіонукліди продуктів акти-
вації (59Fe,60Co, S8Co, 56Мп, 54Мп тощо) і про-
дуктів поділу (головним чином 137Cs, 89Sr,
^Sr). Активність радіонуклідів у аерозольній
формі та ізотопів йоду в аерозольній, молеку-
лярній та інших фізико-хімічних формах, що
надходять на викид, може бути досить знач-
ною. Тому, щоб не перевищувати допустимі
викиди для радіоактивних аерозолів та ізотопів
йоду, перед викидом повітря очищують за
допомогою аерозольних і йодних фільтрів.

Поводження з газоподібними РАВ зво-
диться, фактично, до їх розсіювання в
довкіллі (викиди) після процедури очищен-
ня. Досвід експлуатації діючих АЕС пока-
зав, що вжиті при проектуванні АЕС заходи
щодо обмеження потужності викидів, а та-
кож дотримання проектного режиму екс-
плуатації обладнання для очищення викидів
забезпечили виконання нормативних вимог.
За весь час роботи АЕС України в нормаль-
ному режимі не було випадків перевищен-

ня потужності радіоактивних викидів понад
обмеження, встановлені чинними норматив-
ними документами. Такий стан поводжен-
ня з радіоактивними викидами є наслідком
приділення достатньої уваги питанням захи-
сту населення та довкілля від можливих
радіаційних впливів АЕС у режимі нормаль-
ної експлуатації вже з початку розвитку
ядерної енергетики. У результаті були нау-
ково обґрунтовані та розроблені заходи і
обладнання, що діють на АЕС і дозволяють
у нормальному режимі експлуатації повністю
виключити випадки порушень чинного са-
нітарного законодавства. Існуючі на АЕС
системи очищення в умовах нормальної
експлуатації забезпечують рівні викидів,
нижчі за міжнародні й національні норми.

3.3. ПОВОДЖЕННЯ З РІДКИМИ РАВ

Утворення рідких РАВ на АЕС пов'язане
з особливостями технологічного процесу та
не передбаченими цим процесом протікан-
нями рідких радіоактивних середовищ, а
система поводження з РРВ складається,
загалом, з джерел їх утворення та устано-
вок зберігання й переробки. Технологічний
процес вироблення електроенергії енерго-
блоками АЕС супроводжується утворенням
рідких радіоактивних середовищ, що містять
продукти поділу ядерного палива (Cs, Се,
Sr, Ru, Eu та ін.) і радіонукліди корозійного
походження (Co, Mn, Fe, Cr тощо), у тех-
нологічних системах реакторних відділень
та спецкорпусів на різних системах і уста-
новках як у процесі нормальної експлуатації,
так і в результаті можливих аварійних ситу-
ацій. Радіоактивні середовища утворюють-
ся в технологічних системах реакторних
відділень та спецкорпусів у процесі експлуа-
тації енергоблоків. Зокрема, радіоактивними
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стають технологічні середовища, що кон-
тактують з ТВЕЛ, - вода, котра використо-
вується як теплоносій першого контуру, а
також вода басейнів витримування та пере-
вантаження ВЯП.

Для зниження активності реакторної води
і підтримання заданого водно-хімічного ре-
жиму теплоносія частина його постійно
спрямовується на фільтри внутрішньокон-
турного очищення, в яких за фільтруючі
матеріали застосовують іонообмінні смоли
і, наприклад, перліт (намивний механічний
фільтр), які періодично регенеруються або
замінюються, що призводить до утворення
окремого виду РРВ - відпрацьованих
фільтрувальних матеріалів.

Протікання теплоносія можуть бути
організованими, тобто передбаченими про-
ектом АЕС, і неорганізованими. Організо-
вані протікання - протікання запірно-ре-
гулюючої апаратури, ущільнень циркуля-
ційних насосів та інші -відводять і спрямо-
вують до деаераторів або спеціальних баків
зберігання та витримування протікань. Не-
організовані протікання - результат пору-
шення герметичності технологічного конту-
ру (утворення різного виду нещільностей в
арматурі, зварних швах тощо) - збирають
за допомогою трапів і також спрямовують
до баків зберігання та витримування.

Перед проведенням ремонтних операцій
для покращення радіаційної обстановки об-
ладнання дезактивують, тобто частково ви-
даляють радіоактивні продукти корозії, що
накопичились у відкладеннях на внутрішніх
поверхнях обладнання. Під час ремонтних
робіт на обладнанні першого контуру чи
контуру багаторазової примусової цирку-
ляції при перевантаженні ядерного палива
на АЕС з корпусними реакторами частину
теплоносія зливають. Крім того, стоки рід-
ких радіоактивних речовин утворюються за

рахунок вод і розчинів, використовуваних
для дезактивації зовнішніх поверхонь облад-
нання і приміщень (підлог, стін, стель), а та-
кож вод спецпралень і душових (прання
спецодягу, прийняття душу тощо).

Трапні води - стоки, які через трапи по-
трапляють до спецканалізації, - в умовах
нормальної експлуатації енергоблоків АЕС
у технологічних системах реакторного
відділення й спецкорпусу утворюються за
рахунок:

вод, технологічно пов'язаних з першим
контуром (наприклад, неорганізованих про-
тікань теплоносія);

протікань і спорожнення контуру бага-
торазової циркуляції та його обладнання;

промивання сорбентів систем очищення
теплоносія та розчинів від регенерації іонітів
конденсатоочищення (регенераційні та про-
мивальні води);

протікань басейнів витримування ТВЕЛ;
радіоактивних дренажів;
скидів від ліній пробовідбору;
води від гідровивантаження та регенерації

фільтрів установок очищення;
скидів радіохімічних лабораторій;
протікань ущільнень насосів;
проточних вод від дренування обладнан-

ня та трубопроводів під час ремонтів;
неорганізованих протікань та дренажів

від систем, обладнання, лабораторних шаф
та боксів;

дезактиваційних розчинів та вод від дез-
активації приміщень, обладнання та трубо-
проводів;

стічних вод від мийок, раковин, приби-
рання приміщень, прання одягу, приймання
душу тощо.

Практично всі трапні води містять, крім
радіоактивних речовин, інші хімічні речо-
вини (хімічні реагенти для дезактивації,
миючі засоби тощо) з різним солевмістом



90 Розділ 3. Поводження з РАВ при експлуатації АЕС

(від 2 до 5 г/л). За рівнем питомої активності
вони поділяються на середньоактивні - усі
з перерахованих, крім вод спецпралень і ду-
шових, які відносяться до низькоактивних.
Усі трапні води направляються на перероб-
ку до установок спецводоочищення (СВО).

За радіохімічним складом різні види
стоків суттєво різняться, відповідно відрізня-
ються і технологіїїх очищення. Для очищен-
ня від продуктів корозії та хімічних домі-
шок передбачено установки спецводоочи-
щення, котрі мають забезпечувати надійну
та безпечну експлуатацію енергоблоків, а
також захист довкілля: СВО-1 - байпасне
очищення теплоносія першого контуру;
СВО-2 - очищення продувальної води пер-
шого контуру; СВО-4 - очищення вод басей-
на витримування ВЯП; СВО-5 - очищення
продувальних вод парогенераторів; СВО-6 -
регенерація борної кислоти. Стоки від цих
установок направляються на випарну
установку СВО-3 для очищення трапних
вод, а стоки, що містять забруднені води
спецпралень, душових та санпропускників
АЕС і потрапляють у спецканалізацію, - на
випарну установку СВО-7. Трапні води і
води спецпралень переробляються з метою
мінімізації об'ємів РРВ та повторного вико-
ристання очищених вод. Внаслідок пере-
робки трапних вод випарюванням утворю-
ється кубовий залишок - найбільший за
об'ємами вид РРВ. Загалом джерелами
утворення РРВ є всі установки СВО; спец-
пральні та санпропускники; вузли дез-
активації; маслосистеми головних циркуля-
ційних насосів (ГЦН).

СВО-1 призначена для очищення тепло-
носія першого контуру від продуктів корозії
конструкційних матеріалів, зниження відкла-
день цих продуктів у тракті теплоносія і змен-
шення питомої активності поверхонь облад-
нання. СВО-1 розташована в реакторному

відділенні кожного енергоблока. До скла-
ду системи входять: трубопроводи; чотири
механічних фільтри, завантажені високотем-
пературним сорбентом; чотири фільтри-па-
стки; фільтр-контейнер. Система функціонує
в усіх режимах експлуатації енергоблока
при роботі ГЦН. Для вивантаження, відми-
вання і завантаження сорбенту передбачено
підведення дистиляту і стисненого повітря.
Відмивна вода подається на фільтри від си-
стеми бакового господарства і скидається
після фільтрації в спецканалізацію.

СВО-2 призначена для очищення проду-
вальної води першого контуру від продуктів
корозії конструкційних матеріалів, домішок
в іонній формі та радіонуклідів; виведення з
першого контуру надлишкової лужності;
плавного регулювання концентрації аміаку
та калію в теплоносії першого контуру; ви-
ведення з теплоносія першого контуру бор-
ної кислоти наприкінці кампанії. СВО-2 роз-
ташована в реакторному відділенні кожно-
го енергоблока. Вона складається з двох
груп. До складу кожної групи входять два
катіонітних і один аніонітний фільтри з перед-
баченою їх регенерацією та пастка фільт-
рувальних матеріалів. Регенераційні розчи-
ни потрібної концентрації підводяться до
фільтрів по трубопроводах. Відпрацьовані
регенераційні розчини та вода після прорих-
лення або відмивання фільтрів ідуть на пе-
реробку до СВО-3. Відпрацьовані фільт-
рувальні матеріали направляються для збе-
рігання.

СВО-3 призначена для очищення трап-
них вод від радіаційного забруднення, ме-
ханічних та хімічних домішок з метою змен-
шення об'ємів РРВ, що підлягають трива-
лому зберіганню. Трапні води системою
спецканалізації надходять у бак-відстійник,
де відбувається осадження шламів. Відстояна
вода по лінії переливу потрапляє в бак де-
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кантату, звідки насосами подається на ме-
ханічні фільтри попереднього очищення, а
потім у бак трапних вод. З баків вода за допо-
могою насосів подається на випарне облад-
нання. Конденсат, що виникає внаслідок
випаровування трапних вод, охолоджуєть-
ся та очищується від газів у конденсаторі-
деаераторі, від механічних домішок - на
механічних фільтрах, від хімічних та радіо-
активних домішок - на системі іонообмін-
них фільтрів і після радіаційного контролю
в контрольних баках направляється в баки
власних потреб для повторного використан-
ня або на скидання як дебалансні води.

СВО-4 призначена для очищення від ме-
ханічних і хімічних домішок води з басейна
витримування й перевантаження ВЯП, води
з бака аварійного запасу борного концент-
рату. СВО-4 є загальностанційною установ-
кою. Вона складається з двох взаємозамін-
них груп фільтрів. Кожна група включає три
фільтри з передбаченою регенерацією і пас-
тку зернистих матеріалів. До складу систе-
ми також входять баки прийому вод басей-
ну перевантаження та група насосів. Відпра-
цьовані регенераційні розчини та відмивні
води фільтрів надходять до системи спецка-
налізації.

СВО-5 призначена для підтримання вод-
но-хімічного режиму другого контуру в
межах встановлених норм за рахунок очи-
щення постійної та періодичної продувок
парогенераторів. СВО-5 є блочною установ-
кою. Кожна її нитка містить три фільтри: ме-
ханічний, що виконує роль катіонітного, та
два аніонітних, а також пастку зернистих
матеріалів. У разі виходу з ладу дренажної
системи фільтрів або необхідності регене-
рації фільтрів робочої нитки є можливість
перейти на резервну нитку фільтрів. Крім
фільтрів, до складу СВО-5 входять два баки
очищеної води і чотири насоси.

СВО-6 призначена для переробки вод
першого контуру, що містять сполуки бору,
з одночасною регенерацією борної кисло-
ти. Внаслідок переробки вод утворюються
дистилят і очищений борний концентрат, які
повертаються в технологічний цикл АЕС.
Принцип дії системи ґрунтується на вико-
ристанні процесів випарювання, конденсації,
дегазації, механічної фільтрації та іонного
обміну. Для кожного енергоблока передба-
чено по одній нитці системи СВО-6 та одна
резервна нитка на декілька енергоблоків
станції. В нормальному режимі установка
СВО-6 працює періодично. Кожна нитка
включає в себе вузли упарювання (концент-
рування) борних розчинів, очищення бор-
ного концентрату і доочищення дистиляту.

Спецпральня та санпропускники - це
єдиний комплекс обладнання, трубопро-
водів та приміщень, котрі призначені для
обслуговування персоналу, працюючого в
зоні суворого режиму. Комплекс техноло-
гічно зв'язаний з блоком СВО. У санпро-
пускниках видається чистий спецодяг та
засоби індивідуального захисту (313), а та-
кож приймається брудний спецодяг, рівень
забруднення якого перевищує контрольні
рівні. Санпропускники оснащені обладнан-
ням для дезактивації шкіряних покривів пер-
соналу (душові, умивальники). Санпропуск-
ники та спецпральня об'єднані вантажни-
ми підйомниками. Брудний спецодяг та 313
доставляють у спецпральню на дезактива-
цію, чистий спецодяг із спецпральні пере-
дають у санпропускники. Відпрацьовані дез-
активуючі розчини та вода після дезактивації
спецодягу та поверхонь шкіри скидаються
в тару бакового господарства; вода після
прання, першого і другого полоскання з
пральних машин - у баки спецканалізації;
вода третього полоскання та вода з душових
і умивальників санпропускників - у баки
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дозиметричного контролю. В міру напов-
нення вода з баків спецканалізації надходить
у блок СВО для переробки на установках
СВО-3 або СВО-7, а вода з баків дозимет-
ричного контролю направляється або на
очисні споруди брудної зони і далі в зов-
нішнє середовище, або в блок СВО для
переробки.

Вузол дезактивації - це комплекс при-
міщень та обладнання, призначений для
дезактивації обладнання, інструменту, ма-
теріалів і технологічно пов'язаний з бло-
ком СВО. Дезактивація виконується ван-
ним, струменевим та електрохімічним ме-
тодами.

Комплекс оснащено: баками для приго-
тування та зберігання дезактивуючих роз-
чинів; ваннами для дезактивації великога-
баритного обладнання (частини ГЦН, що
вилучаються); ваннами для дезактивації
дрібного обладнання; піддонами для стру-
меневої дезактивації; трубопроводами для
дезактивуючих розчинів, пари, конденсату
та стисненого повітря; насосами; дренаж-
ними трубопроводами; пристроями витяж-
ної вентиляції.

Дистилят для приготування дезактивую-
чих розчинів та пара подаються по трубо-
проводах з блока СВО. Розчини готують на
місці. Відпрацьовані дезактивуючі розчини
через систему спецканалізації йдуть для пе-
реробки на установку СВО-3 (СВО-7).

На АЕС утворюються такі види РРВ:
кубовий залишок як наслідок перероб-

ки трапних вод і вод спецпралень на випар-
них установках СВО-3 і СВО-7;

відпрацьовані сорбенти, що надходять з
фільтрів установок СВО у разі вичерпання
ресурсу іонообмінного матеріалу, а також
інші відпрацьовані фільтрувальні матеріали;

шлами та пульпи;
відпрацьовані мастила та змішані рідини.

Шлам відділяється методом центрифугу-
вання; відсепарований шлам зберігається у
сховищах ТРВ АЕС.

Перед переробкою РРВ збирають у баки
для тимчасового зберігання та витримуван-
ня. Система зберігання РРВ на АЕС скла-
дається з вузлів збору та тимчасового їх
зберігання. Кубовий залишок, фільтрувальні
матеріали разом зі шламами та мастильні
матеріали зберігаються окремо. Відпрацьо-
вані фільтрувальні матеріали, сорбенти си-
стемою гідротранспорту подаються в резер-
вуари, де зберігаються під шаром води.

Система зберігання призначена для ви-
конання таких функцій:

відстоювання трапних вод у баку-при-
ямку трапних вод;

подавання відстояних трапних вод у си-
стему переробки на СВО-3 і СВО-7;

приймання та зберігання кубового за-
лишку випарних установок;

подачі кубового залишку для перероб-
ки (бітумування чи цементування);

приймання, відстоювання та зберігання
відпрацьованих фільтрувальних матеріалів
установок СВО та шламу з приямків при-
міщень реакторного відділення, спецкорпу-
са, відстійника трапних вод і бака-приямка
трапних вод.

Система зберігання містить резервуари
фільтрувальних матеріалів та кубового залиш-
ку; резервний; насоси розмиву пульпи та по-
дачі води до гідроелеваторів; функціональну
групу перекачування кубового залишку з
одного резервуара в інший та подачі кубового
залишку на переробку (бітумування, цемен-
тування), відкачування води з приямків при-
міщень обладнання та системи спецканалізації.

Схема переробки первинних РРВ на АЕС
з ВВЕР містить випарні апарати спецводо-
очищення та вузол реагентів. Після упарю-
вання первинних рідких радіоактивних се-



3.3. Поводження з рідкими РАВ 93

редовищ на СВО-3 і СВО-7 одержують ку-
бовий залишок, до складу якого входять
нерозчинні й розчинні солі натрію (близько
99 % за масою становлять нітрати, сульфа-
ти, хлориди й гідроксиди натрію, що спри-
чиняють лужну реакцію продукту), а також
заліза, магнію, кальцію тощо.

У процесі переробки радіоактивні та інші
хімічні речовини виділяють з відходів, а очи-
щену воду повертають у технологічний про-
цес, утворюючи, таким чином, оборотну
систему водопостачання АЕС. Оскільки
об'єм РРВ на АЕС досить значний (десятки
тисяч кубометрів) і вони містять довгоісну-
ючі радіонукліди, то переробкою цих від-
ходів досягається ще одна, крім оборотно-
го водопостачання, мета: мінімізація об'єму
відходів, що підлягають довгостроковому
зберіганню або захороненню.

Для переробки РРВ на АЕС використо-
вують термічний, сорбційний і мембранні
методи.

Термічний метод-дистиляція або упа-
рювання - найбільш розповсюджений і
зручний спосіб переробки РРВ, який харак-
теризується високим ступенем очищення
рідких відходів від радіоактивних речовин.
Коефіцієнт очищення - відношення актив-
ності вихідного розчину до активності очи-
щеної води-дорівнює 104...106. Здійснюєть-
ся цей спосіб у спеціальних випарних апа-
ратах з підведенням тепла від водяної пари.
Розчин РРВ з випарного апарата насосами
подається в доупарювач, де відбувається
його глибоке упарювання. Пара доупарюва-
ча конденсується й повертається в резерву-
ар коагульованої води, а кубовий залишок
перекачується в баки зберігання відходів.
Очищена вода через фільтр-пастку направ-
ляється в баки чистого конденсату, з яких
після контролю на радіоактивність і солевміст
пускається в оборотне водокористування.

Сорбційний метод передбачає видален-
ня радіонуклідів з рідких відходів у вигляді
твердої фази в результаті адсорбції, іонного
обміну, адгезії тощо. Проте через селектив-
ність до окремих радіонуклідів метод сорбції
не можна розглядати як основний метод
очищення від радіонуклідів.

Сорбцію проводять у спеціальних апара-
тах при динамічних або статичних умовах
на насипних або намивних фільтрах зі спе-
ціальними іонообмінними смолами. Як
фільтрувальні матеріали у вітчизняній прак-
тиці, в основному, застосовують сильнокис-
лий катіоніт КУ-2-8, сильнолужний аніоніт
АВ-17-8, а також слаболужні аніоніти АН-31
і АН-2ФН. Усі вони характеризуються висо-
кою обмінною ємністю і досить високими
коефіцієнтами очищення відходів від радіо-
нуклідів (коефіцієнт очищення КУ-2-8 для
l37Cs і З а с я г а є ш 2 ) .

Іонний обмін між очищуваним розчином
та іонітом має характер гетерогенної хімічної
реакції й залежить як від типу смоли, так і від
природи й стану ізотопу в розчині. За вироб-
ничих умов ефективність сорбційних процесів
характеризується коефіцієнтом очищення. На
рис. 3.1 наведено стандартний іонообмінний
фільтр. Специфіка роботи іонітів у полях іоні-
зуючих випромінювань проявляється у зміні
ємності іонітів через порушення їхньої моле-
кулярної структури. При цьому змінюються
всі хімічні й фізичні властивості сорбенту.

Для очищення РРВ застосовуються дві
принципові схеми іонного обміну: 1) по-
слідовне катіонування й аніонування; 2) очи-
щення на фільтрах змішаної дії зі змішаним
шаром іонітів. Друга схема має переваги
внаслідок безперервної нейтралізації в роз-
чині водневих і гідроксильних іонів, виді-
люваних з фази іоніту, але застосовується
вона в промисловості рідше через склад-
нощі регенерації.
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Рис. 3.1. Іонообмінний фільтр АФИ-1,0-140:
/ - пристрій для вивантаження фільтрувального мате-
ріалу і повного спорожнювання; 2 - днище; З - фільтру-
вальний матеріал; 4 - корпус; 5 - вихід протікань; 6 -
прокладка; 7 - подача оброблюваної води; 8 - кришка
лазу; 9 - лаз; 10 - верхній розподільний пристрій; 11 -
опора; 12 - нижній розподільний пристрій; 13 - вихід
очищеної води

Значне місце у проблемі переробки РРВ
займає використання природних сорбентів,
у тому числі й модифікованих (глини й
цеоліти), і синтетичних неорганічних сор-
бентів (головним чином, цеоліти). З природ-
них.сорбентів, селективних до цезію й строн-
цію, для очищення відходів за кордоном
найбільше застосування має вермикуліт.
У Тромбеї (Індія) його використовують на
другому ступені очищення відходів АЕС у
насипних фільтрах без регенерації. У Хару-

еллі (Велика Британія) вермикуліт застосо-
вували як іонообмінний матеріал у вигляді
намивного шару при очищенні відходів у
вертикальних центрифугах. Загальний ко-
ефіцієнт очищення від р-випромінювачів у
цьому випадку дорівнював близько 20. Вер-
микуліт розглядають як перспективний
фільтрувальний матеріал при використанні
його в намивних фільтрах для іонообмінно-
го (в основному для радіоактивного цезію)
і механічного очищення РАВ. У Айдахо
(США) відходи дослідницького реактора
очищують природним цеолітом-клинопті-
лолітом, фільтруючи їх через колону, запов-
нену сорбентом. При переробці 800 коло-
ночних об'ємів відходів, де визначальними
радіонуклідами були 137Cs і 90Sr, забезпечу-
валося очищення у 200 разів.

Сучасні іонообмінні матеріали містять у
собі синтетичні неорганічні матеріали. Не-
органічні сорбенти мають селективність до
окремих радіонуклідів, міцну фіксацію ра-
діонуклідів і високу радіаційну стійкість.
Природні сорбенти відрізняються доступні-
стю й дешевизною, а відносно висока
вартість штучних неорганічних сорбентів
компенсується їхньою великою ємністю й
селективністю. Штучні неорганічні сорбен-
ти використовують для переробки високо-
активних відходів і невеликих кількостей
середньоактивних відходів.

Неорганічні сорбенти вигідні за динаміч-
них умов - при цьому досягається краще
очищення й більш повне використання сорб-
ційної ємності. Однак неорганічні сорбен-
ти, як правило, не мають потрібних для зас-
тосування в насипних фільтрах механічних
і фільтраційних властивостей. Тому часто
природні неорганічні сорбенти доводиться
використовувати за статичних умов або в
намивних фільтрах, де до них такі жорсткі
вимоги не ставляться.
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Мембранні методи - це методи, за до-
помогою яких видалення радіоактивних ре-
човин з відходів здійснюється на молеку-
лярному рівні. Серед них найбільш ефек-
тивними є зворотний осмос, електродіаліз і
ультрафільтрація.

Зворотний осмос заснований на вико-
ристанні відомого явища, яке спостерігаєть-
ся при розділенні двох розчинів різної кон-
центрації напівпроникною мембраною, -
проникненні розчинника з менш концентро-
ваного розчину в більш концентрований.
У результаті цього процесу відбувається або
збільшення об'єму, або підвищення осмо-
тичного тиску в камері з більш концентро-
ваним розчином до значення, що характе-
ризує початкову різницю концентрацій роз-
чину. Наприклад, при різниці концентрації
солей у морській і дистильованій воді
35 г/л осмотичний тиск дорівнює 250 Н/см2.
Для проведення зворотного процесу, тобто
для фільтрації розчинника з більш концент-
рованого розчину, необхідно здійснити на
концентрат тиск, що перевищує осмотичний.
Подібний процес носить назву зворотного
осмосу.

При здійсненні осмотичного процесу
знесолення найбільші труднощі зустрічають-
ся у виборі мембрани. Ефективність напів-
проникної мембрани, використовуваної для
знесолення розчинів, визначається селектив-
ністю й водопроникністю, які вона повинна
зберігати протягом тривалого терміну робо-
ти. Водопроникність мембрани характе-
ризується швидкістю потоку демінералізо-
ваної води через одиницю її площі. З ве-
ликої кількості досліджених матеріалів для
напівпроникних мембран найбільший інте-
рес представляє ацетилцелюлоза, що відріз-
няється високою водопроникністю й за-
довільною селективністю. Використовуючи
різні способи модифікації поверхні мембран,

отримують напівпроникні мембрани, які
дозволяють здійснювати знесолення на 95 %.

Зворотним осмосом очищають низько-
активні відходи, такі як води спецпралень.
Рівень їхньої активності близький до норм,
встановлених для скидань, а наявність де-
тергентів і колоїдів поліпшує очищення від
радіонуклідів: фільтрат можна скидати або
направляти на повторне використання.
У США на АЕС для очищення вод пралень
застосовують кілька установок зворотного
осмосу.

За допомогою зворотного осмосу мож-
на очищати боровмісні відходи. Затримка
бору мембраною залежить від рН середо-
вища, тобто від того, яка частина борної
кислоти присутня в іонній формі. За низь-
ких значень рН переважають молекулярні
форми кислоти, що слабко затримуються
мембраною. Тому в процесі переробки про-
тікань контурної води водо-водяних реак-
торів борну кислоту можна відокремлюва-
ти від основної частини нуклідів, затриму-
ваних мембраною, і направляти на повтор-
не використання. Так регенерується до 75 %
борної кислоти. Видалення борної кислоти
скорочує кількість відходів, які підлягають
ствердінню. За методом зворотного осмо-
су попередньо концентрують відходи перед
упарюванням, що зменшує енерговитрати.
Сучасні зворотноосмотичні установки
включають систему опріснювальних апа-
ратів, схеми роботи яких вибираються за-
лежно від цільового призначення й конст-
рукції апарата.

Метод електродіалізу після винаходу
багатокамерних діалізаторів широко розпов-
сюджений в опрісненні морських і солону-
ватих вод. Принцип електродіалізу, реалізо-
ваний у сучасних установках, полягає в
переносі іонів під дією постійного електрич-
ного струму через мембрани, що пропуска-
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Рис. 3.2. Схема роботи електродіалізатора

ють або катіони, або тільки аніони (рис. 3.2),
внаслідок чого перенесення іонів набуває
спрямованого характеру. Якщо подавати в
камери діалізатора сольовий розчин, то під
дією електричного поля іони рухатимуться
згідно зі знаком свого заряду, і в одних каме-
рах буде відбуватися зниження концентрації
солей, а в інших - їхнє концентрування.

Як аноди використовують платину, пла-
тинований титан, графіт, як катоди - нержа-
віючу сталь, титан або платинований титан.
Багатокамерні діалізатори досить компактні
навіть при використанні кількох сотень пар
мембран, тому що відстань між мембрана-
ми в пакеті становить 1,2-0,5 мм. Зі змен-
шенням відстані напруга на апараті спадає,
отже, знижується витрата електроенергії.

Проходження основного процесу супрово-
джується рядом побічних процесів - елек-
троосмосом, тобто перенесенням деякої
кількості води проти градієнта концентрації,
дифузією з ропної в знесолювальну камеру.
Ефективність основного процесу значною
мірою залежить від ступеня впливу побічних
процесів. Тому іонітові мембрани мають
відповідати вимогам високої іоноселек-
тивності, високої електропровідності, міні-
мальної швидкості вільної дифузії, низької
осмотичної проникності, а також механіч-
ної міцності та хімічної стійкості.

Електродіаліз забезпечує очищення тільки
від іонних форм радіонуклідів, причому пе-
реважно від нуклідів слабогідратованих
лужних і лужноземельних елементів. Очи-
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щення від гідролізних форм радіонуклідів
не відбувається.

Глибоке знесолення й очищення збірних
мінералізованих вод, які містять радіоактивні
забруднення, рекомендується здійснювати
за схемою, що включає вузли попередньо-
го та електродіалізного очищення. У вузлі
попереднього очищення видаляються за-
вислі й колоїдні речовини, сорбуються орга-
нічні домішки, зм'якшується вода. У вузлі
електродіалізного очищення глибоко зне-
солюються й очищаються скидні мінералі-
зовані води від радіонуклідів і одночасно
концентруються солі в мінімально можли-
вому об'ємі розчину.

Метод ультрафільтрації доцільно ви-
користовувати для очищення РРВ, більша
частина активності яких знаходиться в сус-
пензіях і колоїдах. Як правило, це спостері-
гається в лужному середовищі, коли важкі
метали схильні до утворення колоїдних полі-
мерів. У РРВ додаються флокулянти й іоно-
обмінні реагенти (так звана стадія затравлю-
вання), вони переводять розчинні радіонук-
ліди в нерозчинні форми, зазвичай завислі
у РРВ. Ультрафільтрація використовується для
вилучення більшої частини основної рідини
з розчину. Кондиціонуванням розчину одер-
жують форму твердих відходів, придатну для
довгострокового зберігання або захоронен-
ня. Хімічні властивості й експлуатаційні па-
раметри ультрафільтрації залежать від при-
роди радіоактивних домішок.

Кінцеві продукти мембранних методів -
концентрати й знесолені або прояснені фільтра-
ти (діалізати). Ці методи не потребують додат-
кової витрати реагентів, тому утворюється
мінімальна кількість вторинних відходів, що
підлягають остаточному захороненню.

Значні обмеження на види відходів, що
мають перероблятися мембранними метода-
ми, накладають матеріали й будова мемб-

ран. Найменш стійкими до агресивних се-
редовищ і впливу температури є мембрани
зворотного осмосу. Менш жорсткі вимоги
висуваються до мембран ультрафільтрації, де
використовується різноманітніший асорти-
мент матеріалів, включаючи неорганічні.
Мембрани електродіалізу чутливі до окис-
ників. Крім того, відходи, що направляють-
ся на переробку зворотним осмосом або
електродіалізом, як правило, проходять ре-
тельну попередню підготовку (коагуляція,
ультрафільтрація), спрямовану на запобігання
забивання мембран суспензіями й колоїда-
ми. Запобіганню забивання сприяють також
конструкції трубчастих і листових мембран,
які дають змогу обходитися без попередньо-
го ретельного прояснення відходів. У цьому
випадку осад видаляють з поверхні мембран
механічним або хімічним способом після
того, як продуктивність установки змен-
шується.

Через різноманітність радіоактивних і не-
радіоактивних забруднювачів, у тому числі
через присутність аміаку, масел, жоден зі
згаданих методів очищення окремо не забез-
печує очищення РРВ до необхідного ступе-
ня. Тому на АЕС система очищення РРВ -
це складний ланцюг операцій, виконуваних
спеціальними апаратами, що реалізують різні
методи очищення. Таким чином, техноло-
гія очищення включає в себе декілька по-
слідовних операцій. На виході такого лан-
цюга операцій отримують два продукти: ви-
сокоактивний концентрат, що надходить на
ствердіння й захоронення, і конденсат, що
відповідає усім вимогам до якості води для
повторного використання на АЕС або для
скидання у відкриті водоймища.

Методи концентрування. Концентрати,
отримані внаслідок очищення РРВ, являють
собою шлами після фільтрації й хімічної
обробки, відпрацьовані іонообмінні смоли,
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Рис. 3.3. Схема установки глибокого упарювання

кубові залишки після упарювання. Ці кон-
центрати звичайно піддають ствердінню ме-
тодами бітумування, цементування, поліме-
ризації та ін.

Ізоляція рідких концентратів забезпе-
чується їх зберіганням у резервуарах з не-
ржавіючої сталі, поміщених у залізобетонні
відсіки. Після гарантованого терміну служ-
би резервуари необхідно звільняти, щоб
уникнути можливої корозії матеріалу й ви-
току концентратів у навколишнє середови-
ще. Витоків можна уникнути переведенням
відходів у твердий стан. Операції ствердін-
ня потребують спеціальних установок і до-
даткових витрат, тому застосування ствер-
діння буде виправданим, якщо властивості
отриманих при цьому матеріалів дозволя-
ють забезпечити безпеку при їх тривалому
зберіганні.

Найпростішим методом переведення у
твердий стан є отримання твердих кристалів
або плаву кристалогідратів (сольового пла-
ву) у вигляді моноліту. Сольовий плав одер-
жують переробкою кубового залишку на
установках глибокого упарювання - УГУ

(рис. 3.3). Хімічний склад кубового залиш-
ку визначається хімічними компонентами,
використовуваними на АЕС, а також техно-
логіями переробки трапних, боровмісних,
душових вод і вод спецпралень.

Сольовий плав утворюється при темпе-
ратурі 125 °С і заливається в металеві кон-
тейнери. Контейнери витримують не менше
24 год і після затвердіння сольового плаву
й контролю на відсутність вологи направ-
ляють на зберігання. Однак одержання со-
льового плаву не усуває можливості вими-
вання з відходів розчинних компонентів, у
тому числі й радіонуклідів, при потраплянні
в нього води з навколишнього середови-
ща. Щоб уникнути цього, необхідно пере-
вести концентрати в таку тверду форму, з
якої вимиваність була б мінімальною і ви-
ключала забруднення відкритої гідромережі
вище за допустимі норми. Звичайно з цією
метою використовують спеціальні матеріа-
ли (зв'язувальні), сумісні з компонентами
концентрату відходів і такі, що мають добрі
гідроізолювальні властивості та інші харак-
теристики. Концентрати зневоднюють і
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змішують зі зв язувальними матеріалами,
утворюючи твердий продукт з низькою ви-
миваністю з нього радіоактивних речовин.
Процесу ствердіння відходів, як правило,
передують операції концентрування РРВ
різними методами. Вміст вільної, адсорбова-
ної й кристалізаційної води в таких концент-
ратах може коливатися в межах 30-80 %.
Вільну й адсорбовану вологу можна вида-
лити при температурі, нижчій за 150 °С, кри-
сталізаційну - при більш високій температурі.

Концентрати РРВ зневоднюються меха-
нічним (для пульп) і термічним (для кубо-
вих залишків) способами. Механічний
спосіб вигідніший, оскільки він потребує
значно менших енергетичних витрат, однак
для гомогенних систем (кубових залишків)
він неприйнятний. Механічне зневоднюван-
ня звичайно здійснюють за допомогою цент-
рифуг або фільтруванням на вакуумному
або напірному намивному фільтрах, а також
віджиманням води вальцями. Вміст води в
кінцевому продукті при цьому становить 40-
80 %, що залежить як від способу зневод-
нювання, так і від властивостей пульпи. Зне-
воднена пульпа, як правило, малорухлива
й не має властивості плинності. Тому вона
транспортується й дозується для змішуван-
ня зі зв'язувальними матеріалами звичайно
шнеком.

Упарювання - універсальний і широко
розповсюджений, але й найдорожчий спосіб
концентрування РРВ, застосовний для об-
робки відходів зі значною концентрацією
солей. За допомогою цього методу досяга-
ють високих коефіцієнтів очищення - поряд-
ку 1О3...1О5, іноді й до 106.

Термічне зневоднювання здійснюється
методами сушіння. Стосовно знешкоджен-
ня радіоактивних продуктів, методи сушін-
ня доцільно поділити на дві групи. У першій
групі підведення тепла до висушуваного

продукту здійснюється безпосереднім кон-
тактом теплоносія з продуктом, у другій -
контактом через теплопередавальну поверх-
ню. Велике поширення при зневоднюванні
концентратів РРВ отримали методи другої
групи.

Метод прожарювання дозволяє скоро-
тити об'єм відходів приблизно в 10 разів
і полягає в тому, що відходи висушують і
прожарюють у спеціальних апаратах при
нагріванні до 500-900 °С, перетворюючи їх
на твердий продукт - кальцинат, що являє
собою суміш оксидів усіх металів, які
містяться у вихідному розчині ВАВ. Прожа-
рювати відходи можна в печах розпилю-
вального типу, з киплячим псевдозрідже-
ним шаром, в обертових трубчастих печах
або тиглях, призначених одночасно й для
плавки скла.

Методи ствердіння. Отримані в результа-
ті зневоднювання й кальцинації продукти
мають недостатні хімічну стійкість, теплопро-
відність і механічну міцність, щоб вико-
ристовувати їх для остаточного захоронення.
Властивості кальцинату можна поліпшити
спіканням при температурі, вищій за темпе-
ратуру кальцинації. На першій стадії тер-
мічної обробки кальцинату поверхня части-
нок зменшується без зміни їхньої маси, що
пояснюється переходом деякої частини ато-
мів або іонів з поверхні усередину ґрат. За пев-
них температур і тиску окремі частинки мо-
жуть перетворюватися в міцні конгломерати.

Ствердіння концентратів РРВ відбуваєть-
ся включенням їх у зв'язувальні матеріали,
які можна поділити на три основні групи:
термопластичні (бітум та ін.); термореактивні
(смоли поліефірні, карбамідні тощо); неор-
ганічні (цемент, гіпс, скло і т. д.).

Зв'язувальні компоненти повинні мати:
низьке вимивання, що характеризує ви-

сокі ізоляційні властивості;
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добру сумісність зі складовими концен-
трату відходів, що забезпечує мінімальний
об'єм кінцевого продукту;

міцність, що виключає руйнування
стверділого продукту в аварійних ситуаці-
ях при транспортуванні;

біостійкість- стверділі продукти не по-
винні піддаватися впливові бактерій і мікро-
організмів;

радіаційну стійкість, що визначає, зокре-
ма, газовиділення зі стверділих продуктів.

Крім відповідності зазначеним вище не-
обхідним технологічним якостям, зв'язу-
вальні компоненти мають бути порівняно
дешевими, малодефіцитними, зручними для
транспортування.

Підвищенню ступеня закріплення радіо-
нуклідів у твердому матеріалі сприяє висо-
котемпературний випал кальцинату з різни-
ми добавками. Ще на початку 1950-х рогів
було запропоновано використовувати для
цього різні глинисті мінерали. При темпера-
турній переробці суміші відходів із глиною
після видалення води відбуваються кілька
процесів. Перша стадія взаємодії-поверх-
нева адсорбція сполук, що входять до скла-
ду відходів, на частинках глини між якими
переважають вандерваальсові зв'язки, які
не дозволяють міцно фіксувати компоненти
відходів, у тому числі й радіонукліди. На
другій стадії, при подальшому нагріванні,
може відбуватися дифузія сорбованого іона
вглиб кристалічних ґрат глини; швидкість її
тим більша, чим вищий заряд і менший ра-
діус дифундовуваного іона. Процес може
супроводжуватися хімічними реакціями з
утворенням силікатів, алюмосилікатів та
інших сполук.

Для глини типу монтиорілоніту дифузія
починає відігравати головну роль при тем-
пературі понад 800 °С - спостерігаються
зміни в кристалічних ґратах глини. Для си-

лікатів, атоми кристалічних ґрат яких мають
порівняно невелику рухливість, хімічна взає-
модія можлива за температури, що становить
0,8-0,9 абсолютної температури плавлення
системи. Так, при температурі плавлення
суміші Са і SiO2 1000 °С силікат кальцію
утворюється вже при 800 °С. Радіонукліди
в розчині валентністю три й більше, котрі
мають схильність до утворення сполук з
ковалентними зв'язками, утворюють у ре-
зультаті взаємодії з глинами важкорозчинні
сполуки й досить добре фіксуються вже при
350 °С.

Температуру процесу одержання стабіль-
ного керамічного матеріалу можна значно
знизити, використовуючи метод гарячого
пресування. Відомо, що для здійснення ре-
акції частинки реагуючих речовин у твер-
дому стані мають перебувати в тісному кон-
такті, щоб виникли сили притягання, в ре-
зультаті дії яких атомні силові поля части-
нок взаємно перехрещуються. Наприклад,
в інтервалі тисків 178-945 МПавжепри 150-
400 °С можна отримати, включивши відхо-
ди у спеціальний цемент на основі алюміна-
ту кальцію, матеріал, який відрізняється
низькою швидкістю вилуговування радіо-
нуклідів, у тому числі й цезію, незважаючи
на високий вміст сполук натрію у відходах.
Ще стабільніші матеріали отримують ме-
тодом ізостатичного пресування при тем-
пературі вищій за 1500 °С і тискові понад
1000 МПа.

На сьогодні для ствердіння РАВ досить
широко у багатьох країнах застосовується
спосіб бітумування, при якому радіоактивні
відходи змішують з бітумом. Бітум - про-
дукт перегонки нафти або кам'яного вугіл-
ля (пек) - завдяки своїй термопластичності
при нагріванні успішно містить у собі кон-
центрати з утворенням гомогенного продук-
ту. Гідростійкість бітуму забезпечує досить
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Рис. 3.4. Бітумінатор РАВ:
/ - шнековий екструдер (змішувач); 2 - скребки; З -
диск; 4 - корпус установки; 5 - подача бітуму; 6 - по-
дача РРВ; 7 - вихід парогазової суміші; 8 - вал; Р -
подача миючих розчинів; 10 - подача пари; 11 - парова
сорочка; 12 - вихід бітумної суміші; 13 - вихід конден-
сату; 14 - вихід миючих розчинів

надійну гідроізоляцію включених компо-
нентів. Бітуми привертають увагу такими
позитивними якостями, як непроникність,
пластичність, достатня хімічна інертність,
невисока вартість, стійкість до впливу мікро-
організмів. Пристрій для бітумування РРВ
показано на рис. 3.4.

Рідкі радіоактивні відходи подаються у
верхню частину установки по трубопрово-
ду б і обертовим диском 3 рівномірно роз-
поділяються по стінці, що обігрівається.
Стікаючи донизу, вони інтенсивно упарю-
ються. Рухома маса солей, що випали, обер-
товими скребками 2 подається в нижню
частину бітумінатора, де перемішується з
бітумом, попередньо розігрітим парою, яка
подається в сорочку 11. Бітумну суміш че-

рез вихід 12 вивантажують шнековим екст-
рудером 1, вбудованим в основу бітуміна-
тора. Парогазова суміш, утворена при упа-
рюванні розчину, видаляється з бітуміна-
тора через вихід 7. У порівнянні із цемент-
ними, бітумні блоки стійкіші до впливу води
й теплоти та мають менший об'єм за одна-
кової кількості захоронюваного концентра-
ту, тому їх можна зберігати у простих схо-
вищах.

Плівковий роторний випарник дає змогу
в одному апараті здійснювати і видалення
вологи, і бітумування. Теплоносієм є на-
грівальна пара, що має обмежені темпера-
турні параметри й не допускає температуру
всередині апарата, вищу за 230-240 °С.
Установка бітумування РРВ із плівковим
роторним випарником (рис. 3.5) експлуа-
тується з 1986 р. на Ленінградській АЕС у
безперервному режимі для ствердіння со-
льових концентратів і в періодичному-для
ствердіння пульп іонообмінних смол і
фільтроперліту.

Установка включає обладнання прийому
й дозування радіоактивних відходів і чисто-
го бітуму, роторно-плівковий бітумінатор
продуктивністю 400-500 л/год при тиску
нагрівальної пари 0,6 Па, апарати конден-
сації й очищення парогазової фази, систему
транспортування компаунда, сховище ствер-
ділих відходів, систему контролю й авто-
матизації технологічного процесу. Усього пе-
рероблено понад 8000 м3 кубових залишків
з активністю до 8,7 • 1010 Бк/дм3 і солевмістом
200-300 г/л. Назахоронення до могильника
наливного типу надходить 3000 м3 бітумного
компаунда з наповненням 40 % за масою і
водостійкістю 10"4 г/(см3 • добу). Аналогічна
установка бітумування впроваджена на
Італійській АЕС.

Поряд з достоїнствами метод бітумуван-
ня має недоліки, що обмежують його за-
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Рис. 3.5. Схема установки бітумування РАВ:
/ - бак для кубового залишку; 2 - подача кубового залишку; З - бак для відпрацьованої пульпи; 4 - подача від-
працьованої пульпи; 5 - стиснене повітря; 6 - монжус пульпи; 7 - витратний бак для кубового залишку; 8, 17-
кубовий залишок; 9 - монжус прийому фільтрату; 10 - вихідна пульпа; 11 - фільтрат; 12 - електродвигун; 13 - від-
центрові насоси; 14 - бак із заглибним насосом; /5 - згущена пульпа; 16 - роторний фільтр; 18 - бітумінатор;
19 - скидання парогазової суміші; 20 - витратний бак бітуму; 21 - бак для зберігання бітуму; 22 - завантаження
бітуму з бітумовозів; 23 - подача нагрівальної пари; 24 - шестерінчасті насоси; 25 - бітумний компаунд; 26 -
сховище бітумного компаунда

стосування. Горючість бітуму (температура
загоряння 350-420 °С) обмежує можливість
включення в нього нітрит-нітратних відходів
і потребує врахування можливості пожеж і
вибухів. Порівняно низька теплопровідність
бітумних продуктів змушує зменшувати
об'ємну активність відходів, що надходять
для бітумування, хоча частіше концентру-
вання відходів лімітується солевмістом, а не
активністю.

Останнім часом розробляються техно-
логії, в яких бітум заміняють штучними по-
лімерами. Полімеризація проходить, як пра-
вило, без нагрівання. Метод полімеризації
особливо зручний для фіксації відпрацьо-
ваних іонообмінників. Апаратура при цьо-

му може бути використана та сама, що й
для бітумування. Полімерні продукти мають
за деякими параметрами кращі в порівнянні
з бітумом властивості. У поліетилен можна
включати до 40 % неорганічних відходів
(у бітумі можлива фіксація до 60 % солей).
Однак при вмісті в поліетилені до 40 % со-
лей самозапалювання продукту відбуваєть-
ся при 440 °С, тоді як бітумований продукт
із 60 %-м вмістом солей довільно може зай-
нятися при температурі 350 °С. Полімерні
матеріали можна застосовувати для ствер-
діння відходів з великим вмістом нітритів і
нітратів, що неможливо при бітумуванні.
Полімери мають добру хімічну стійкість.
Термореактивні смоли як зв'язувальні ма-
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Рис. 3.6. Схема установки цементування РРВ:
/ - пристрій подачі цементу; 2 - дозатор; З - бункер цементу; 4 - циклони; 5 - дозатор РРВ; 6 - бетономішалка;
7 - бак вихідних РРВ; 8 - насос подачі РРВ; 9 - блок стверділих РРВ; 10 - транспортний візок- насос

теріали відрізняються простотою здійснен-
ня процесу ствердіння й деякими позитив-
ними властивостями стверділого продукту-
стійкістю до впливу механічних, термічних
і радіаційних навантажень.

Перспективним є спосіб включення ра-
діоактивних відходів у поліетилен при низь-
ких температурах. Процес полягає в тому,
що РРВ за кімнатної температури змішують-
ся зі зв'язувальними речовинами та поліме-
ризуються після додавання каталізаторів.
У Японії концентрат РРВ у сушильні пере-
творюють на порошкоподібні речовини, і
після рівномірного перемішування разом з
пластмасою піддають ствердінню в залізних
бочках. Порівняно з методом цементуван-
ня, даний метод зменшує кількість викори-
стовуваних бочок приблизно вп'ятеро. Полі-
етиленові блоки стійкі до впливу іонізую-

чого випромінювання, вивітрювання, вими-
вання водою й пожежобезпечні. Водостій-
кість стверділих продуктів досить висока й
відповідає рівню вимивання з бітумних
блоків.

Цементування — один із методів ствер-
діння як гомогенних (кубові залишки), так
і гетерогенних (пульпи) відходів. Процес
цементування полягає у включенні радіоак-
тивних речовин у портландцемент марки 500
з наступним утворенням твердого моноліту
і заснований на взаємодії в'язких речовин
цементу (оксиди кальцію, силікати, алюмі-
нати тощо) з водою, що міститься у відхо-
дах, без підвищення температури.

В установці цементування РРВ (рис. 3.6)
цемент із бункера 3 через дозатор 2 і цикло-
ни 4 пристроєм подачі 1 доставляється в
бетономішалку б. Туди ж із баків 7 вихідних
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РРВ за допомогою насоса 8 РРВ подаються
через дозатор 5. Внаслідок заливання цемен-
ту створюється блок моноліту 9, придатний
для захоронення. Істотним недоліком цемен-
тування є нестійкість цементних блоків до
впливу РРВ ґрунтових вод, що призводить
до вимивання радіонуклідів (при контакті з
водою в розчин може переходити до 30 %
загальної кількості заборонених у цементному
моноліті радіонуклідів). Тому сховища таких
відходів доводиться обладнувати системами
гідроізоляції для захисту від проникнення
ґрунтових вод. Для підвищення стійкості
цементованих осадів до вилуговування в
суміш додають свіжоприготовлений оксид
кальцію СаО, що зв'язує воду у вигляді
Са(ОН)2.

Основними достоїнствами технології є
пожежна безпека, відсутність пластичності
в стверділому продукті, а також простота
здійснення процесу змішування концентра-
ту відходів із цементом. Поряд із цим, це-
ментування має ряд істотних недоліків: по-
рівняно невисокий ступінь включення в це-
мент компонентів, які підлягають ствердін-
ню, що призводить до збільшення об'єму
стверділих продуктів, які надходять на збе-
рігання; значне вимивання із цементу вклю-
чених у нього компонентів; наявність вели-
кої кількості води у стверділому продукті;
висока вартість цементу.

Порівняння характеристик стверділиих
продуктів, отриманих бітумуванням, поліме-
ризацією й цементуванням, за ступенем
монолітності без залишкової вільної води,
можливістю зберігання без упакування або
зовнішньої ізоляції, вилуговуваністю радіо-
нуклідів, стійкістю до механічного впливу,
радіаційними ушкодженнями протягом пе-
ріоду зберігання, сумісністю матеріалу мат-
риці зі збезводненими радіоактивними від-
ходами показало, що всі три типи матриць

(бітум, полімери, цемент) є монолітними без
залишків вільної води. Цемент і полімери -
міцні речовини, їхня міцність визначається
відповідно 300-600 і 2000 кгс/см2, бітум -
пластичний. Тому для бітуму потрібне за-
ливання в бочки, а блоки із цементу й поліме-
рів можна зберігати без додаткової упаковки.
Проте через значну вилуговуваність, що
спостерігається в цементованих відходах, їх
зберігання потребує гідроізоляції. Бетон і
полімери мають більш високу радіаційну
стійкість. Бетон вогнестійкий, полімери
горючі й частково руйнуються у вогні, бітум
плавиться й запалюється.

Скло, як нестехіометрична сполука, при
нагріванні здатне розчиняти, а при подаль-
шому охолодженні міцно втримувати склад-
ну суміш оксидів продуктів поділу. Одер-
жуваний продукт має високу хімічну й ра-
діаційну стійкість, ізотропний, непористий.
На сьогодні осклування розглядається як
найбільш доцільний метод ствердіння рідких
ВАВ. Спосіб осклування відходів забезпе-
чує розкладання значної кількості хімічних
сполук, що входять до складу відходів; тим
самим усувається необхідність враховува-
ти їхній шкідливий вплив при захороненні і
значно скорочується об'єм у порівнянні з
бітумуванням (у 2-4 рази) і цементуванням
(у 10 разів).

Осклування проводять у два етапи. Спо-
чатку РРВ змішують із фосфорною кисло-
тою або з боросилікатним флюсом - скло-
утворюючими добавками - і при підвищеній
температурі піддають концентруванню й роз-
кладанню. Далі сиропоподібний концентрат
нагрівають у тиглі для одержання розплаву
скла, яке після затвердіння відправляють на
захоронення.

Поряд з осклуванням, розробляють й інші
методи ствердіння відходів з метою одержан-
ня термодинамічно більш стійких, ніж скло,
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продуктів, здатних зберігати протягом три-
валого часу механічну міцність і хімічну стій-
кість. До таких продуктів належать склоке-
раміка, а також різні види мінералоподібної
кераміки. Термічним способом і методом пре-
сування при високій температурі й тиску не-
органічних іонообмінних матеріалів з адсор-
бованими з розчину РРВ радіонуклідами
отримують високоміцні керамічні продукти.

3.4. ПОВОДЖЕННЯ
З ТВЕРДИМИ РАВ

Основним джерелом утворення твердих
РАВ у процесі експлуатації АЕС є технічне
обслуговування й ремонт енергоблоків.

При проведенні ремонтних робіт на ус-
таткуванні АЕС радіоактивними стають ча-
стини або деталі заміненого устаткування й
трубопроводів, інструмент, що застосову-
вався в роботах, електро- і теплоізоляційні
матеріали, одяг, протиральне ганчір'я тощо.

Унаслідок цього, головні складові твер-
дих РАВ на АЕС містять: обладнання пер-
шого контуру, що вийшло з ладу, та облад-
нання, технологічно з ним пов'язане; пред-
мети та деталі, що вилучаються з активної
зони реактора; метал, що залишається після
реконструкції та ремонтних робіт; зношені
деталі й частини обладнання, забруднені
прилади, інструменти та матеріали, що утво-
рюються під час поточної експлуатації та
ремонту обладнання; будівельні матеріали
(бетон, штукатурка тощо) і сміття, що утво-
рюються в результаті ремонтних і реконст-
рукційних робіт; фільтри вентиляційних си-
стем реакторного відділення та спецкорпу-
су; електро- та теплоізоляційні матеріали;
гумотехнічні вироби, кабельна продукція;
полівінілхлоридний пластикат, що не
піддається дезактивації; висушений осад

очисних споруд, каналізаційних стоків; ви-
користаний матеріал, зношений спецодяг та
313; теплоізоляція, непридатна для повтор-
ного використання; відпрацьовані ДІВ.

Система поводження з твердими РАВ на
АЕС містить: збирання відходів у первинну
тару на місцях їх утворення; сортування за
активністю; транспортування відходів до
централізованих місць збору чи переробки;
переробку РАВ; пакування первинної тари з
твердими РАВ у транспортні контейнери;
транспортування контейнерів із твердими
РАВ до сховища ТРВ на спецавтомобілях;
приймання відходів та їх вивантаження до
секцій сховища; ведення обліку та звітності
щодо РАВ.

Усі ТРВ на АЕС збирають у спеціальних
приміщеннях, сортують і при необхідності пе-

• реробляють з метою зменшення їх габаритів.
Тверді РАВ після переробки зберігають

у сховищах ТРВ, спеціально споруджених
на території АЕС. Сховища ТРВ - це за-
глиблені бетоновані вмістища, гідроізольо-
вані від підземних і атмосферних вод. Вони
знаходяться під суворим дозиметричним
контролем, для чого навкруги сховищ спо-
руджені спостережні свердловини, з яких
періодично відбирають проби води для ана-
лізу на вміст радіоактивних речовин. Збері-
гання передбачає можливість вилучення
РАВ для їх переробки та транспортування.

На початковому етапі поводження з ТРВ
має проводитися їх інвентаризація з ураху-
ванням:

повноти і достатності інформації про РАВ,
які будуть утворюватись чи вилучатись зі
сховищ;

аналізу вихідних даних і оцінки корект-
ності методик розрахунку очікуваних об'ємів
і типів РАВ;

методів і засобів визначення характери-
стик РАВ.
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Першим кроком у послідовності етапів
поводження з ТРВ є їх збирання та сорту-
вання. Вимоги та умови проведення опе-
рацій збирання РАВ, крім загальних законо-
давчих та нормативних вимог, встановлю-
ються і регулюються різними документами,
розробленими виробниками РАВ: спеціаль-
ними інструкціями зі збирання ТРВ або про-
грамами поводження з РАВ, у яких перед-
бачаються типи контейнерів-накопичувачів,
місця їх знаходження, вимоги до відходів,
що розміщуються в контейнери, умови здачі
й приймання відходів та інші вимоги.

У реальній ситуації - за наявності знач-
них об'ємів РАВ на АЕС, накопичених рані-
ше без належного сортування, - операції сор-
тування РАВ мають проводитись як на етапі
їх утворення та збирання, так і перед пере-
робкою вже накопичених РАВ. Прикладами
недостатнього рівня сортування є РАВ, на-
копичені у сховищах ТРВ діючих АЕС, і ті,
що знаходяться у сховищах ТРВ Чорнобиль-
ської АЕС. Ці відходи, в кращому випадку,
сортовані за єдиним критерієм - потужністю
дози, що недостатньо для направлення РАВ
на переробку, тому сортування зазначених
РАВ за додатковими критеріями виконувати-
меться після вилучення їх з відсіків сховища
перед відправкою на переробку.

Сучасна політика поводження з РАВ пе-
редбачає сортувати їх на етапі збирання за
максимально можливою кількістю ознак та
критеріїв, з урахуванням вимог подальших
етапів поводження з РАВ (тимчасове збері-
гання, переробка, кондиціонування і захо-
ронення). Такими ознаками найчастіше є:

радіаційні характеристики РАВ;
можливість їх спалювання, пресування;
доцільність проведення дезактивації;
необхідність фрагментації тощо.
Критерії сортування РАВ, як і вимоги до

збирання, містяться в інструкції зі збирання

РАВ. Контроль та перевірка встановлених
критеріїв сортування здійснюються інстру-
ментальними або візуальними методами.
В тій же інструкції або наводиться опис ін-
струментальних методів перевірки встанов-
лених критеріїв сортування, або дається по-
силання на інший документ чи інструкцію,
де цей опис є.

Процедура збирання або вилучення РАВ
має бути забезпечена повним і достатнім
комплексом технічних засобів і технологіч-
них методів. До початку цієї процедури не-
обхідно впевнитись у ефективності локалі-
зуючих і захисних бар'єрів у місцях нако-
пичення зібраних або вилучених РАВ для
захисту персоналу від негативного впливу
іонізуючого випромінювання і для попере-
дження розповсюдження РАВ у навколишнє
природне середовище та виробничі при-
міщення, а також у забезпеченості необхід-
ною кількістю відповідних типів контейнерів-
накопичувачів. Схеми і методи, технології,
критерії сортування РАВ мають відповідати
меті та умовам наступного поводження з
РАВ, а також поділу РАВ на такі, що:

підлягають звільненню з-під регулюючо-
го контролю;

призначені для проміжного (буферного),
тимчасового чи довгострокового зберігання;

призначені для наступної переробки (кон-
диціонування) з розділенням на потоки в
залежності від технології переробки (кон-
диціонування).

Прийняті кількісні критерії поділу РАВ на
категорії мають відповідати критеріям, вста-
новленим нормативно-правовими актами, а
види контейнерів-накопичувачів - критері-
ям класифікації РАВ. У процесі збирання,
вилучення і сортування РАВ слід вести облік
і контроль відповідними контрольно-вимі-
рювальними приладами та обладнанням.
У обліковій документації крім характеристик
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РАВ мають бути надані відомості про місце-
знаходження РАВ.

Транспортно-технологічні схеми, засо-
би і контейнери для транспортування РАВ
повинні відповідати загальним положенням
нормативно-правових актів стосовно забез-
печення безпеки персоналу, населення і на-
вколишнього природного середовища, а
також технологічній сумісності з облад-
нанням, що використовується в пунктах
відправки і приймання РАВ. Транспортува-
тися РАВ мають технічними засобами, які
відповідають вимогам ядерної та радіаційної
безпеки. Зокрема, це стосується розмірів,
конструкції та конструкційних матеріалів
контейнерів-накопичувачів і транспортних
контейнерів, а також таких організаційних
заходів, як вибір і підготовка маршрутів
перевезення з метою забезпечення безпеки
навколишнього середовища і персоналу за
нормальних умов перевезення і в разі мож-
ливих аварійних ситуацій. Транспортно-тех-
нологічна схема на всіх етапах поводження
з РАВ - від збирання або вилучення до
відправки на довгострокове зберігання -
повинна забезпечувати сумісність, узгодже-
ність і безперервність усіх операцій техно-
логічного циклу. Запропоновані типи тран-
спортних контейнерів мають відповідати
потенційній небезпеці розміщуваних у них
РАВ; бути сумісними з технологічним облад-
нанням об'єктів, призначених для поводжен-
ня з РАВ; забезпечувати радіаційний захист
персоналу при нормальній експлуатації; за-
побігати виходу РАВ у навколишнє середо-
вище під час можливих транспортних
аварій. Обов'язкові розробка і реалізація
системи забезпечення якості при виготов-
ленні й експлуатації транспортних кон-
тейнерів.

Облік первинних ТРВ на місцях їх утво-
рення проводиться при закритті дозиметрич-

них нарядів. Здача ТРВ на місця централі-
зованого збору РАВ оформляється паспор-
том на партію ТРВ, де фіксуються: дата над-
ходження; підрозділ, який здає ТРВ; най-
менування ТРВ; група ТРВ, потужність дози
та поверхневе забруднення радіонуклідами;
об'єм та маса відходів.

Методи та технології попередньої оброб-
ки, переробки і кондиціонування РАВ (як
існуючі, так і ті, що плануються) повинні
відповідати фундаментальним принципам
безпечного поводження з РАВ, положенням
нормативно-правових актів України щодо
забезпечення безпеки персоналу, населен-
ня та навколишнього природного середови-
ща, сучасному рівневі розвитку науки і тех-
ніки, а також схемі наступного поводження
з РАВ. Для попередньої обробки РАВ слід
враховувати:

достатність місткості тимчасових сховищ
для розміщення й зберігання РАВ після по-
передньої обробки;

наявність необхідної кількості контейнерів
відповідного призначення для розміщення
в них РАВ після їх попередньої обробки;

прийнятність запропонованих умов і ме-
тодів транспортування контейнерів-накопи-
чувачів з місць попередньої обробки до
місць їх тимчасового зберігання або до ус-
тановок з переробки і кондиціонування РАВ.

До операцій попередньої обробки нале-
жать дезактивація, збирання і сортування
РАВ, підпресування, фрагментування, су-
шіння тощо.

Метою дезактивації є зменшення об'ємів
РАВ, переведення їх з більш високої групи
в нижчу, а також покращення умов радіацій-
ного захисту персоналу, населення та навко-
лишнього середовища. Під дезактивацією
мається на увазі очищення поверхні устат-
кування від радіоактивного забруднення за
допомогою промивання, нагрівання, хіміч-
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них та електрохімічних процесів, механіч-
ного й іншого видів очищення. Для прове-
дення дезактивації необхідне спеціальне ус-
таткування, здатне виконувати ці функції.

Хімічне очищення й дезактивація потре-
бують певного досвіду роботи і знань про
хімічний склад забруднення, корозію, утво-
рювані відходи й використовуване облад-
нання. Крім того, необхідні такі виробничі
будівлі, щоб можна було застосовувати ме-
тодику змішування, зливу і термічної оброб-
ки розчинників та інших хімічних реагентів
для очищення. Кількість хімічних речовин
не повинна перевищувати допустимі концен-
трації. Робітники мають пройти відповідну
кваліфікаційну програму підготовки й бути
оснащені 313: окулярами, захисними кос-
тюмами, гумовими рукавичками і взуттям.

Хімічний метод дезактивації передбачає
застосування концентрованих або розведе-
них розчинників, які, контактуючи із забруд-
неним предметом, очищають поверхні. Роз-
чинення забрудненої поверхні, як правило,
не руйнує основного матеріалу устаткуван-
ня, що дезактивується. Цей метод звичайно
використовують для устаткування, що екс-
плуатується, і, як правило, для дезактивації
неушкодженої системи трубопроводів.
Хімічна дезактивація ефективна при зни-
женні радіоактивності на великих поверх-
нях, таких як підлога й стіни.

Одним з варіантів хімічного методу де-
зактивації є використання полімерних
плівок, що потім видаляються.

Дезактивація металевих поверхонь з ви-
користанням електрохімічних процесів зас-
нована на анодному або катодному розчи-
ненні поверхневого шару металу, що містить
радіоактивне забруднення. За електроліт зви-
чайно беруть кислоти. Лужні електроліти,
хоча дають менший електрохімічний ефект,
ніж кислотні, зручніші для подальшого очи-

щення електроліту від радіоактивного за-
бруднення. Вибір методу дезактивації зале-
жить від конкретних умов його реалізації:
зручності, простоти, матеріальних витрат та
інших чинників.

До механічного методу дезактивації на-
лежать волога або суха абразивна продув-
ка, шліфування поверхні, а також дроблен-
ня бетону й цементної стяжки. Такі спосо-
би очищення найбільш застосовні при дез-
активації поверхні будівельних конструкцій.
Для дезактивації металевих відходів, які
утворюються в процесі зняття з експлуатації
ядерних об'єктів, використовується також
метод їх переплавлення.

Під переробкою ТРВ розуміють будь-яку
операцію, що змінює їхні характеристики.
Головними цілями переробки є: підвищен-
ня безпеки на подальших етапах поводжен-
ня з ними, зменшення негативного впливу
на довкілля, економія коштів на зберігання
та захоронення ТРВ. Поставлені цілі дося-
гаються зменшенням об'ємів та зміною
фізико-хімічного стану ТРВ.

Критеріями вибору конкретного методу
переробки є відповідність продукту перероб-
ки умовам подальших етапів поводження з
РАВ - кондиціонування, транспортування,
тимчасового зберігання, захоронення. На
вибір методу переробки РАВ впливають ви-
моги діючих норм, правил і стандартів у
сфері безпечного поводження з РАВ, вимо-
ги до форми, фізико-хімічних і радіаційних
характеристик тощо. Вибір схеми перероб-
ки ТРВ та їх транспортування до сховищ
залежить від багатьох чинників, основними
з яких є:

характеристика відходів - активність,
агрегатний стан, радіохімічний склад;

кількість відходів, які треба утилізувати;
необхідний ступінь очищення з урахуван-

ням санітарних правил;
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спосіб і термін тимчасового зберігання
РАВ до остаточного захоронення.

Переробка і кондиціонування РАВ забез-
печують умови для наступного безпечного
поводження з ними, зменшують негативний
вплив на персонал, населення і навколишнє
середовище протягом усього строку збері-
гання і знижують економічні витрати на збе-
рігання (тимчасове чи довгострокове). Ме-
тод переробки і кондиціонування має відпо-
відати сучасному науково-технічному
рівню, а кінцевий продукт переробки - за-
довольняти вимоги ядерної та радіаційної
безпеки при транспортуванні й зберіганні.
Процес переробки та кондиціонування не-
обхідно забезпечити достатньою кількістю
сертифікованих контейнерів з характеристи-
ками, що задовольняють вимоги при пере-
везенні й зберіганні. Для ядерно-небезпеч-
них відходів передбачається відповідне
кондиціонування з метою запобігання ство-
ренню умов критичності. Мають бути вста-
новлені параметри або характеристики РАВ
для вхідного і вихідного контролю на етапі
переробки та кондиціонування.

Для полегшення переробки РАВ у випад-
ку, коли потрібне наступне кондиціонуван-
ня для переведення РАВ у форму, що відпо-
відає вимогам при транспортуванні, збері-
ганні й захороненні, необхідна попередня
обробка. Залежно від агрегатної форми пе-
рероблюваних РАВ, рівня і природи їх радіо-
активності кондиціонування може включа-
ти як перетворення РАВ у іншу агрегатну
форму, так і розміщення РАВ у контейнери.
На різних стадіях попередньої обробки або
переробки РАВ радіоактивний вміст відхо-
дів може досягти рівня, нижчого за вста-
новлені рівні для обмеженого або необме-
женого звільнення їх з-під контролю.

У цьому разі розглядається можливість
повторного використання для зменшення

повного об'єму РАВ, що підлягають захо-
роненню.

Розробляючи стратегію переробки РАВ,
слід брати до уваги як вищевикладені по-
зиції, так і те, що при переробці потоків РАВ
різного походження і з різними характерис-
тиками їх взаємне забруднення небажане.

Механічна переробка ТРВ. Мета меха-
нічної переробки ТРВ - зменшення їх об' єму.
Механічна переробка середньоактивних ТРВ
може потребувати використання дистанцій-
ної техніки. Механічній переробці можуть
підлягати як спалювані, так і неопалювані
ТРВ, але для більш високого ступеня змен-
шення об'єму перші ефективніше спалюва-
ти, ніж механічно переробляти. Коефіцієнт
зменшення об'єму при механічній переробці
залежить від вихідної густини РАВ, характе-
ристик матеріалів, що складають РАВ, і від
самої специфіки переробки. Підвищенню
ефективності механічної переробки сприяють
сортування і попередня обробка.

Зменшення розмірів ТРВ покращує па-
кування РАВ для транспортування, зберіган-
ня, захоронення або підготовки РАВ до на-
ступної переробки. Основні методи механіч-
ного зменшення розмірів включають демон-
таж, розпилювання, розрізування і дроблення.

Демонтаж застосовують при знятті
ядерних установок з експлуатації відомими
в будівництві методами.

Розпилюванням і розрізуванням змен-
шують розміри габаритного обладнання,
використовуючи циркулярні, поперечні, лан-
цюгові пилки, абразивні круги, плазмове
різання, пневматичні й гідравлічні дробильні
механізми тощо. Розробляються нові мето-
ди різання металу й бетону, наприклад стру-
менем води з абразивом. У залежності від
тиску води й типу абразиву можуть бути
розрізані відносно товсті сталеві та залізо-
бетонні плити.
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Дробленням зменшують розміри ТРВ
(збільшують їх густину) або готують більш
гомогенні суміші низькоактивних ТРВ.
Дроблення може використовуватися разом
або з пресуванням, або зі спалюванням.

Пресування РАВ є одним з найпродук-
тивніших методів зменшення об'єму відхо-
дів. Преси класифікують, як правило, затис-
ком, котрий вони розвивають. Преси низь-
кого тиску (силою до 10 МН) призначені для
пресування, головним чином, пластикату,
паперу, гуми й текстилю. Для такого облад-
нання необхідно контролювати зворотний
викид відходів до тих пір, поки не буде за-
кріплена кришка контейнера. Для мінімізації
викидів можуть використовуватись:

розподіл пружних матеріалів (таких, як
пластик) між іншими матеріалами;

розміщення пружних матеріалів на дні
контейнера і покриття їх більш щільними
матеріалами;

зменшення тиску;
підсилення кришки контейнера;
вставка антивикидних пристроїв (пружні

прокладки, кліщі для стискання стінок кон-
тейнера тощо); для захисту антивикидних
пристроїв використовують бочки з внутріш-
німи обручами.

Існує декілька видів пресування низьким
тиском, основні з яких - пресування в боч-
ки, прес-бокс, пресування в тюки, гвинто-
ве пресування. Коефіцієнт зменшення об'-
єму дорівнює 2...5 - залежно від характе-
ристик матеріалу та його вихідної густини.
Типова густина після пресування - 400...
800 кг/м3.

При пресуванні в бочку, як правило, роз-
вивається сила тиску від 100 до 5000 кН.
Прес має витяжний вентилятор з інтеграль-
ним високоефективним повітряним фільтром
(НЕРА), рідинний колектор і потужну плат-
форму для установки бочки. Досвід пресу-

вання в бочки виявив як достоїнства мето-
ду - його економічність (використовуються
стандартні дешеві бочки), так і його недо-
ліки-труднощі автоматизації, необхідність
кількох циклів завантаження бочки, обме-
ження тиску через небезпеку пошкодження
бочки.

Прес-бокс передбачає застосування мета-
левих або фанерних з металевою обшивкою
ящиків. Вертикальні зубчаті металеві пояси
служать для захисту антивикидних пристроїв.
У деяких пресах використовується подвійний
шток для більш однорідного пресування. Цей
метод пристосований для пресування вели-
ких об' єктів і набагато більшої кількості РАВ,
ніж при пресуванні в бочку, але обладнання
у такому разі дорожче і складніше.

При пресуванні в тюки РАВ обробляють
тиском із трьох боків під час укладання їх у
картонні коробки. Потім тюк обмотується
стальними стрічками і пластиком для запо-
бігання розповсюдженню РАВ. Недоліки
методу пов'язані з ненадійністю упаковки,
що обумовлює можливість її пошкодження
й розповсюдження РАВ; з часом упаковка
псується й може не відповідати вимогам до
тимчасового зберігання та захоронення.

Гвинтове пресування, або метод «м'ясо-
рубки», використовують для РАВ з високим
вмістом пластика. Необхідний мінімальний
вміст пластика -10... 15 % за масою, а най-
кращі результати отримують при 40...50 %.
РАВ подрібнюють, і при цій обробці пластик
плавиться й діє як скріплюючий компонент,
надаючи РАВ монолітної форми. Тепло для
плавлення пластика забезпечується тертям
під час стискання, робоча температура при
цьому становить 135-150 °С. Гвинт служить
для дроблення і змішування пластика з інши-
ми РАВ і для стискання.

Суперпресування - це пресування силою
тиску, вищою за 10 МН. При суперпресу-
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ванні РАВ розміщують, як правило, в боч-
ки, а потім разом пресують їх. Спресовані
«брикети» пакують в інші контейнери - як
циліндричні, так і прямокутні. Суперпресу-
вання може використовуватися для змен-
шення об'єму фактично всіх сухих РАВ,
включаючи папір, пластик і текстиль (кла-
сифікуються як такі, що пресуються), та
більш щільних матеріалів- металів, шматків
бетону, скла, дерева, піску, електричних і
механічних компонентів тощо (класифіку-
ються як такі, що не пресуються). Коефіцієнт
зменшення об'єму при суперпресуванні -
більше 10. Залежно від природи РАВ типо-
ва густина суперпресованих РАВ знаходить-
ся в інтервалі 1000-3500 кг/м3.

Сила тиску при суперпресуванні дорів-
нює 15-22 МН. При пресуванні 200-літро-
вих бочок суперпреси розвивають силу
тиску в діапазоні 4,9 • 107 - 6,8 • 107 Па. За-
лежно від кількості й типу перероблюваних
РАВ, вартості переробки й захоронення будь-
які установки для суперпресування можуть
бути економічно ефективними і неефектив-
ними порівняно з альтернативними методами
спалювання і підпресування.

Існують суперпреси вертикального і го-
ризонтального типу, мобільні й стаціонарні.
Вибір типу залежить від властивостей май-
данчика, вартості установки й економічності
її роботи. На користь конструкції вертикаль-
ного типу свідчить той факт, що горизон-
тальні преси займають більшу площу і
складніші в управлінні.

Сучасна автоматизована установка для
суперпресування складається із систем:
вхідних даних і подачі бочок; завантаження
бочок через шлюз; установки бочки в ка-
меру; пресування; видалення «брикетів»
(карусельне або у взаємоперпендикулярних
напрямках); установки контейнерів для
«брикетів» на карусель або під люк запов-

нення; автоматичного заповнення контейне-
ра; контролю зовнішнього забруднення і
спектрального складу радіонуклідів; виве-
дення контейнера через шлюз або відведен-
ня від люка заповнення; передачі контейне-
ра для зберігання.

Підпресування перед суперпресуванням
має розглядатись як один з можливих за-
собів зменшення кількості контейнерів, що
підлягають захороненню. Наприклад, якщо
РАВ густиною 100 кг/м3 вільно упаковані в
контейнер, а суперпресування збільшить їх
густину до 1000 кг/м3, то буде знищено і
захоронено 10 контейнерів. Якщо ж РАВ
підпресувати в контейнері до 500 кг/м3, то
буде знищено і захоронено тільки два кон-
тейнери, тобто зекономиться 80 % вартості
контейнерів при меншій вартості підпресу-
вання, ніж суперпресування. Зменшиться і
вартість транспортування контейнерів до
суперйреса через зменшення їх кількості.
Але підпресування має й деякі недоліки,
спричинювані необхідністю додаткового об-
ладнання і збільшенням трудозатрат персо-
налу; ймовірністю руйнування упаковок з
РАВ, емісією радіонуклідів і опроміненням
персоналу; потребою контролю зворотних
викидів і відповідного обладнання для за-
побігання перевищенню вартості підпресу-
вання над вартістю контейнерів.

Головною складовою в підвищенні ефек-
тивності використання місткості контейнера є
контроль процесу заповнення. Для заванта-
ження контейнерів «брикетами» існують різні
схеми, з яких найбільш ефективною є авто-
матизована, коли для заповнення подається
ураз декілька контейнерів, які заповнюються
автоматично з урахуванням висоти «брикетів»
та їх активності; при цьому забезпечується
ефективність заповнення не менше 95 %.

Термічна переробка РАВ. Процеси тер-
мічної обробки включають широкий набір
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окисних і піролітичних технологій з надзви-
чайно ефективними методами зменшення
об'єму спалюваних РАВ. Вони забезпечу-
ють високий ступінь зменшення маси (до
10:1) і об'єму (до 100:1) хімічним руйну-
ванням органічної складової РАВ. Термооб-
робка до того ж дає продукт, який зазвичай
краще відповідає подальшим крокам пово-
дження з РАВ (кондиціонуванню, транспор-
туванню, зберіганню, захороненню), ніж РАВ
у первісній формі. Інші достоїнства процесів
термообробки -їхня універсальність: вони
можуть переробляти широкий спектр сухих
ТРВ, органічних РРВ і сирих ТРВ.

Спалювання - найбільш відомий процес
термообробки. Існує багато різних типів
установок спалювання для переробки різних
РАВ - від низькоактивних РАВ АЕС до ви-
сокоактивних від переробки ядерного пали-
ва. Однак переробка вже середньоактивних
РАВ може бути складнішою, ніж переробка
низькоактивних РАВ, через необхідність ви-
користання захисних екранів і дистанційної
техніки. Якщо ж у РАВ присутні а-випро-
мінювачі, потрібно розглядати ймовірність
критичності.

Установки спалювання, незалежно від
їхньої конфігурації та потужності, поділяють-
ся за категоріями:

установки спалювання з надлишком по-
вітря;

установки спалювання з контрольованою
подачею повітря;

установки піролізні;
установки з рідким ложе.
Установки спалювання з надлишком по-

вітря характеризуються одноступеневим
процесом, який проходить у вогнетривкій
ребристій камері, де як тверді, так і газові
фракції спалюються в умовах надлишково-
го повітря. Температура процесу в установ-
ках цього типу знаходиться звичайно в ме-

жах 800-1000 °С і вище (1100 °С) у більш
пізніх конструкціях. Кількість надлишково-
го повітря суттєва (50-75 %), тому газ, що
виходить, характеризується низькою якістю,
значною кількістю аерозолів і великою
флуктуацією складу. Одним з недоліків ве-
ликих установок такої конструкції, що обме-
жує їх потужність (на рівні 150-200 кг/год),
є необхідність багатьох фільтрів. Інший недо-
лік - утворення великої кількості кислоти.
Достоїнство конструкції-її простота.

Останніми роками розроблено деякі
вдосконалення для покращення згоряння і
зменшення виносу аерозолів: додаткова ка-
мера допалювання; інжекція повітря; змішу-
вання повітря з вихідним газом; оптиміза-
ція шляху проходження вихідного газу; об-
меження температури ложе для золи, щоб
не було шлакування.

В удосконалених установках для досяг-
нення повного згоряння РАВ використову-
ють концепцію багатокамерного згоряння.
РАВ подають у першу камеру і спалюють
при 600-800 °С. Газові продукти після
окиснення в першій камері надходять у ка-
меру догоряння, де вони спалюються в умо-
вах надлишку повітря при 1000-1200 °С.
У таких установках винос золи у газі, що
виходить, мінімальний. Недоліками конст-
рукції є, по-перше, існування деяких обме-
жень щодо форм РАВ, особливо для тих, які
потребують турбулентності для ефективного
згоряння; по-друге, необхідність ретельного
контролю для підтримування бажаного ре-
жиму горіння, тому що якийсь час перша
камера часто працює з нестачею повітря, а
потім з надлишком; цей цикл може повто-
рюватися з кожним завантаженням РАВ.

У піролізних установках матеріал терміч-
но розкладається в атмосфері дефіциту
кисню для одержання леткого горючого
газу, який потім змішується з надлишком



3.4. Поводження з твердими РАВ 113

повітря і згорає в другій камері. Піролізні
установки - це підклас установок спалю-
вання з контрольованою подачею повітря,
в яких кисень першої камери постачається
на рівні, набагато нижчому за стехіометричні
умови, інколи з добавкою майже інертно-
го вихідного газу. Швидкість піролізної ре-
акції можна змінювати добавленням кис-
ню або повітря у вихідний газ. Піролізні
установки можуть бути як перервної, так і
неперервної дії.

У більшості випадків застосування для
РАВ, установки спалювання з рідким ложе
працюють як однокамерні з надлишком по-
вітря. Вони відрізняються тим, що камера
згоряння складається з ложе із гранульова-
ного матеріалу (піску або глини), яке підтри-
мується розподільною плитою. Розподіль-
на плита конструюється так, щоб забезпе-
чити проходження повітря для підтримки
горіння і виключити проходження вниз ма-
теріалу ложе (типу колосників). Повітря, що
може попередньо нагріватись гарячим ви-
хідним газом, вводиться через розподільну
плиту або під тиском, або тягою, проходячи
вгору через ложе і сприяючи енергійному
перемішуванню спалюваних продуктів.

Установки даного типу характеризують-
ся високими швидкостями тепло- і масопе-
ренесення, обумовленими високим ступе-
нем змішування спалюваних продуктів і
великою теплоємністю матеріалу ложе.
Важкі негорючі матеріали при переміщуванні
опускаються на дно ложе, а легкі сплива-
ють нагору і виносяться газом. Ложе само
по собі має велику теплову масу, що ро-
бить установку нечутливою до коротких тер-
мофлуктуацій при згорянні РАВ. Інше дос-
тоїнство цих установок - механічна простота
і, в деяких випадках, забезпечення нейтра-
лізації кислих газів, що генеруються в про-
цесі спалювання РАВ. До недоліків устано-

вок можна віднести неоднорідний газ і твер-
дий залишок, що утворюється на ложе, ви-
сокий вміст твердих частинок у вихідному
газі (що висуває особливі вимоги до очис-
них систем), роботу при підвищеному тис-
кові в деяких конструкціях, необхідність
подрібнення ТРВ перед подачею в камеру
згоряння і відносно низьку пристосованість
до негорючих матеріалів.

Кондиціонування. Після переробки РАВ
повинні мати стан, що підходить для тран-
спортування, тривалого зберігання або за-
хоронення. Для цього й потрібно кондиціо-
нування. Методи кондиціонування можуть
бути або суміщені з методами переробки
(наприклад, осклуванням чи плавленням),
або є самостійними (цементування і біту-
мування).

Тверді РАВ іммобілізують для досягнен-
ня механічної, фізичної, хімічної та радіа-
ційної стабільності на всіх наступних етапах
поводження з ними, включаючи тривале
зберігання або захоронення, і зменшення
вилуговування радіонуклідів у разі контак-
ту з водою в умовах зберігання або захоро-
нення. Перелік застосовуваних або дослі-
джуваних методів іммобілізації РАВ дуже
широкий; він обумовлюється економічними
показниками, технологічністю й простотою
методів і технологій, умовами транспорту-
вання, зберігання й захоронення, а також
багатьма іншими чинниками. Основна мета
кондиціонування РАВ перед зберіганням і
захороненням - концентрація активності в
максимально малому об'ємі, іммобілізація
радіонуклідів для запобігання їх вивільнен-
ню в навколишнє середовище, забезпечен-
ня простоти і безпеки при їх транспортуванні
й розміщенні в сховищах.

У процесах іммобілізації РАВ викорис-
товують різні нерадіоактивні матриці, такі як
цемент, бітум, полімери тощо, для фіксації
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відходів у монолітній формі. Матеріали мат-
риць мають задовольняти вимогам:

довговічності;
корозійної стійкості (низьке вилуговуван-

ня), що характеризує високі ізоляційні вла-
стивості;

хорошої сумісності з відходами, що за-
безпечує високий ступінь наповнення і, як
наслідок, мінімальний об'єм кінцевого про-
дукту;

механічної міцності, що знижує ймовір-
ність руйнування стверділого продукту при
транспортуванні й зберіганні;

зручності застосування.
Крім цього, матеріал матриці має бути

порівняно дешевим, доступним і зручним
для транспортування. За останні десятиліття
у світовій практиці одержали розповсю-
дження такі зв'язувальні матеріали, як це-
менти, бітуми, полімери, сілікатні й компо-
зиційні матеріали (скло, технічні ситал, кера-
міка), легкоплавкі метали тощо.

Широкого застосування набув метод
цементування - омонолічування в цементні
блоки подрібнених ТРВ. Як правило, це
дрібні куски металу, фільтри і бочки з відхо-
дами після суперпресування. Процеси омо-
нолічування досить прості: ТРВ розміщують
у контейнер і заповнюють пластичним це-
ментним розчином, застосовуючи техно-
логії, які дозволяють рівномірно розподіли-
ти відходи за об'ємом. Якщо густина
відходів більша за густину бетонної суміші,
то для одержання гомогенної суміші засто-
совують різні способи: сітки проти осідання
і (або) спливання відходів, вібрацію, обертан-
ня контейнера або перемішування.

Методом осклування скло спочатку
плавлять у вогнетривкому реакторі допоміж-
ним нагріванням, потім підтримують у роз-
плавленому стані (1100-1260 °С) електро-
нагріванням за допомогою занурених елек-

тродів. РАВ вводять з одного боку печі вище
розплавленого скла з повітрям для спалю-
вання. Спалювання відбувається за рахунок
випромінювання від розплавленого скла.
Вихідний газ виводиться з протилежного
боку печі. Твердий продукт після спалюван-
ня і негорючі матеріали оскловуються й
можуть безперервно видалятися або компо-
нуватись у матрицю, що не вилуговується.
У деяких варіантах конструкції печі РАВ і
повітря подаються прямо в скломасу. Це
сприяє кращому змішуванню РАВ і спалю-
ваних газів зі склом для ефективнішого
утримання їх у скломасі. Дана технологія
може застосовуватись до високоактивних і
різних змішаних відходів із включенням
різних небезпечних компонентів. Недоліки
технології - висока енергоємність і не-
обхідність частої заміни електродів.

За технологією спалювання в розплавле-
ній солі РАВ і повітря безперервно вводять
у розплавлений карбонат натрію для спалю-
вання. Середовище із сольовим розплавом
дає змогу знизити температуру спалюван-
ня, а також діє як газоочисне середовище
для кислих газів і таких елементів, як фос-
фор, сірка, арсен і галогени. У той же час
неорганічні включення необхідно видалити
з розплаву, якщо їх здатність абсорбувати
кислі гази залишається. Зольний залишок
слід контролювати, щоб у ньому було не
більше 20 % рідини. Ця технологія розгля-
дається як альтернативна методам спалю-
вання РАВ. До достоїнств технології нале-
жать більш низька температура окиснення
без емісії сполук азоту, галогенів та інших
речовин, до недоліків - корозійна активність
розплавленої солі, обмеження зі зниження
зольності та складнощі з рециклюванням
солі.

Для спалювання органіки і розплавлен-
ня інертних компонентів РАВ використову-
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ють метод спалювання у плазмі - енергію
плазмового дугового розряду. РАВ подають
прямо у ванну з розплавом. Летка органіка
переробляється в другій камері згоряння, а
розплавлений матеріал утворює оскловані,
стійкі до вилуговування форми. Робота ус-
тановки подібна до роботи двокамерної печі
з контрольованою подачею повітря й додат-
ковим плазмовим пальником у першій ка-
мері. Така конструкція дозволяє експлуа-
тацію з низьким потоком газу в першій ка-
мері і, внаслідок цього, низькою емісією
частинок.

У той час, коли спалювання сухих РАВ
здійснюється звичайним способом, спалю-
вання осадів з іонообмінних фільтрів має
свої особливості. Ці матеріали мають висо-
кий вміст вологи, сірки і хлоридів. Смоли
можуть бути спалені в початковому вигляді
або після переробки (тобто виділення кис-
лоти). Хоча більшість промислових устано-
вок спалювання й продемонстрували
здатність переробки невеликих об'ємів іоно-
обмінних смол (у суміші з іншими РАВ),
переробка на них великих об'ємів сирих
ТРВ неефективна. Для останніх конструю-
ють спеціальні установки спалювання.

Як приклад, непогано себе зарекоменду-
вала установка перемішування в горні. Пер-
ша камера горна з перемішуванням скла-
дається з моторного приводу, який обертає
скрепер, що направляє золу до вихідного
отвору. РАВ безперервно подають в уста-
новку і розподіляють по поверхні горна
скрепером. Постійне перемішування сприяє
висушуванню і спалюванню сирих ТРВ.
Потужність установки - 25 кг/год сирих
смол (10 кг/год - сухих) при температурі
600-700 °С. Очищення вихідного газу має
дві стадії високотемпературних керамічних
фільтрів, рідинний каустичний скрубер і
НЕРА-фільтри.

Досвід спалювання прийнятний для ши-
рокого спектра РАВ. Технологія зменшення
їх об'ємів спалюванням широко визнана,
ефективна та безпечна. Однак для ядерної
промисловості важлива розробка альтерна-
тивних технологій, оскільки в багатьох ви-
падках існує громадська опозиція техноло-
гіям спалювання РАВ.

Мета плавлення РАВ - зменшити об'єм
як органічних, так і неорганічних РАВ і нада-
ти їм компактної форми, щоб кінцевий про-
дукт мав високі характеристики щодо опо-
ру вилуговуванню. Основні достоїнства ме-
тодів плавлення - суттєве зменшення об'єму
(від 2 до 10 разів для металів і від 2 до
6 разів для інших неорганічних матеріалів),
можливість повторного використання за-
бруднених металів, усунення необхідності
наступного кондиціонування РАВ. Недоліки
методу - необхідність адекватної системи
газоочищення та системи переробки влас-
них відходів, велика енергоємність. Існує
ряд варіантів установок, призначених для
різних матеріалів, у яких використовуються
різні методи нагрівання. Хоча плавлення ме-
талічних РАВ було вивчено раніше, розробки
набули промислових масштабів останнім
часом у зв'язку зі зняттям ядерних устано-
вок з експлуатації.

Метал плавиться в печах, звичайно
індукційного типу, а потім зберігається або
повторно використовується в залежності від
його радіоактивного вмісту і нормативних
вимог. У процесі плавлення більша частина
летких радіонуклідів випаровується, інші
концентруються в розплавленому шарі й при
ствердінні залишаються на краю зливка. Цю
частину зливка можна відрізати і перероби-
ти як РАВ. Сам зливок має меншу радіоак-
тивність, ніж первинний метал, і в багатьох
випадках відповідає критеріям для повтор-
ного використання. Навіть якщо спочатку
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радіоактивне забруднення досить високе для
повторного використання зливка, стабільна
форма зливка сама по собі забезпечує на-
дійне його зберігання. Після деякого витри-
мування для спаду радіоактивності ці злив-
ки можна повернути для повторного вико-
ристання.

Плавильні установки рентабельні тільки
тоді, коли переробляється велика кількість
металу, тобто під час зняття з експлуатації
або заміни великих компонентів ядерних
установок. Проте передумовою широкого
застосування цього процесу є встановлен-
ня точних регулюючих вимог для обмеже-
ного і необмеженого використання пере-
плавленого металу.

Високочастотним нагріванням також
плавлять такі неорганічні матеріали, як золу
від установок спалювання, скло і т. ін. При
цьому допускається обмежена кількість
металічних включень. Використовують ус-
тановки двох модифікацій. У перших плав-
лення РАВ здійснюється безпосередньо в
контейнері для зберігання або захоронення,
який розмішується в індукційній печі, у дру-
гих - в окремих тиглях із графіту або висо-
котемпературної кераміки з наступним пе-
реливанням у контейнери. Остання система
зручна для безперервної або напівбезпе-
рервної роботи, але необхідна періодична
заміна тиглів через високотемпературну
корозію. Цього недоліку немає в системі
плавлення в контейнері. Типові робочі тем-
ператури в установках - 1300... 1500 °С,
швидкість подачі РАВ - д о 30 кг/год, змен-
шення об'єму, наприклад для золи, -4. . . 10
разів; при цьому одержується стабільний
склоподібний, стійкий до вилуговування
моноліт.

У Франції компанією «Техноатом» роз-
роблено метод кондиціону вання РАВ за тех-
нологією штампування. Для переробки

термопластичних матеріалів вибір штампу-
вання та використання термопластифікато-
ра задовольняє подвійній вимозі: зменшен-
ню об'єму й одержанню хороших власти-
востей контаймента при мінімальній вартості.
Спочатку проводиться сортування РАВ з
видаленням дуже великих або дуже важ-
ких кусків матеріалу. Потім РАВ подрібню-
ють і при температурі 100 °С перемішують
з термопластичною смолою - етиленовим і
вінілацетатним співполімером. Суміш зали-
вають у контейнер і трохи підпресовують
перед його закриттям. Типовий склад РАВ
для цього процесу, %: гума і пластик - 45;
папір і текстиль - 25; метал - 20; різні важкі
матеріали-10. Середня густина-0,15 кг/л.
Середній масовий склад продукту: 80 %
РАВ і 20 % термопластифікатора, густина -
близько 1 кг/л. Виробнича потужність ус-
тановки- 200... 1000 кг/год. Кінцевий про-
дукт - інертний, компактний і недиспергу-
ючий.

Мікрохвильове плавлення забезпечує
однорідне нагрівання матеріалів з високи-
ми діелектричними втратами. Оскільки теп-
ло може передаватись матеріалам безпосе-
редньо, хімічні реакції підтримуються без
нагрівання всього реакційного простору.
Важливе застосування цієї технології - ви-
сушування і ствердіння осадів з фільтрів.
Ствердіння здійснюється частковим розплав-
ленням перероблюваних матеріалів.

В Японії для переробки забрудненої плу-
тонієм золи установки спалювання розроб-
лено і встановлено мікрохвильову установ-
ку, яка складається із системи подачі золи,
мікрохвильового генератора, металевого
хвилепроводу для підводу енергії та контро-
лера для автоматичного управління проце-
сом. Зола подається зі швидкістю 2-4 кг/год,
плавиться в контейнері при температурі 1200—
1400 °С і перетворюється в керамікоподібні
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блоки масою 20-30 кг. Використання такої
технології дає можливість переводити золу
установки спалювання в міцні блоки РАВ з
густиною 2-3 г/см3 без будь-яких домішок.
Швидкість вилуговування для одержаних
блоків складає приблизно 10~5 г/см2 за день.
Зручно комбінувати використання установки
спалювання і плавильної установки.

Процес плавлення в холодному тиглі
розроблено для переробки корпусів і арма-
тури для ВЯП. Арматура і структурні ком-
поненти плавляться в звичайному режимі,
а корпуси- в металевому тиглі, охолоджува-
ному водою; плавлення виконується індук-
ційним способом при температурі 1400—
1500 °С в інертній атмосфері і за наявності
флюсу. Стверділі зливки виводяться без-
перервно.

Хоча спалювання й ефективний метод
зменшення об'єму РАВ, він досить дорогий.
Тому досліджуються альтернативні методи
переробки, зокрема вищезазначені. Вони
забезпечують окиснення органічної скла-
дової РАВ і в результаті дають менш радіо-
активні та в зменшеному об'ємі й масі РАВ.
Деякі з них добре відомі в неядерній про-
мисловості, інші перебувають на різних
стадіях розробки.

Методи хімічної переробки РАВ мож-
на поділити на дві категорії: сире окиснення
і хімічне окиснення. Сире окиснення
здійснюється у вологому середовищі, тому
воно не дає великої кількості газів, як у зви-
чайних установках спалювання. Хімічне
окиснення може бути реалізоване викорис-
танням сильноокисних реагентів, включаю-
чи перманганати, діхромати, гіпохлориди,
персульфати, пероксиди і системи з азот-
ною або сірчаною кислотами. Для збільшен-
ня швидкості окиснення досліджуються до-
даткові джерела енергії або каталізатори.
Таким чином, фотолітичні, електролітичні й

деякі каталітичні процеси розглядаються
як варіації базового процесу хімічної пере-
робки.

Метод кислотної дегідратації засно-
ваний на дегідратуючій дії концентрованої
сірчаної кислоти для обвуглення твердих
органічних матеріалів таокисненні вуглецю
азотною кислотою. Цю технологію впро-
ваджено в США і Японії. Установка скла-
дається із системи подачі РАВ, автоклава,
системи кальцинування і газоочищення.
Суміш подрібнених РАВ і сірчаної кислоти
подається в автоклав циліндричного типу,
який зроблено з вуглецевої сталі, облицьо-
ваної танталом і склом, де РАВ розклада-
ються і окисняються при температурі 250 °С.
Генеровані пар і газ, окисні сірки та азоту
переробляються абсорбентами і скрубером.
Абсорбовані H2SO4 і HNO3 дистилюються
для повторного використання в автоклаві.
Осад, дренований з дна автоклава, кальци-
нується при температурі близько 500 °С.
Сірчана кислота, що виділяється з осаду під
час кальцинування, повторно використо-
вується після проходження через конденсор.

Метод кислотного обдирання спрямо-
ваний на видалення радіонуклідів з іонооб-
мінних смол, а не на повний розклад РАВ.
Він розроблений спеціально для видалення
14С з іонообмінних смол після очищення
теплоносія першого контуру важководного
реактора. Очищену смолу набагато легше
кондиціонувати для захоронення. Техноло-
гія розроблена в Канаді і полягає в реагу-
ванні вологої іонообмінної смоли з НС1 в
аерованому корпусі при кімнатній темпера-
турі і атмосферному тискові. Видалення
інших радіонуклідів також має місце.

Більшість методів хімічного окиснення
бере початок від водної технології перероб-
ки потоків РАВ, що мають у своєму складі
розбавлені концентрації органіки, яка роз-
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чинена у воді або має вигляд суспензії. Ви-
користовувані реагенти містять перекис вод-
ню, перманганат натрію, озон та інші хімічні
окисники. Умови процесу для всіх цих си-
стем відносно нежорсткі, хоча в деяких ви-
падках сильно корозійні. Енергозатрати по-
рівняно низькі, оскільки живляться тільки
насоси і перемішуюче обладнання. Недоліки:
висока вартість деяких реагентів, вузька
застосовність методів. Перекис водню в по-
єднанні з металічним каталізатором вико-
ристовують в ядерній промисловості про-
тягом близько 10 років.

Метод окиснення вологим повітрям
служить для окиснення суспензій і розчинів
органіки у водних потоках РАВ. У базовому
процесі водний розчин РАВ нагрівається під
тиском для підсилення реакції окиснення.
Тиск може змінюватись від 20 до 200 атм
(2 • 106—2 • 107 Па) у температурному інтер-
валі 175-350 °С. Технологія прийнятна для
слабких розчинів, що мають органічні вклю-
чення, але не підходить для галогенів. Моди-
фікація цього методу включає застосування
каталізаторів для збільшення швидкості реак-
ції та окиснення галогенів. Використання ви-
соких температур - це інша модифікація, що
обіцяє підвищену ефективність переробки.

Надкритичне окиснення у вологій атмос-
фері при високих температурі й тискові
здійснюється вище критичної точки для
води - 374 °С і 218 атм (2,2 • 107 Па). За
цим методом органіка, повітря і вода змішу-
ються разом при 250 атм (2,5 • 107 Па) і
температурі 400-600 °С, що забезпечує
спонтанне спалювання органіки. За цих
умов неорганічні включення осідають, а
ефективність розкладу органіки становить
99,999 %.

Достоїнства методу - висока швидкість
окиснення і висока ефективність розкладу,
що виключає або зменшує необхідність пе-

реробки вихідного газу. Недоліки - необ-
хідність високого тиску, що потребує спе-
ціального обладнання, і обмеження вмісту
твердих органічних речовин.

Існує декілька методів, що прискорюють
вологе окиснення введенням хімічних окис-
ників (нітрати, перекис водню) або каталі-
заторів (іони міді або заліза). Приклад тако-
го методу - розклад РАВ у водному роз-
чині з 35 % за масою перекису водню при
помірних температурі й тискові (як прави-
ло, 100 °С при 100-200 кПа) із залізним
каталізатором (вологе окиснення з каталі-
затором). При цьому РАВ розкладається на
СО2, Н2О та різні інші оксиди забруднюю-
чих матеріалів. Основна частина продукту
залишається у водному розчині, який може
бути нейтралізований і зконцентрований
стандартною технікою випарювання і ствер-
діння. Коефіцієнт розкладу для іонообмін-
них смол і осадів сягає 95-98 %. Низька
температура, низький тиск, рідка природа
процесу знімають необхідність у складній і
дорогій системі газоочищення, хоча деяка
переробка вихідного газу і конденсату може
знадобитися, особливо, якщо РАВ містять
леткі радіонукліди. Наведений метод може
застосовуватись майже для всіх органічних
РАВ. Оскільки процес здійснюється в рідко-
му розчині, іонообмінні смоли й осади не по-
требують попереднього зневоднення. Коефі-
цієнт зменшення об'єму становить 10-15.

3.5. МІНІМІЗАЦІЯ РАВ

Один з основних принципів державної по-
літики України у сфері поводження з РАВ -
забезпечення утворення РАВ на якомога
нижчому практично досяжному рівні. Для
реалізації цього принципу в практичній діяль-
ності Законом України «Про використання
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ядерної енергії та радіаційну безпеку» ви-
значено, що однією з функцій органу управ-
ління у сфері використання ядерної енергії є
планування заходів, спрямованих на забез-
печення мінімального рівня утворення РАВ
під час використання ядерної енергії.

На практиці це здійснюється реалізацією
експлуатуючими організаціями та ліцензіа-
тами програм мінімізації РАВ у рамках про-
грам поводження з РАВ.

Нормативний документ «Вимоги щодо
структури та змісту звіту про аналіз безпеки
установок для переробки радіоактивних
відходів» (НП 306.3.02/3.043-2001) потре-
бує надання інформації щодо діяльності,
спрямованої на зменшення обсягу утво-
рення РАВ.

Програми поводження з РАВ перегляда-
ються та уточнюються кожні три роки. Мета
програм-технічне й організаційне забезпе-
чення реалізації державної політики у сфері
поводження з РАВ на АЕС, спецкомбінатах
«Радон» відповідно до основних напрямків
Комплексної програми поводження з РАВ.
Основні завдання програм - визначення
джерел надходження РАВ; розробка заходів
з мінімізації надходження РАВ; удосконален-
ня існуючих систем поводження з РАВ.

Мінімізація активного вмісту та об'ємів РАВ
є суттєвим елементом поводження з ними. Для
відходів, що містять радіоактивні або хімічно
токсичні речовини, ціназахоронення або збе-
рігання вища, оскільки зберігати їх треба так,
щоб мінімізувати шкідливий вплив на здоро-
в'я людини і навколишнє природне середо-
вище. Безпека і ціназахоронення й зберігання
обумовлюють значні стимули для мінімізації
кількості РАВ. Ці стимули весь час посилю-
ються, оскільки рівень захисту людей і навко-
лишнього середовища підвищується.

Для досягнення мінімізації об'ємів як
первинних, так і вторинних РАВ необхідно

мати відповідну програму - реальний ефек-
тивний план дій щодо впровадження заходів
з мінімізації РАВ. Така програма має перед-
бачати конкретні умови для здійснення
мінімізації як утворення РАВ, так і їх кінце-
вих об'ємів за рахунок, зокрема:

оптимального вибору конструкційних
матеріалів, стійких до корозії;

оптимального вибору відповідних техно-
логій і обладнання обслуговування, ремонт
і заміна якого зумовлює мінімальне утво-
рення РАВ;

оптимального вибору водно-хімічного
режиму;

можливості повторного використання
матеріалів і обладнання;

недопущення змішування різних потоків
РАВ і забруднення чистих приміщень.

Концепція мінімізації РАВ може здійсню-
ватися різними шляхами: мінімізацією їх
об'ємів або мінімізацією активності. Вона є
суттєвим елементом поводження з РАВ і
культури безпеки. МАГАТЕ визначає міні-
мізацію РАВ як концепцію зменшення РАВ
за кількістю й активністю до практично
досяжного низького рівня.

Розробляючи стратегію мінімізації, необ-
хідно мати всебічний аналіз поводження з
РАВ на всіх етапах життєвого циклу уста-
новки. Аналіз має охоплювати вибір конст-
рукції установки й обладнання,експлуата-
цію і зняття з експлуатації. На стратегію
мінімізації впливає весь спектр діяльності,
в тому числі зменшення джерел утворення
РАВ, а оперативна практика включає вико-
ристання кращої практики і адміністратив-
ний контроль оптимізаціїповодження з РАВ.

Зменшення кількості джерел надхо-
дження РАВ - найбільш важливий компо-
нент мінімізації РАВ - залежить від конст-
рукції установки, обладнання і процесу кон-
тролю. Мінімізація кількості РАВ -основна
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вимога при конструюванні нових об'єктів.
Правильний вибір матеріалів або обладнан-
ня установки, вибір внутрішніх поверхонь,
що легко дезактивуються, вибір високона-
дійного обладнання мають визначальний
вплив на виникнення РАВ. На конструкцію
установки впливають такі фактори мінімі-
заціїРАВ:

вибір матеріалів, стійких до корозії, щоб
гази й рідини, які генеруються на АЕС, мали
в своєму складі найменшу кількість акти-
вованих продуктів корозії;

вибір обладнання з найбільшим строком
експлуатації, проектування легкої його за-
міни й генерації мінімальної кількості вто-
ринних РАВ у випадку заміни або на стадії
зняття з експлуатації (цим цілям відповідає
модульне обладнання);

поверхнева обробка компонентів (на-
приклад, електрополірування поверхонь,
які контактують з водою першого контуру,
зменшують об'єми РАВ і поверхневе забруд-
нення);

вибір матеріалів, активація яких не при-
зводить до виникнення радіонуклідів, що
можуть викликати проблеми внаслідок їхньої
активності або періоду напіврозпаду (наприк-
лад, зменшення використання матеріалів із
вмістом кобальту зменшує утворення ^Со);

покращення роботи обладнання, що за-
побігає неплановій акумуляції РАВ і мінімізує
протікання (що завжди є джерелами забруд-
нення); таким чином відпадає потреба в ре-
монтних роботах на активних компонентах,
які дають основний внесок у РАВ;

утримання рідин і газів в окремих си-
стемах згідно з їх природою й активністю,
гарантування ізоляції найбільш забруднюю-
чих операцій;

розробка дистанційної техніки поводжен-
ня для зменшення ручних операцій, під час
яких утворюються РАВ;

урахування ще на стадії проектування
можливих проблем, пов'язаних із чисткою,
обслуговуванням і зняттям з експлуатації,
для спрощення майбутніх операцій з розби-
рання, розрізання й дезактивації.

Експлуатація ядерних установок пропо-
нує свободу вибору методів мінімізації тих
РАВ, утворення яких не може бути усунуте
на стадії проектування. Деякі пропозиції сто-
суються повторного використання:

рідин, зокрема дезактивуючих і миючих
розчинів, щоб зменшити використання
свіжої води та об'єми відходів;

металів, зокрема металобрухту від знят-
тя з експлуатації, на виробництво контейнерів
для РАВ (вибір повторного використання
залежатиме від аналізу показника «затрати -
користь», радіаційного впливу і законодав-
ства);

матеріалів, особливо контейнерів для
внутрішнього і зовнішнього транспорту, за-
хисних покриттів, інструментів тощо.

Адміністративний контроль і управління-
важлива складова стратегії мінімізації РАВ,
для реалізації якої потрібні:

характеристика типів, кількості й актив-
ності РАВ на різних стадіях життєвого цик-
лу установки;

організація системи обліку й контролю
для ідентифікації джерел, типів, кількості,
активності й місцезнаходження РАВ;

ідентифікація всіх точок на робочих по-
верхнях і всіх стадій процесу, де можна за-
побігти перетворенню матеріалів у РАВ,
зокрема повторне використання матеріалів;

покращення експлуатаційної практики і
техніки поводження з РАВ для їх сортуван-
ня за походженням, щоб запобігти змішу-
ванню різних категорій РАВ;

сортування РАВ однакових фізико-хіміч-
них форм для більш ефективної обробки їх
відповідним обладнанням (активність вимі-
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рювати легше, коли матриця однорідна; після
сортування РАВ одного рівня активності
легше оптимізувати заповнення контейнерів,
подальшу обробку й процеси кондиціону-
вання);

підготовка операторів, які розуміють
можливі наслідки у системі поводження з
РАВ від індивідуальних дій або помилок.

Впровадження стратегії мінімізації РАВ -
це завжди оптимальний вибір між такими
чинниками, як персональні дози, ціна мате-
ріалів, маршрути окремих видів РАВ до за-
хоронення, кількість генерованих РАВ кож-
ної категорії, тривалість і ціна зберігання,
ціна захоронення.

3.6. СУЧАСНИЙ СТАН ПОВОДЖЕННЯ
З РАВ НА АЕС УКРАЇНИ

Основними напрямками діяльності екс-
плуатуючої організації НАЕК «Енергоатом»
при поводженні з РАВ є: створення й експ-
луатація комплексних технологічних ліній з
переробки РАВ на АЕС України; функціо-
нування системи обліку й контролю РАВ;
розробка та впровадження нових технологій;
розвиток нормативно-правової бази; науко-
во-технічна й інформаційна підтримка; роз-
ширення міжнародного співробітництва.

Технічна політика НАЕК «Енергоатом»
у сфері поводження з РАВ спрямована на
створення сучасної інфраструктури для по-
водження з радіоактивними відходами АЕС,
яка має забезпечити: безпечний збір і пер-
винну переробку РАВ до стану, придатного
для тимчасового зберігання, глибоку пере-
робку; передачу РАВ спеціалізованим
підприємствам на довгострокове зберіган-
ня й остаточне захоронення.

На сьогодні все більш важливою стає
проблема накопичення РАВ на майданчиках

АЕС України внаслідок експлуатації енерго-
блоків. Більшість діючих АЕС наближається
до стадії виведення з експлуатації, внаслі-
док чого кількість РАВ збільшиться приблиз-
но вдвічі. Необхідно зазначити, що важ-
ливість цієї проблеми до цього часу достат-
ньо не оцінена. Наприклад, відсутній єди-
ний підхід до вирішення питань переробки
експлуатаційних РАВ, незважаючи нате, що
переробка є одним з найважливіших етапів
поводження з РАВ, яка гарантує їх надійне
тривале зберігання та захоронення. Крім
того, форма і характеристики кінцевого про-
дукту переробки РАВ мають забезпечувати
можливість вилучення їх зі сховищ і безпе-
ку перевезення за межі АЕС без додаткової
обробки. АЕС України донедавна мали
тільки окремі установки, а не повні техно-
логічні комплекси переробки: Рівненська
АЕС - установку бітумування, що експлуа-
тувалась з 1995 до 2002 p.; Південноукра-
їнська АЕС - тільки установку пресування,
яка була введена в дію у 1997 p.; Хмель-
ницька АЕС - установку глибокого упарю-
вання і спалювання радіоактивного масла.
Внаслідок цього, а також через відсутність
установок сортування відходи звалюються
до відсіків тимчасових сховищ навалом і
АЕС перетворились, фактично, у звалища
неперероблених РАВ.

Тільки на Запорізькій АЕС експлуатують-
ся установки глибокого упарювання, спа-
лювання і пресування (рис. 3.7).

Система поводження з ТРВ на За-
порізькій АЕС включає:

збір відходів на місцях їх утворення, по-
переднє сортування за групами активності
й видалення ТРВ на централізовані місця
збору на всіх енергоблоках;

транспортування ТРВ низької активності
спеціальним транспортом безпосередньо у
сховища;
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Рис. 3.7. Схема поводження з ТРВ на Запорізькій АЕС

сортування ТРВ на установці сортуван-
ня за способом подальшої переробки;

переробку РАВ на установках пресуван-
ня й спалювання;

завантаження ТРВ у сховище твердих
РАВ (СТВ);

ведення обліку й надання звітності.

Тверді РАВ розміщують у залізобетон-
них відсіках сховищ СК-1 і СК-2 завглиб-
шки від 9,3 до 18 м, зсередини облицьова-
них сталлю. У перекритті кожного відсіку є
люки для завантаження ТРВ, що закрива-
ються залізобетонними пробками. Для за-
побігання потраплянню атмосферних опадів
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Рис. 3.8. Відсіки СТВ Запорізької АЕС для збері-
гання сольового плаву

зверху завантажувальні люки закривають-
ся фальшкришками.

Блок зберігання РАВ, що входить до скла-
ду будівлі СТВ, призначений для зберігання
радіоактивних відходів усіх категорій актив-
ності, а також сольового плаву (рис. 3.8).
У спеціальних будівлях здійснюється тим-
часове зберігання демонтованих парогене-
раторів, розміри яких не дозволяють роз-
містити їх у відсіках наявних СТВ.

Установка спалювання призначена для
утилізації спалимих твердих і рідких РАВ.
Після накопичення 10-15 т ТРВ провадить-
ся їх цілодобове спалювання. Період роботи
установки, залежно від кількості накопи-
чених ТРВ, становить від 1,5 до 2 місяців.
Одержувана від спалювання зола збирається
в поліетиленовий мішок, що завантажуєть-
ся в бочку місткістю 200 л. Заповнена міш-
ками із золою бочка закупорюється й на-
правляється на зберігання у СТВ. Вузол по-
дачі РАВ на установку спалювання наведено
на рис. 3.9.

Спалюванню піддають горючі РАВ -
тверді (тканина, 313, пластикові упаковки,
аерозольні фільтри тощо) і рідкі (головним
чином, технічні мастила). Через леткість

радіонуклідів цезію, до системи очищення
вихідних газів (рис. 3.10) висуваються особ-
ливо жорсткі вимоги.

Установки спалювання РАВ, незважаю-
чи на високу вартість і технічні труднощі
проектування й експлуатації, отримали ши-
роке застосування при переробці РАВ, тому
що забезпечують значне зниження об'ємів.
На Запорізькій АЕС за час експлуатації уста-
новки спалено 4350 м3 ТРВ й 310 м3 РРВ,
накопичено 80 м3 золи.

Установка пресування призначена для
зменшення об'єму ТРВ низької активності,
упакованих у первинну упаковку (поліети-
леновий мішок), шляхом їх ущільнення за
допомогою преса (рис. 3.11) із зусиллям
500 кН. До складу відходів, що пресуються,
входять дерев'яні, пластмасові, теплоізо-
ляційні, текстильні, будівельні матеріали,
металевий лом до 3 мм завтовшки, гума,
скляний бій.

У найближчі роки на Запорізькій АЕС
планується впровадження блока попередньої
обробки ТРВ, до складу якого входитимуть:

установка вилучення ТРВ зі сховищ (ви-
лученню підлягатимуть ТРВ низької актив-
ності, раніше накопичені у відсіках сховищ,
і ті, що зберігаються навалом);

вузол фрагментації;
установка сушіння, що має забезпечу-

вати сушіння відходів безпосередньо в кон-
тейнері, в який відходи надходять після їх
вилучення;

установка сортування на п'ять робочих
місць.

Розпочато реалізацію проекту TACIS
«Комплекс з переробки ТРВ на Запорізькій
АЕС», спрямованого на створення комплек-
су для глибокої переробки ТРВ із планова-
ним строком реалізації у 2010 р.

До цього часу ТРВ на діючих АЕС Ук-
раїни збираються в місцях їх утворення,



Рис. 3.9. Вузол подачі РАВ на установку спалювання

Рис. ЗЛО. Система газоочищення установки спалювання
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Рис. 3.11. Прес ВНР-500 для пресування РАВ на
Запорізькій АЕС

сортуються за групами активності за по-
тужністю дози у-випромінювання і направ-
ляються на зберігання в сховища ТРВ. Сор-
тування ТРВ за видом подальшої перероб-
ки здійснюється, в основному, для ТРВ
низької активності.

Протягом 2004-2005 pp. усі АЕС Украї-
ни були оснащені мобільною установкою
ТРО-АКП-3 (рис. 3.12) для визначення ізо-
топного складу й активності низько- й се-
редньоактивних ТРВ на місцях збору. Осно-
вою установки є переносний у-спектрометр
СЕГ-001 «АКП-3». Активність відходів ви-
сокої активності не визначається внаслідок
відсутності приладів і методик розрахунків.

У 2004 р. на Хмельницькій і Рівненській
АЕС введено в експлуатацію установки гли-

Рис. 3.12. Мобільна установка ТРО-АКП-3

бокого упарювання, що дозволить збільшити
вільні об'єми для зберігання рідких РАВ за-
вдяки перетворенню кубового залишку в
сольовий плав. Однак внаслідок такої пе-
реробки значно збільшується кількість со-
льового плаву, який, у свою чергу, потре-
бує введення в експлуатацію додаткових
резервуарів для зберігання середньоактив-
них РРВ. Крім того, не можна забувати, що
сольовий плав потребує додаткової перероб-
ки перед захороненням.

Сольовий плав є продуктом глибокого
упарювання кубового залишку й утворюєть-
ся при експлуатації установок глибокого
упарювання (УГУ), існуючих на Запорізькій,
Хмельницькій та Рівненській АЕС. Сольо-
вий плав - моноліт твердого кристалогід-
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Рис. 3.13. Схема переробки РРВ на установці центрифугування

рату складного складу, який утворюється
при остиганні в контейнерах сольового кон-
центрату, - характеризується:

вибухопожежонебезпечністю;
яскраво вираженими фунгіцидними вла-

стивостями, при яких життєдіяльність мікро-
організмів у продукті неможлива;

високими інгібуючими властивостями,
що виключає корозію вуглецевої сталі, яка
контактує із плавом;

розрідженням при температурі понад
120 °С, відсутністю газовиділення;

вмістом кристалогідратної вологи до
5 %, гігроскопічністю;

розчинністю у воді.
На Рівненській і Хмельницькій АЕС пер-

винні рідкі радіоактивні середовища (трапні
води), з метою більш ефективної експлуата-
ціїсистем спеціального водоочищення (СВО),
піддають центрифугуванню для відділення
нерозчинних солей і твердих відкладень.
Установка центрифугування (рис. 3.13,
3.14) призначена для видалення з трапних
вод механічних домішок з метою по-
ліпшення роботи випарних апаратів СВО-3.

Експлуатація установки дала змогу знизи-
ти об'єми промивних вод і підвищити ефек-
тивність використання випарних апаратів
завдяки очищенню резервуарів сховища
РРВ від накопичених шламів.

На Південноукраїнській АЕС із устано-
вок з переробки РАВ, як згадувалося вище,
є тільки установка пресування ТРВ С-26,
введена в експлуатацію в 1997 р. У 2003 р.
розроблена й отримала позитивний висно-
вок державної комплексної експертизи про-
ектна документація на комплекс з перероб-
ки ТРВ. До складу комплексу входять ус-
тановки для сортування з підпресовуван-
ням, сушіння й пресування. Того ж року
розроблено проектну документацію на пер-
шу чергу комплексу з переробки РРВ на
основі установки глибокого упарювання.
Реалізація проекту намічена на 2007 р.
Після впровадження на АЕС адміністратив-
но-організаційних заходів щодо мініміза-
ції утворення ТРВ щорічний приріст їхніх
об'ємів наблизився, у середньому, до про-
ектних значень надходження ТРВ у схо-
вища.



3.6. Сучасний стан поводження з РАВ на АЕС України 127

Рис. 3.14. Зовнішній вигляд установки центрифу-
гування

На початок 2006 р. на чотирьох діючих
АЕС накопичено понад 33 900 м3 твердих і
13 200 м3 РРВ. З 1999 р. на вимогу регулю-
ючого органу на АЕС України здійснюють-
ся програми мінімізації РАВ, головним чи-
ном, за рахунок адміністративних заходів.

На АЕС України дотепер відсутні програ-
ми, що враховують усі можливі шляхи
мінімізації утворення РАВ. Програми пово-
дження з РАВ на АЕС мають багато недолі-
ків. У них відсутні результати повного си-
стемного аналізу тих проектних рішень для
технологічних систем поводження з РАВ, які
не відповідають вимогам нормативних до-
кументів, не розглядається поводження зі
списаними радіонуклідними джерелами
іонізуючого випромінювання й радіоактив-
ним устаткуванням великих розмірів, що де-

монтується в процесі експлуатації, наприк-
лад парогенераторами. Неприйнятними є та-
кож деякі заходи, передбачені для компен-
сації відхилень від вимог нормативних до-
кументів.

Поводження з ТРВ за кінцеву мету має
їх знешкодження, для чого застосовується
технологія витримування їх в умовах ізо-
ляції протягом періоду, достатнього для
здійснення природного розпаду більшості
всіх присутніх у відходах визначальних ра-
діонуклідів до значень активності, достатніх
для виведення РАВ з-під адміністративного
контролю. На оптимальне вирішення завдан-
ня тривалого безпечного зберігання РАВ у
спеціалізованих сховищах істотно вплива-
ють сумарні накопичені об'єми й забезпе-
чення умов безпеки. Унаслідок цього, в
основних принципах державної політики у
сфері поводження з РАВ, визначених у За-
коні України «Про поводження з радіоак-
тивними відходами», декларується, зокре-
ма, необхідність забезпечення мінімального
рівня утворення РАВ, якого можна досягти
на практиці, й недопущення неконтрольова-
ного їх накопичення, а також зберігання РАВ
у виробників протягом обмеженого часу з
наступною передачею спеціалізованим
підприємствам, відповідальність виробників
за безпеку при поводженні з РАВ до пере-
дачі їх спеціалізованим підприємствам і ак-
тивна науково-дослідна діяльність у сфері
поводження з РАВ.

Фундаментальні принципи поводження з
РАВ, розроблені МАГАТЕ, також деклару-
ють необхідність зведення до практично до-
сяжного мінімуму кількості утворюваних
РАВ з метою зменшення об'ємів РАВ, які
потребують зберігання або захоронення, й
зменшення тягаря, що переноситься на май-
бутні покоління внаслідок створення про-
блем при неналежному поводженні з РАВ.
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Дотепер поводження з РАВ надійних АЕС
України не відповідає повною мірою як прин-
ципам державної політики, так і фундамен-
тальним принципам МАГАТЕ в цій сфері.

Дуже важливе значення має висвітлен-
ня наявних і важливих питань, що потребу-
ють термінового, активного та ефективного
вирішення, оскільки вони впливають зага-
лом на забезпечення безпеки при експлуа-
тації, подовження термінів експлуатації та
зняття з експлуатації енергоблоків АЕС, а
також на виконання одного з фундаменталь-
них принципів поводження з РАВ - непере-
несення тягаря проблем, пов'язаних з нако-
пиченими РАВ, на майбутні покоління. Для
оптимального розв'язання задачі мінімізації
РАВ необхідно з критичних позицій провес-
ти системний аналіз усього комплексу про-
блем з утворення РАВ і поводження з ними,
що суттєвим чином впливають на мініміза-
цію їх кінцевих об'ємів: сортування, пере-
робка, кондиціонування та зберігання РАВ.
Зауважимо, що в загальній проблемі міні-
мізації кінцевих об'ємів РАВ, які зберігають-
ся і будуть зберігатись протягом ЗО років і
більше у сховищах АЕС, доцільно приділи-
ти особливу увагу мінімізації об'ємів рідких
і твердих РАВ на етапі їх утворення.

Проблема мінімізації об'ємів твердих РАВ
пов'язана, зокрема, із застосуванням заста-
рілих технологій заміни теплоізоляції трубо-
проводів і обладнання, а також із необхід-
ністю вдосконалення технології розділення
потоків «чистих» і «брудних» відходів -
впровадження сучасних технологій сорту-
вання. На сьогодні мінімізація об'ємів утво-
рення ТРВ вирішується впровадженням, в
основному, організаційно-адміністративних
заходів.

Витоки загальної проблеми мінімізації
РАВ сягають 60-70-х років минулого сто-
ліття і пов'язані з недооціненням важливості

їх вирішення при проектуванні енергобло-
ків. Потреба в розгляді та аналізі питань сто-
совно обсягів утворення на діючих АЕС рід-
ких і твердих РАВ підсилюється прийняттям
стратегічних рішень щодо розвитку ядерної
енергетики в Україні та, зокрема, введення
в експлуатацію найближчим часом 11 нових
енергоблоків. При введенні в експлуатацію
нових енергоблоків на Рівненській і Хмель-
ницькій АЕС у 2004 р. мінімізації обсягів
утворення РАВ не приділено достатньої
уваги. Наслідком цього є, по-перше, вста-
новлені на АЕС контрольні рівні (встанов-
лені обсяги утворення) рідких і твердих РАВ
на етапі утворення, що значно перевищують
не тільки мінімально можливі, але й поде-
куди проектні величини, а по-друге, відсут-
ність повних комплексів установок для
оптимального поводження з рідкими та
твердими РАВ.

З метою дотримання принципів держав-
ної політики, а також враховуючи плани
щодо подовження строків експлуатації дію-
чих енергоблоків, слід терміново провести
системний аналіз стану технологічних си-
стем, відповідальних за утворення як рідких,
так і твердих РАВ на всіх діючих АЕС, і на
основі цього аналізу розробити та впрова-
дити ефективні організаційно-адміністративні
та техніко-технологічні заходи з метою міні-
мізації обсягів РАВ на етапі їх утворення.

Стан зберігання високоактивних твердих
РАВ поки що не викликає занепокоєння,
оскільки, як показала експлуатаційна прак-
тика, в проекти сховищ закладені достатні
об'єми відповідних секцій (відсіків). Стан
поводження з низько- й середньоактивни-
ми рідкими і твердими відходами не відпо-
відає в повній мірі вимогам чинних норма-
тивних документів і сучасному технічному
рівню практично на всіх етапах поводжен-
ня з ними. Це пояснюється як недоліками
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проектів АЕС, так і тим, що фінансування
відповідних проектів модернізації здійсню-
ється за залишковим принципом.

Згідно з положеннями Закону України
«Про поводження з радіоактивними відхо-
дами» і Державною програмою поводження
з радіоактивними відходами, підготовка РАВ
до захоронення має проводитися на центра-
лізованому підприємстві з переробки РАВ,
але попередня їх обробка й переробка мо-
жуть здійснюватись і на АЕС. Нажаль, строки
введення в експлуатацію централізованої си-
стеми поводження з РАВ до цього часу в
Україні не визначені. Вирішенням цієї про-
блеми могло б бути створення повних тех-
нологічних циклів поводження з ТРВ на АЕС.
У проектах нових енергоблоків на Рів-
ненській АЕС і Хмельницькій АЕС не були
закладені повні комплекси установок з пе-
реробки ТРВ, а їх треба було б ввести в ек-
сплуатацію одночасно з пуском у 2004 р.
нових енергоблоків.

На всіх АЕС значна частина неперероб-
лених ТРВ завантажується до секцій схо-
вищ навалом у поліетиленових мішках, що
не дозволяє контролювати їхній стан і раці-
онально використовувати об'єм секцій.
Унаслідок цього, зокрема, дані щодо запов-
нення сховищ ТРВ є приблизними, оскіль-
ки за час зберігання ТРВ ущільнюються.
Крім того, на АЕС України відсутня апара-
тура та затверджені методики для визначен-
ня загальної активності всіх ТРВ.

Збільшення об'ємів накопичених нава-
лом ТРВ і суттєве зменшення вільних
об'ємів сховищ для тимчасового зберіган-
ня РАВ створює проблему їх вилучення,
актуальність якої підсилюється тим, що на
сьогодні немає остаточного розв'язання
питання подальшого поводження з накопи-
ченими навалом експлуатаційними ТРВ.
Відсутній єдиний підхід до переробки експ-

луатаційних РАВ - одного з важливих етапів
поводження з РАВ, який повинен гаранту-
вати їх надійне довготривале зберігання.
Крім того, форма та властивості кінцевого
продукту переробки ТРВ мають забезпечи-
ти можливість їх безпроблемного вилучен-
ня зі сховищ і безпеку перевезення за межі
АЕС без додаткової обробки.

Стан поводження з РРВ на АЕС України
до останнього часу викликав ще більше
занепокоєння, ніж поводження з ТРВ, тому
що РРВ значно небезпечніші з точки зору
впливу на радіаційну безпеку. Незадовіль-
ний стан поводження з РРВ на АЕС України
пов'язаний, значною мірою, з відсутністю
повного технологічного циклу переробки,
який дозволив би отримувати стверділий
продукт. На Рівненській і Хмельницькій АЕС
до 2004 p., а на Південноукраїнській АЕС і
до цього часу внаслідок заповнення резер-
вуарів для зберігання кубового залишку
вимушені проводити його переупарювання
на випарних апаратах і заповнювати аварійні
баки. Постійне переупарювання кубового
залишку після відстоювання призводить до
поступового збільшення об'ємів закриста-
лізованих сольових відкладень через виді-
лення твердої фази з перенасиченого роз-
чину. У результаті проблема поводження з
РРВ ще більше загострилась і привела до
необхідності термінового введення в експ-
луатацію установок ствердіння РРВ для за-
безпечення умов нормальної експлуатації
АЕС. Щорічні об'єми РРВ, м3, що утворю-
ються на діючих АЕС України, в перерахун-
ку на 1000 МВт установленої потужності такі
(заданими на 2004 p.): Запорізька АЕС - 223;
Рівненська - 513*; Хмельницька - 198*;
Південноукраїнська - 1 3 1 .

* Без урахування потужності нових енергоблоків,
уведених в експлуатацію.

5 7-276
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Як бачимо, середньорічні об'єми утво-
рення РРВ на Рівненській АЕС у 3-4 рази
більші, ніж на інших АЕС. На Рівненській
АЕС контрольні рівні утворення трапних вод,
а внаслідок цього й контрольні рівні утво-
рення кубового залишку, значно переви-
щують проектні дані. Для Запорізької,
Хмельницької та Південноукраїнської АЕС
контрольні рівні утворення кубового за-
лишку, в перерахунку на один енергоблок,
становлять 220-260 м3, тобто у 2-6 разів
менші від аналогічних рівнів для Рівненської
АЕС. Контрольні рівні утворення РРВ на
діючих АЕС не перевищені, але з наведеного
випливає, що їх числові значення потре-
бують обґрунтованого коригування.

Головною причиною надто високих об-
сягів утворення кубового залишку є великі
об'єми радіоактивних стоків трапних вод.
Такий стан, зокрема на Рівненській АЕС, не
відповідає фундаментальному принципу по-
водження з РАВ щодо мінімізації їх утворен-
ня. Дотримання цього принципу потребує, на
основі системного вивчення причин утворен-
ня великих об'ємів радіоактивних стоків, за-
провадження не тільки адміністративно-
організаційних, але й технічних (технологіч-
них) заходів для максимально можливого
зменшення цих об'ємів і встановлення міні-
мально можливих значень як контрольних
рівнів, так і реальних об'ємів утворення РРВ.

На АЕС протягом останніх років впро-
ваджуються, головним чином, адміністра-
тивно-організаційні заходи для скорочення
обсягів утворення кубового залишку, що є
визначальним у загальних об'ємах РРВ, але
системний аналіз стану технологічних си-
стем з метою впровадження технічних та
технологічних заходів для мінімізації утво-
рення РРВ не проводиться.

Відсутність на деяких АЕС установок
переробки кубового залишку призвела до

заповнення резервуарів їх зберігання на
80 %. Для збільшення вільних об'ємів ре-
зервуарів проводиться постійне переупарю-
вання декантату кубового залишку на уста-
новках СВО-3 і СВО-7. При цьому зростає
солевміст кубового залишку до 400 г/дм3

і більше, що спричинює, внаслідок виділен-
ня твердої фази з пересиченого розчину,
постійне накопичення об'ємів сольових
відкладень у твердій фазі та їх кристаліза-
цію в баках зберігання (так звана закриста-
лізація). Наслідками такого стану утворен-
ня та зберігання РРВ є: передчасне запов-
нення проектних об'ємів для зберігання ку-
бового залишку; вимушене використання
для зберігання кубового залишку резерв-
ного та аварійного баків, а також баків для
зберігання відпрацьованих сорбентів; виму-
шене зберігання в резервуарі високоактив-
них сорбентів сумісно низько-, середньо- та
високоактивних відпрацьованих сорбентів;
зменшення корисного об'єму резервуарів
через їх заповнення твердими кристалічни-
ми відкладеннями; необхідність вилучення
кристалічних відкладень з резервуарів збе-
рігання.

Закристалізація резервуарів для зберіган-
ня кубового залишку характерна для всіх
атомних електростанцій.

Звертають на себе увагу занадто високі
щорічні об'єми кубового залишку на АЕС
внаслідок утворення радіоактивних стоків,
не передбачених проектом. Головними при-
чинами перевищення об'ємів трапних вод
вважаються: протікання басейнів витриму-
вання, які неможливо ліквідувати без вилу-
чення палива; часте виведення фільтрів СВО
на регенерацію; щозмінні промивання ви-
парних апаратів, спричинені незадовільною
роботою системи попереднього очищення
та підвищеним солевмістом трапних вод;
збільшені об'єми та активність регенерацій-
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них і промивальних вод внаслідок протікань
у парогенераторах; постійне перевипарюван-
ня декантату кубового залишку з баків РРВ.

Окрім протікання басейнів витримуван-
ня всі інші названі причини пов'язані, у
свою чергу, з незадовільним станом техно-
логічного обладнання. Зокрема, потребують
вивчення негативні наслідки впровадження
на АЕС гідразинно-аміачного режиму дру-
гого контуру, через що значно збільшились
об'єми низькоактивних регенераційних вод.
Для порівняння, водно-хімічний режим з
підлуговуванням води метаборатом літію,
що застосовується на Запорізькій АЕС, за-
безпечує надійну та безпечну експлуатацію
парогенераторів, збільшує ресурс їх робо-
ти, знижує експлуатаційні витрати на про-
ведення робіт при їх заміні, ремонті, хімічно-
му промиванні, а також скорочує об'єми
надходження трапних вод на 2000 м3/рік,
унаслідок чого ці об'єми нижчі від проект-
них норм.

Сучасний стан поводження з РАВ на АЕС
України дозволяє зробити наступні узагаль-
нення:

1. Враховуючи утворення значних об'ємів
кубового залишку на АЕС України, пози-
тивним фактором можна вважати введен-
ня в експлуатацію на Рівненській і Хмель-
ницькій АЕС установок глибокого упарю-
вання (зазначимо, що ці установки є мо-
рально застарілими і введені для вирішення
проблеми приміщень для зберігання РАВ)
та очищення трапних вод методом центри-
фугування.

2. Починаючи з 1999 р. на АЕС постійно
впроваджуються адміністративно-органі-
заційні, а також окремі технічні заходи для
мінімізації утворення РРВ за рахунок ско-
рочення об'ємів радіоактивних стоків, од-
нак результати впровадження не можна вва-
жати достатньо ефективними.

3. Значні реальні об'єми радіоактивних
стоків на АЕС потребують обґрунтованого
коригування з метою їх мінімізації на основі
системного аналізу стану технологічних
систем і водно-хімічних режимів.

4. Головним недоліком поводження з
ТРВ на АЕС України є недостатня їх забез-
печеність сучасними технологіями та облад-
нанням для сортування, кондиціонування та
переробки, що призвело до накопичення
відходів у великих обсягах навалом. Прак-
тика зберігання твердих відходів навалом не
відповідає сучасним вимогам безпеки по-
водження з РАВ і створює потенційну загро-
зу забруднення довкілля.

5. Наявні технології поводження з РАВ
на АЕС не відповідають сучасній світовій
практиці. Необхідно терміново ввести в екс-
плуатацію на всіх АЕС України повний зам-
кнений цикл поводження з РАВ від їх утво-
рення до тимчасового зберігання включно.
З огляду на це, концептуально помилковим
було введення в експлуатацію на Рівненській
і Хмельницькій АЕС нових енергоблоків без
одночасного впровадження в експлуатацію
повних комплексів переробки станційних
РАВ, які б передбачали доведення відходів до
відповідних кондицій, визначених умовами
їх довготривалого зберігання та остаточного
захоронення. Крім того, на АЕС застосо-
вується, у порівнянні з передовими ядерни-
ми країнами, застаріла багатоступенева тех-
нологія поводження з РРВ: випарювання,
повторне випарювання для зменшення
об'ємів кубового залишку, переробка його
на сольовий плав, який перед захороненням
знову треба буде переробляти. Загальноприй-
нята світова практика поводження з мінімізо-
ваними об'ємами РРВ включає тільки два
ступеня: випарювання і ствердіння (в основ-
ному, цементуванням), після чого кінцевий
продукт відповідає критеріям захоронення.
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6. На сьогодні технічну політику в сфері
поводження з РАВ не можна вважати ефек-
тивною. Концепція поводження з низько- та
середньоактивними відходами, що дозволя-
ла роками накопичувати їх, розміщуючи
навалом у тимчасових сховищах для ТРВ
чи в баках для рідких відходів, була помил-
ковою, бо з накопиченням відходів накопи-
чуються й проблеми. Повчальною є ситуа-
ція, що склалася на Чорнобильської АЕС.
Із припиненням експлуатації станції поста-
ла потреба не тільки в побудові спеціальних
установок для переробки відходів, а й у за-
провадженні технологічно складних мето-
дик і обладнання для вилучення відходів зі
сховищ, їх сортування та переробки. Напро-
шується очевидний висновок: при введенні
в експлуатацію нових енергоблоків потрібно
обов'язково вводити в експлуатацію повні
комплекси переробки станційних відходів,
які б дали змогу довести їх до відповідних
кондицій, визначених умовами їх остаточ-
ного захоронення.

Подовження термінів експлуатації енер-
гоблоків і впровадження нових, з урахуван-
ням наближення строків виведення з екс-
плуатації, потребує проведення системного
аналізу стану технологічних систем пово-
дження з РАВ з метою мінімізації РАВ, на-
ближення їх до критеріїв остаточного захо-
ронення, виконання принципів державної
політики в цій сфері.

7. Нові нормативні документи не завж-
ди адекватно враховують ситуацію, що скла-
лась у сфері поводження з РАВ. Наприклад,
у ОСПУ-2005 без достатнього обгрунтуван-
ня сольовий плав віднесено до РРВ. Інший
приклад стосується централізованого
підприємства з переробки та захоронення
РАВ, яке створюється відповідно до поло-
жень Закону України «Про поводження з
радіоактивними відходами». У Комплексній

програмі поводження з радіоактивними
відходами 2002 p., на відміну від поперед-
нього варіанта Державної програми пово-
дження з радіоактивними відходами, що ви-
значала базове (централізоване) підприєм-
ство, де глибока переробка відходів повин-
на здійснюватись із застосуванням сучасних
технологічних рішень і найбільш ефектив-
них технологій, акценти зміщено: у 2002-
2005 pp. планувалося «подальше впрова-
дження та введення в експлуатацію техно-
логічних ліній попередньої та глибокої пе-
реробки твердих та рідких РАВ на АЕС»,
«створення систем вилучення твердих РАВ
зі сховищ АЕС», «розробка та впроваджен-
ня приладів і методик контролю за фізични-
ми параметрами РАВ».

3.7. ТИМЧАСОВЕ ЗБЕРІГАННЯ РАВ

Тимчасове зберігання РАВ відіграє важ-
ливу роль у поводженні з відходами. Збері-
гання передбачає розміщення відходів у при-
датному для цього місці з можливістю їх
подальшого вилучення. Зберігання пере-
слідує як мінімум дві цілі: 1) ізолювати від-
ходи від навколишнього середовища до ство-
рення і введення в дію установок з більш
надійної локалізації-ствердіння; 2) витри-
мати відходи для розпаду короткоіснуючих
радіонуклідів.

Тимчасове зберігання й транспортуван-
ня РРВ підприємств, що не мають сховищ,
здійснюють у контейнерах у вигляді кубо-
вих залишків і пульп фільтрувальних мате-
ріалів: перліту, іонообмінних смол, активо-
ваного вугілля тощо. Гомогенні (кубові за-
лишки) і гетерогенні (пульпи) концентрати
зберігають окремо, оскільки подальше по-
водження з ними (видалення з контейнерів,
ствердіння) не однакове.
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Найбільш надійним є зберігання РРВ у
спеціальному сховищі, яке складається з
кількох наземних резервуарів, зроблених
з нержавіючої сталі. Резервуари встановлю-
ють на піддони, закривають зовні бетонним
кожухом і обваловують земляним насипом.
Звичайно резервуари заглиблюють у зем^
лю; ступінь заглиблення залежить від рівня
ґрунтових вод. Для виключення проникнен-
ня ґрунтових вод у сховище рідких відходів
(СРВ) рівень їх має бути нижче дна резер-
вуарів. Для виключення контакту з атмос-
ферними опадами резервуари зверху закри-
вають гідроізоляційними покриттями.

Кожний піддон обладнаний дренажною
трубою, виведеною в спільний приямок, з
якого вода відпомповується в спецканалі-
зацію. Резервуар сполучається з атмосфе-
рою через фільтр для вловлювання радіоак-
тивних аерозолів і з системою витяжної вен-
тиляції для видалення водню, що утворився
в результаті радіолізу, вміст якого контро-
люється газоаналізатором.

Для контролю кількості рідини в резер-
вуарах існують сигналізатори рівня. Після
заповнення робочого об'єму резервуару
РРВ направляють по трубопроводу подачі
до наступного сховища. У ряді випадків
на АЕС передбачають вторинну переробку
РРВ, витриманих у сховищах. Контроль за
можливим виходом радіонуклідів з резер-
вуарів забезпечують встановленням на
відстані 5-10м від СРВ спостережних
свердловин.

Крім резервуарів для зберігання рідких
кубових залишків у сховищах передбачено
пристрої для зберігання радіоактивно за-
бруднених фільтрувальних матеріалів, що
перекачуються з фільтрів по спеціальних тру-
бопроводах. Для перекачування або зливан-
ня кубових залишків у резервуари сховища,
а також гідротранспортування іонообмінних
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Рис. 3.15. Будівля СТВ на Хмельницькій АЕС

і фільтрувальних матеріалів з утвореними
сорбційними властивостями установки СВО
зв'язують зі сховищем трубопроводами, які
прокладають по естакаді.

Складний хімічний склад відходів обу-
мовлює цілий комплекс радіаційно-хімічних
перетворень у процесі їх зберігання. З по-
гляду визначення умов зберігання найбільш
важливими є процеси, що супроводжуються
виділенням газоподібного водню й появою
твердої фази. З урахуванням здатності вод-
ню утворювати вибухонебезпечні суміші з
киснем повітря й окислами азоту при збері-
ганні відходів високого рівня активності, у
газовому просторі резервуара передбачають
продування повітрям або інертним газом.

Термін ізоляції радіоактивних відходів від
навколишнього середовища визначається
наявністю не тільки довгоіснуючих радіо-
нуклідів, але й шкідливих для навколиш-
нього середовища стабільних хімічних спо-
лук. Із цієї точки зору надійна ізоляція по-
винна бути довічною. Необхідність періо-
дичної заміни резервуарів і суворого
контролю в процесі їх експлуатації не до-
зволяє визнати цей спосіб зберігання прий-
нятним для постійного зберігання відходів
високого рівня активності.
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Тверді РАВ після переробки й іммобілі-
зації надходять у тимчасові сховища (СТВ),
спеціально споруджені на території АЕС. Це,
як правило, заглиблені бетоновані відсіки,
гідроізольовані від підземних вод і опадів.
Зовнішній вигляд блока зберігання РАВ не-
щодавно введеної в експлуатацію будівлі
СТВ на майданчику Хмельницької АЕС по-
казано на рис. 3.15. Для контролю можли-
вих витоків здійснюється радіаційний моні-
торинг, для чого навколо СТВ пробурено
спостережні свердловини, з яких періодич-
но відбирають проби води, що збирається в
свердловинах, для аналізу на вміст радіо-
активних речовин.

На об'єктах контрольованого тимчасо-
вого (буферного) і проміжного зберігання
РАВ після їх збору або вилучення, перероб-
ки і кондиціонування мають застосовувати-
ся ефективні й достатні організаційні рішен-
ня та технічні заходи для захисту навколиш-
нього природнього середовища, населення
й персоналу від негативного впливу іонізу-
ючого випромінювання - неперевищення
встановлених лімітів доз і допустимих ви-
кидів і скидів. Для таких об'єктів мають бути
розроблені й обґрунтовані:

критерії прийнятності РАВ для зберігання;
очікувані об'єми і характеристики РАВ;
безпека можливих майданчиків для збе-

рігання;
достатність передбачених, з урахуванням

терміну зберігання РАВ, локалізуючих
бар'єрів і заходів щодо попередження мож-
ливого виходу РАВ у навколишнє природне
середовище;

відповідність загальним положенням за-
безпечення безпеки персоналу, населення і
навколишнього природного середовища;

необхідні строки експлуатації сховищ.
При виборі й технічному обладнанні

місць для проміжного контрольованого збе-

рігання РАВ на спеціальних майданчиках або
в тимчасових (буферних) сховищах з ура-
хуванням можливого перевантаження та
перепакування відходів для подальшого
поводження з ними потрібно враховувати
специфіку підприємства чи об'єкта, на яко-
му утворюються РАВ. Крім того, має бути
виконаний аналіз впливу об'єктів зберіган-
ня РАВ на навколишнє природне середови-
ще з точки зору ефективності захисних
бар'єрів і відповідності місць зберігання РАВ
рівню їх небезпеки з урахуванням терміну
зберігання, а також здійснено програму по-
дальшого поводження з РАВ, що знаходять-
ся на майданчиках чи в буферних схови-
щах, яка включає заходи з іммобілізації не-
стабільних форм РАВ, неруйнівні методи
контролю, методи переробки і кондиціо-
нування, наявність відповідних контейнерів,
проект довгострокового зберігання РАВ до
їхзахоронення.

При переході до етапу проміжного конт-
рольованого зберігання РАВ після їх збору
або вилучення необхідно розробити обгрун-
товані заходи щодо обмеження розсіюван-
ня радіонуклідів у навколишнє природне
середовище за рахунок ефективних локалі-
зуючих захисних бар'єрів для запобігання
можливому виходу РАВ у довкілля при їх
зберіганні і показати відповідність технічних
характеристик запропонованих контейнерів
властивостям запланованих до розміщення
РАВ, атакож надійність і стабільність заданих
технічних характеристик контейнерів-нако-
пичувачів протягом встановленого строку
їх експлуатації. У сховищах має бути перед-
бачено роздільне зберігання контейнерів-
накопичувачів з РАВ, що мають різні харак-
теристики (тепло- і газовидільні, з поділь-
ними матеріалами, токсичні тощо), з до-
триманням відповідних умов безпеки. РАВ,
що включають подільні матеріали, повинні



3.8. Контроль і облік РАВ 135

зберігатися з дотриманням умов ядерної
безпеки; рідкі РАВ - у герметичних кон-
тейнерах з розділенням на негорючі й горю-
чі з дотриманням для останніх норм про-
типожежної безпеки і виділенням таких, що
містять трансуранові елементи. Обладнан-
ня майданчиків для проміжного контрольо-
ваного зберігання повинно відповідати
вимогам ядерної та радіаційної безпеки,
особливо в частині системи спеціальних
стоків, умов збирання й подальшого по-
водження, а також забезпечення відпо-
відного моніторингу навколишнього сере-
довища. Мають бути ефективними як радіа-
ційний захист персоналу, так і заходи з
фізичного захисту РАВ.

Для обґрунтування проміжного контро-
льованого зберігання РАВ необхідно пока-
зати, що:

1) майданчик прийнятний для розміщен-
ня проміжного сховища;

2) проведено мінімізацію опромінення
персоналу і населення на основі принципу
оптимізації (ALARA);

3) установлено обмеження на вихід ра-
діонуклідів у навколишнє середовище;

4) проект сховища розроблено з ураху-
ванням строків його експлуатації, очікува-
них об'ємів і характеристик РАВ, передбачає
систему дренажу і вентиляції, систему внут-
рішнього транспортування РАВ, елементи
інфраструктури та заходи з фізичного захисту.

Захисні бар'єри (конструкція сховища,
упаковки РАВ) мають забезпечувати:

інтегральну якість системи, що характе-
ризується такими показниками, як запобі-
гання інфільтрації води, захист контейнерів
з РАВ від негативного впливу навколиш-
нього середовища;

структурну стабільність захисних бар'єрів
стосовно вилуговування радіонуклідів, ко-
розії і ерозії конструкційних матеріалів

контейнерів, мікробіологічного пошкоджен-
ня, радіаційного пошкодження, механічних
і термічних навантажень.

Проектом сховища має бути передбаче-
на можливість зберігання в ньому РАВ з
різними радіаційними і фізико-хімічними
характеристиками (величина активності,
наявність ядерних матеріалів, РАВ зі знач-
ним газо- і тепловиділенням, токсичні і по-
жеженебезпечні РАВ), а також визначені
вимоги до контейнерів з РАВ під час їх збе-
рігання (стабільність технічних характери-
стик упаковок з РАВ для їх ідентифікації й
перепакування для перевезення та подаль-
шого поводження з ними) і можливість
звільнення РАВ з-під регулюючого конт-
ролю. Конструкційні характеристики кон-
тейнерів (обмежені геометричні розміри,
товщина стінок, вибір матеріалів) і техно-
логічне обладнання сховища повинні забез-
печувати ядерну безпеку й необхідну ефек-
тивність радіаційного захисту при тимча-
совому зберіганні ядерно-небезпечних ма-
теріалів.

3.8. КОНТРОЛЬ І ОБЛІК РАВ

Система обліку і контролю РАВ, діюча
або запланована, має охоплювати всю
діяльність із поводження з РАВ і відповідати
встановленим у нормативно-правових ак-
тах положенням. В Україні впроваджується
система централізованого обліку та контро-
лю за переміщенням і зберіганням РАВ, що
є обов'язковою для всіх підприємств, уста-
нов і організацій незалежно від форми їх
власності. Державна система обліку та кон-
тролю за переміщенням РАВ складається з
двох головних елементів:

Державного реєстру РАВ, який являє
собою послідовний поточний запис актів
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спеціальної форми про утворення, фізико-
хімічний склад, обсяги, властивості, а та-
кож перевезення, зберігання та захоронен-
няРАВ;

Державного кадастру сховищ та місць
тимчасового зберігання РАВ, який є зведен-
ням систематизованих відомостей щодо
об'єктів, призначених для зберігання чи захо-
ронення РАВ, у єдину інформаційну систему
даних про місцезнаходження, кількісну та
якісну характеристику сховищ РАВ.

Ведення реєстру та кадастру здійснює
Головний інформаційно-аналітичний центр
державної системи обліку РАВ, до якого
надходить інформація з регіональних центрів
обліку РАВ, що діють на базі спецкомбінатів
«Радон».

Для забезпечення постійного відновлен-
ня й своєчасного внесення змін до Держав-
ного реєстру радіоактивних відходів і Дер-
жавного кадастру сховищ РАВ законом пе-
редбачено проведення регулярних держав-
них інвентаризацій - обстеження відходів у
місцях їхнього розміщення з проведенням
експертних оцінок або безпосередніх вимі-
рювань основних кількісних характеристик.

Усі ліцензіати - юридичні й фізичні осо-
би, що мають видані у встановленому по-
рядку дозволи органу державного регулю-
вання ядерної й радіаційної безпеки і вико-
нують роботи на будь-якому етапі поводжен-
ня з РАВ, - зобов'язані вести власний облік
таких відходів. Облік і контроль здійсню-
ються стосовно всіх ядерних матеріалів, що
знаходяться в ядерних установках та інших
місцях, за винятком матеріалів, які викори-
стовуються в кількості декількох грамів і
містяться в мішенях прискорювачів, у РАВ,
що не підлягають регенерації, контрольних
джерелах або застосовуються як чутливий
елемент контрольно-вимірювальних при-
ладів тощо.

Реєстр РАВ ведеться на підставі запов-
нених виробниками відходів облікових кар-
ток, які вони періодично надають до регіо-
нальних центрів обліку РАВ.

Система обліку РАВ на АЕС передбачає:
облік ТРВ, що надходять на тимчасове збе-
рігання у сховище; облік РРВ, що надхо-
дять для тимчасового зберігання у СРВ; облік
кубового залишку, що надходить на пере-
робку; облік радіоактивного масла, що над-
ходить на переробку; облік переробки радіо-
активних мастил; облік сольового плаву, що
надходить на тимчасове зберігання після
установки типу УГУ; ведення періодичної
звітності щодо накопичених обсягів РАВ;
періодичний контроль об'ємної активності
й радіонуклідного складу РРВ; контроль
об'ємної активності та радіонуклідного скла-
ду мастила, що надходить на спалювання;
контроль об'ємної активності та радіонук-
лідного складу стверділих РРВ; щорічну
інвентаризацію РАВ; державну інвентариза-
цію РАВ.

Облік первинних ТРВ на місцях їх утво-
рення проводиться при закритті дозиметрич-
них нарядів. При здачі ТРВ на місцях цент-
ралізованого збору РАВ оформляється пас-
порт на партію ТРВ, де фіксуються наступні
параметри: дата надходження; підрозділ, що
здійснив здачу ТРВ; найменування (вид)
ТРВ; група ТРВ, потужність дози та поверх-
неве забруднення радіонуклідами; об'єм та
маса; питома активність окремих радіо-
нуклідів; сумарна питома активність; сумар-
на активність.

Усі ТРВ, що надходять на тимчасове збе-
рігання, приймають з обов'язковим оформ-
ленням паспортів на кожну партію РАВ.
Облік ТРВ ведеться в спеціальному жур-
налі обліку відходів.

Приймання сольового плаву здійснюєть-
ся з обов'язковим оформленням паспортів
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на кожну бочку. Паспорти фіксуються в
журналі обліку сольового плаву, що над-
ходить на тимчасове зберігання. У паспорт
заносять після проведення лабораторних
аналізів такі параметри: номер партії; номер
паспорта; номер контейнера; масу тари та
сольового плаву; ізотопний склад; питому
активність окремих ізотопів; сумарну ак-
тивність; місце та координати зберігання
контейнерів.

На підставі журналів та паспортів скла-
дають звітну документацію. За періодичні-
стю звіти бувають щомісячні, щоквартальні,
піврічні та річні. Періодично виконується
щорічна станційна та державна (раз на 3 ро-
ки) інвентаризація РАВ. Результати відобра-
жають у звітній документації (звітах інвен-
таризації) і надсилають до органів регулю-
вання та до вищестоящих організацій.

В Україні встановлено систему регулю-
вання поводження з вилученими із засто-
сування закритими джерелами іонізуючого
випромінювання, що забезпечує безпечне
володіння ними, безпечне зберігання та
захоронення. Переробка закритих джерел в
Україні не здійснюється. Відповідно до чин-
ного законодавства ліцензіат після прийняття
рішення про вилучення з ужитку ДІВ має
забезпечити їх безпеку та збережність одним
з таких способів:

повернути ДІВ постачальнику;
передати ДІВ на спеціалізоване підпри-

ємство для поводження з РАВ;
забезпечити тимчасове зберігання ДІВ

у власному сховищі протягом двох місяців
з обов'язковим наступним переданням їх на
спеціалізоване підприємство із поводження
з РАВ.

Ліцензіат щорічно звітує перед органом
регулювання ядерної та радіаційної безпеки
в письмовій формі про вилучення з ужитку
ДІВ та місце їх зберігання. На сьогодні в

Україні зберігається на установках більше
1000 вилучених закритих високоактивних
джерел на основі ^Со, постачання яких було
здійснено російськими виробниками.
Україна з 1998 р. постійно докладає зусиль
щодо укладання договору з Російською Фе-
дерацією про повернення на переробку цих
джерел російським виробникам.

Вимоги до зберігання вилучених ДІВ з
метою запобігання крадіжок і втрат, несанк-
ціонованого використання або вилучення,
забезпечення захисту від таких дій та їх
своєчасного виявлення встановлюються
Законом України «Про фізичний захист
ядерних установок, ядерних матеріалів, ра-
діоактивних відходів, інших джерел іонізу-
ючого випромінювання» та Правилами за-
безпечення зберігання ядерних матеріалів,
радіоактивних відходів, інших джерел іоні-
зуючого випромінювання.

Для зведення до мінімуму ймовірності
втрати контролю за вилученими з ужитку
ДІВ законодавством, крім забезпечення фі-
зичного захисту, передбачається ще низка
заходів, зокрема забезпечення обліку та
контролю ДІВ на підприємствах шляхом
обліку, контролю за місцезнаходженням
ДІВ, обов'язкових щорічних інвентаризацій
та звітування органові, що видав ліцензію,
проведення державних інспекційних пере-
вірок збережності та умов зберігання ДІВ у
ліцензіатів, створення державної системи
обліку, контролю та реєстрації ДІВ - Дер-
жавного реєстру джерел іонізуючого ви-
промінення.

Для оперативного поновлення даних
Державного реєстру РАВ спільним наказом
Міністерства екології та природних ресурсів
і МНС від 22 березня 2001 р. № 117/66 за-
тверджено «Порядок взаємодії Державно-
го реєстру джерел іонізуючого випроміню-
вання з Державним реєстром радіоактивних
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відходів». Облік ДІВ має здійснювати Го-
ловний реєстровий центр Українського дер-
жавного підприємства «Ізотоп» з мережею
створених на його базі обласних регіональ-
них відділень - реєстрових центрів. У разі
переведення ДІВ до категорії РАВ, Голов-
ний реєстровий центр надсилає відповідне
повідомлення до Державного реєстру
радіоактивних відходів. Інвентаризації,
згідно із затвердженим порядком, під-
лягають:

тверді та рідкі РАВ, що утворюються в
процесі поводження з радіоактивними ре-
човинами і ДІВ, прилади, апарати й устат-
кування, що вміщують у собі ДІВ, при

здійсненні виробничої, наукової, медичної
та інших видів діяльності;

РАВ, що знаходяться в місцях зберіган-
ня, захоронення та на виведених з експлуа-
тації або законсервованих об'єктах, призна-
чених для поводження з РАВ.

Державна інвентаризація РАВ здійснюєть-
ся один раз на три роки. Конкретні строки
проведення інвентаризацій визначає орган
державного управління у сфері поводжен-
ня з РАВ. Результати інвентаризації направ-
ляються до органів державного регулюван-
ня, державного управління, а також за за-
питами територіальних органів державного
управління та регулювання.
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Зараз в Україні працюють чотири АЕС і
одна - Чорнобильська АЕС - знаходиться
на стадії остаточного закриття перед знят-
тям з експлуатації. Тринадцять енергоблоків
АЕС з реакторами типу ВВЕР будуть виво-
дитися з експлуатації за проектом після
2011 р. або, якщо термін їх експлуатації буде
продовжений, після 2021 р.

Чинними нормативними документами пе-
редбачається розробка концептуальних та про-
грамних документів щодо зняття з експлуа-
тації ядернихустановок нарізних етапах їхньо-
го життєвого циклу. НАЕК «Енергоатом» роз-
роблено концепцію зняття з експлуатації АЕС
з реакторами типу ВВЕР. Постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 29.11.2000 № 1747
затверджено Комплексну програму зняття з
експлуатації Чорнобильської АЕС (рис. 4.1).

Зняття з експлуатації є завершальним ета-
пом життєвого циклу кожного енергоблока
АЕС. Остаточне рішення про виведення з
експлуатації пов'язане з технічними, еконо-
мічними, політичними питаннями й
питаннями безпеки.

Цей етап передбачає поступове звільнення
установки від радіоактивних речовин, нако-
пичених за період її використання, скасуван-
ня режиму обмежень і радіаційного контролю
в санітарно-захисній зоні й зоні спостережен-
ня. Обов'язковою умовою зняття установки
з експлуатації є забезпечення безпеки пер-
соналу, населення й навколишнього природ-
ного середовища від впливу іонізуючих
випромінювань, а також захист майбутніх
поколінь. Безпечне зняття установки з екс-
плуатації визначається відповідними проект-
ними рішеннями.

Зняття з експлуатації ядерних енергетич-
них установок є складним багатоетапним
процесом.

Відповідно до рекомендацій МАГАТЕ
існує три варіанти зняття АЕС із експлуа-
тації: зберігання АЕС під наглядом, захоро-
нення й ліквідація.

Варіант «зберігання під наглядом» пе-
редбачає консервування реакторної установ-
ки й усіх інших радіоактивних систем і устат-
кування, ізолювання від зовнішнього сере-
довища й підтримання в безпечному стані з
послідовною дезактивацією до рівня, що до-
зволяє необмежене використання. При здій-
сненні цього варіанта можливе виконання
підготовчих робіт, демонтаж і видалення
чистого й низькоактивного устаткування з
подальшою його утилізацією й переробкою.

За варіантом «захоронення» найнебез-
печніші радіоактивні вузли, включаючи ре-
актор, устаткування першого контуру тощо,
укладають в оболонку, наприклад бетон, й
витримують до тих пір, поки в результаті
розпаду радіонуклідів їхнє випромінюван-
ня досягне прийнятного рівня. Тут також
можливе виконання робіт із часткової дез-
активації приміщень, демонтажу й утилізації
устаткування, яке перебуває поза герметич-
ною зоною, та інших видів діяльності, що
не призводять до порушення цілісності за-
значених бар'єрів.

Варіант «ліквідація» має на увазі досяг-
нення можливих двох стадій кінцевого ста-
ну реакторної установки. Звільнення май-
данчика передбачає демонтаж устаткуван-
ня, будівель і споруд, непризначених для
подальшого використання, переробку й
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Рис. 4.1. Промисловий майданчик Чорнобильської АЕС

вивезення всіх РАВ із майданчика реакторної
установки й доведення його до стану, при-
датного для потреб ядерної енергетики, на-
приклад для будівництва нового енергобло-
ка або сховища РАВ (стан «коричнева галя-
вина»). Такий підхід ураховує специфіку й
особливості української ядерної енергетики:
багатоблочність на майданчику, поетапне
введення й виведення з експлуатації окре-
мих блоків, відсутність регіональних сховищ
РАВ, наявність поблизу АЕС міст-супутників
з розвиненою інфраструктурою. «Зелена
галявина» передбачає демонтаж будівель
і споруд реакторної установки, переробку,
пакування й видалення радіоактивних і не-

радіоактивних відходів, рекультивацію те-
риторії, що звільнилася, для її необмежено-
го подальшого використання.

Варіант зняття з експлуатації вибирається
за результатами спеціальних техніко-еконо-
мічних досліджень, зіставленням альтерна-
тивних варіантів зняття на основі результатів
аналізу технічних, економічних, соціальних
і часових характеристик, а також зіставлен-
ням рівнів передбачуваного забезпечення
безпеки при реалізації цих варіантів. Залеж-
но від конструктивних особливостей і наве-
деної активності конструкційних матеріалів
реактора можливі різні рішення щодо варі-
антів виведення з експлуатації реакторних
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установок. На прийняття технічних рішень
зі зняття з експлуатації реакторних устано-
вок впливає безліч факторів: економічний
стан галузі, наявність місць захоронення РАВ
і ВЯП, наявність устаткування для демонта-
жу високоактивних матеріалів тощо.

Процес зняття з експлуатації є тривалою,
технічно складною й трудомісткою процеду-
рою здійснення комплексу заходів після ви-
далення ядерного палива, котрі виключають
можливість його подальшого використан-
ня як джерела енергії і забезпечують радіа-
ційну безпеку персоналу, населення й навко-
лишнього середовища Підготовка до завер-
шального етапу проводиться на всіх попе-
редніх етапах життєвого циклу.

У разі ухвалення рішення про зняття бло-
ка з експлуатації розробляється проектна до-
кументація, в якій повинні бути представ-
лені конкретний варіант, перелік заходів з
узагальненими послідовністю, порядком і
строками виконання, а також перелік і по-
рядок розробки нормативної, технічної й
проектної документації, що регламентує про-
ведення необхідних робіт. Проект зняття з
експлуатації має містити програму радіацій-
ного захисту, програму поводження з РАВ,
програму забезпечення якості, план заходів
на випадок радіаційної аварії й заходи щодо
фізичного захисту установки.

4.1. ОСОБЛИВОСТІ
ПОВОДЖЕННЯ З РАВ
НА ЕТАПІ ЗНЯТТЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Згідно із Законом України «Про викори-
стання ядерної енергії та радіаційну безпе-
ку» порядок зняття з експлуатації об'єкта,
призначеного для поводження з РАВ, та за-
криття сховища для захоронення має бути
передбачений у проекті відповідно до норм,

правил і стандартів у сфері використання
ядерної енергії. Цей же Закон регламентує,
що дозвіл на будівництво об'єкта, призначе-
ного для поводження з РАВ, може бути ви-
даний лише за наявності плану заходів щодо
зняття його з експлуатації, оцінки об'єму РАВ,
що утворюються при цьому, та плану по-
водження з ними.

НД 306.304-96 «Вимоги до звіту з аналі-
зу безпеки установок з переробки РАВ»
встановлює, що у звіті з аналізу безпеки,
як складовій частині проекту, слід показа-
ти, що після закінчення експлуатації уста-
новка буде демонтована, а майданчик при-
ведений до стану, який дозволяє його вико-
ристання у господарстві без будь-яких об-
межень; визначити методи демонтажу
установки; навести оцінку об'єму та харак-
теристик РАВ, що виникнуть під час зняття
з експлуатації, та план подальшого пово-
дження з ними; описати методи рекультивації
майданчика та прилеглих до нього земель.

При виведенні реакторних установок з
експлуатації виникають специфічні пробле-
ми, характерні для об'єктів, що використо-
вують ядерну технологію. Це, насамперед,
радіоактивне забруднення продуктами по-
ділу й активованими продуктами корозії ча-
стини устаткування, боксів і приміщень, а
також наведена активність конструкційних і
захисних матеріалів.

Управління збором, обробкою й вида-
ленням РАВ на етапі зняття з експлуатації має
відповідати вимогам, встановленим для нор-
мальної експлуатації енергоблока. Процес
зняття з експлуатації й пов'язані з цим про-
цеси поводження з РАВ умовно можна по-
ділити на кілька етапів.

Підготовчий етап призначений для
підготовки енергоблока до безпечного ви-
ведення з експлуатації. У разі планового
зняття з експлуатації енергоблока на май-
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данчику АЕС здійснюються спорудження,
монтаж і пуск установок з переробки рід-
ких і твердих РАВ або готуються додаткові
вмістища для тимчасового їх зберігання.
Такі роботи фінансуються за рахунок екс-
плуатаційних витрат діючого енергоблока.
При позаплановому виведенні, як у випад-
ку з Чорнобильською АЕС, потрібне додат-
кове фінансування.

На етапі припинення експлуатації ус-
тановки звільнюються від накопичених під
час їх експлуатації РРВ й частково - від ТРВ.
Цей етап передбачає проведення комплекс-
ного інженерного й радіаційного обстежен-
ня (КІРО), при якому оцінюються об'єми РАВ
і від результатів якого прямо залежить вартість
робіт щодо поводження з РАВ, напрацьова-
них до моменту зупину енергоблока.

На основному етапі зняття з експлуа-
таціїпроводиться практично весь комплекс
робіт з РАВ. Стратегія поводження з РАВ при
знятті енергоблоків з експлуатації містить
у собі:

критерії розподілу РАВ за різними кате-
горіями;

оцінку джерел і типів РАВ, їхніх фізич-
них і хімічних характеристик, об'ємів кож-
ної категорії РАВ;

процедури переробки, зберігання й за-
хоронення кожної категорії РАВ;

процедури обліку, контролю й вимірю-
вання рівня радіоактивності РАВ;

вимоги до упаковки, транспортування й
захоронення;

визначення відповідного типу сховища
й майданчика для захоронення;

забезпечення безпеки при поводженні з
РАВ.

Реалізації етапів зняття з експлуатації
енергоблока передбачає утворення рідких і
твердих РАВ. Рідкі РАВ утворюються при
переробці всіх забруднених водних потоків

з метою видалення радіонуклідів, зв'язаних
як з розчиненими, так і завислими частин-
ками, перед тим, як вода надходить для по-
вторного використання або скидається в
навколишнє середовище. Джерелами утво-
рення передбачуваних РРВ є: води спорож-
нювання контурів і систем енергоблока;
відпрацьовані дезактивуючі розчини; води
санпропускників, саншлюзів, спецпралень
і радіохімічних лабораторій; іонообмінні
матеріали, шлами, пульпи відпрацьованих
сорбентів.

Джерелами утворення ТРВ є: відходи, що
утворюються при демонтажних роботах;
спецодяг і 313, забруднені радіоактивними
речовинами; відпрацьовані фільтри спецвен-
тиляції.

За різними оцінками об'єми РАВ, що
утворюються при експлуатації й знятті з екс-
плуатації, приблизно однакові: для ядерної
установки потужністю 1000 МВт під час її
експлуатації вони дорівнюють 90 тис. м3

(середньоактивні - 6 5 тис. м3; низькоактив-
ні - 25 тис. м3), а при знятті з експлуатації-
100 тис. м3 (середньоактивні - 12 тис. м3;
низькоактивні - 88 тис. м3).

Повна активність РАВ після завершення
експлуатації близька до 104 ТБк, а оцінка
загальної активності РАВ після завершення
робіт зі зняття з експлуатації становить при-
близно 106 ТБк. Біля 95 % активності скон-
центровано в активній зоні реактора, час-
тині корпуса реактора й частині біологічно-
го захисту. Це свідчить про те, що за винят-
ком високоактивних відходів активної зони
реактора активність РАВ від зняття з екс-
плуатації приблизно дорівнює активності РАВ
при експлуатації реактора (104 ТБк).

За радіонуклідним складом існує значна
відмінність РАВ, які утворюються при екс-
плуатації й знятті з експлуатації. Для працю-
ючих реакторів основний внесок в актив-
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ність (більше половини) дають продукти
розпаду 137Cs і ̂ Sr, менший-продукти акти-
вації й значно менший (до 0,5 %) - актиної-
ди. Це співвідношення залежить від ступе-
ня дефектності ТВЕЛ і від часу. При знятті з
експлуатації основний внесок в активність
дають продукти активації й менше 10 % -
продукти розпаду, головним чином силь-
ний у-випромінювач б 0Со.

Основні РАВ при знятті з експлуатації-
активовані й поверхнево забруднені залізо
й бетон - не відрізняються від РАВ, що
утворюються під час ремонтних робіт на дію-
чих реакторах. Вторинні РАВ від зняття з
експлуатації-фільтри, іонообмінні смоли,
дезактивуючі розчини тощо-теж аналогічні
РАВ, що утворюються під час експлуатації.
Переробка відходів здійснюється як на штат-
них установках АЕС, так і на установках,
введених у дію на підготовчій стадії виве-
дення енергоблока з експлуатації.

Оскільки при знятті з експлуатації утво-
рюється велика кількість металевих РАВ, з
точки зору мінімізації загальної кількості РАВ
доцільно їх переплавляти з метою повтор-
ного використання. Металевий брухт низь-
кої питомої активності піддають дезактивації
або плавленню. Останній метод істотно
знижує об'єм металевих відходів у по-
рівнянні з іншими методами дезактивації.
При плавленні відбувається часткове очи-
щення брухту за рахунок переходу радіо-
нуклідів з розплаву в шлаки і в результаті
частина цих відходів може перейти в нижчу
категорію. Залежно від кінцевої питомої ак-
тивності продукти плавлення брухту можна
використовувати для виготовлення контей-
нерів і захисного обладнання для під-
приємств атомної промисловості. Це дозво-
лить здійснити програму виведення з екс-
плуатації ядерних установок у коротший
строк, при менших витратах і зниженому

ризику для здоров'я й безпеки персоналу,
населення й навколишнього середовища.
Виходячи з наявності в зоні відчуження
Чорнобильської АЕС значної кількості ме-
талевого брухту, забрудненого радіоактив-
ними речовинами, а також передбачених у
майбутньому робіт з демонтажу встатку-
вання енергоблоків і перетворення об'єкта
«Укриття» в екологічно безпечну систему,
вбачається раціональним будівництво
установки для плавлення металу в районі
Чорнобильської АЕС.

Характерними для робіт зі зняття з екс-
плуатації блоків АЕС є організація радіацій-
ного контролю в періоди підготовки до знят-
тя з експлуатації, консервації, тривалого
витримування й демонтажу блока, що
знімається з експлуатації, а також перероб-
ка значної кількості твердих і рідких РАВ,
які утворюються в ході зняття з експлуатації.
Заходи щодо забезпечення радіаційної без-
пеки при знятті з експлуатації блоків АЕС
вважаються достатніми, якщо технічними,
санітарно-гігієнічними й організаційними
засобами забезпечується дотримання вимог
чинних норм і правил радіаційної безпеки.
Питання забезпечення радіаційної безпеки й
поводження з РАВ при знятті з експлуатації
блоків АЕС мають бути відображені в проект-
ній документації й у звіті з аналізу безпеки.

Реалізація етапів зняття з експлуатації
потребує розробки технологій для перероб-
ки РАВ, різних видів відходів і для демонта-
жу встаткування й будівельних конструкцій,
а також створення проміжних сховищ
відходів різної активності.

Оптимальний варіант зняття з експлуа-
тації вибирається на стадії техніко-економіч-
ного дослідження з урахуванням результатів,
отриманих під час проведення КІРО,
економічної й екологічної оцінки. Критерія-
ми такої оцінки слід вважати зниження рівня
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ризику й шкоди впливу радіаційно-забруд-
нених об'єктів на населення й території, а
критеріями оптимізації - відношення зни-
ження колективної дози й збитку, в тому
числі ймовірнісного, виражених у вартіс-
них величинах, до витрат на їх зменшення.

На остаточно зупинених енергоблоках і
енергоблоках, що наближаються до цього
етапу, велику занепокоєність викликає
ліквідація сховищ рідких і твердих РАВ.

Серед рідких радіоактивних середовищ,
утворених в процесі експлуатації, найбіль-
ший об'єм має продукт переробки трапних
вод у вигляді кубового залишку, тривале
зберігання якого призвело до утворення
твердого осаду, що важко вилучається. Для
подальшого зменшення фізичного об'єму
й підготовки до довгострокового зберіган-
ня потрібні додаткові, не передбачені вихід-
ним проектом, операції розчинення й повтор-
ного упарювання з отриманням сольового
плаву. Кондиціонування сольового плаву
здійснюється цементуванням у бочках, про-
ектний строк експлуатації яких менший ніж
10 років. Після багатоступеневої переробки
вихідні радіонукліди з трапних вод,
збільшуючи свою концентрацію, направля-
ються в приміщення остаточно зупиненого
енергоблока або в спеціальні ангари. Цей
процес потребує серйозної оптимізації, особ-
ливо з урахуванням діяльності на заключній
стадії життєвого циклу енергоблока. Така
технологія має ще одну неприйнятну влас-
тивість - відсутність внутрішньої захище-
ності від терористичних загроз, що набуває
особливої важливості при тривалому збе-
ріганні.

Радіоактивну забрудненість устаткуван-
ня й будівельних конструкцій характеризу-
ють як фіксовану й нефіксовану. Фіксована
радіоактивність виключає перенесення ра-
діонуклідів при контакті, і вони не можуть

бути вилучені за допомогою дезактивації.
Фіксовану радіоактивність мають елементи,
що піддавались нейтронному опроміненню
при роботі реактора на потужності (наведе-
на радіоактивність). Ці елементи є найбільш

. радіоактивними. Належним чином організо-
ваною фрагментацією цих елементів основ-
на проблема зводиться до захисту персона-
лу від зовнішнього опромінення й може
бути успішно вирішена застосуванням дис-
танційної технології.

Нефіксована радіоактивність, незважаю-
чи на нижчу дозову небезпеку, створює
значно більші проблеми. На стадії експлуа-
тації радіаційне навантаження від нефіксо-
ваної радіоактивності зменшується дезакти-
вацією, що спрямована, насамперед, на без-
пеку персоналу. Однак це збільшує кількість
вторинних РАВ. Зменшення таких відходів
є важливим моментом при виборі технології
демонтажу. Під час демонтажу, зважаючи
на відносну короткочасність процедур і за-
стосування дистанційної технології, голов-
ним стає запобігання розповсюдженню ра-
діонуклідів, що може бути досягнуто засто-
суванням технології, яка забезпечує скорі-
ше фіксацію радіонуклідів на поверхнях, ніж
їх видалення. Це дозволяє не тільки виклю-
чити поширення радіонуклідів у приміщен-
нях і в навколишньому середовищі, але й
істотно зменшити утворення вторинних РАВ,
що особливо важливо в процесі демонтажу
будівельних конструкцій, оскільки він тра-
диційно пов'язується з утворенням великої
кількості пилу.

Для рідких середовищ і твердих матері-
алів існує значна різниця в значеннях ниж-
ньої межі питомої активності. Так, у ро-
сійській нормативній документації не вво-
диться ніяких обмежень на використання в
господарській діяльності будь-яких твердих
матеріалів, сировини й виробів з питомою
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активністю радіонуклідів у них менше
3-Ю2 Бк/кг, твердими визнаються тільки ті
матеріали, питома активність яких переви-
щує 10 Бк/кг. Водночас для органічних і
неорганічних рідин, пульп і шламів не вво-
диться ніяких обмежень, якщо питома ак-
тивність радіонуклідів, що містяться в них,
нижча 10-кратного перевищення рівня втру-
чання, тобто води питомою активністю, на-
приклад за 90Sr, більше 50 Бк/кг уже вважа-
ються РАВ. Це означає, що коли теоретично
1 кг такої рідини перевести в твердий стан,
то одержані продукти стають промислови-
ми відходами, які можна використовувати
де завгодно, - їхня питома активність мен-
ша за граничну. Звичайно, це є слушним,
якщо дотримані всі інші вимоги зазначених
норм, наприклад такі, що випливають із
обмеження міграції радіонуклідів і радіацій-
ного впливу. Але є слушним і зворотне твер-
дження: якщо 1 кг твердих промислових
відходів питомою активністю за ̂ Sr, наприк-
лад, 10 Бк/кг перетворити в рідину, то вони
належитимуть до РАВ.

Отже, давайте подивимося по-іншому на
поводження з радіоактивними матеріалами:
рідкі радіоактивні середовища питомою ак-
тивністю нижче 105 Бк/кг можна не підда-
вати подальшому очищенню на фільтрах,
що породжує вторинні РАВ у вигляді
фільтрувальних матеріалів, а переводити
відразу у твердий нерозчинний стан. Це до-
зволить зафіксувати радіонукліди у твердій
матриці й знизити (розбавити) вихідну пи-
тому активність при ствердінні тільки в це-
менті у 1,5-2 рази, а в бетонних сумішах -
майже у 20 разів і більше залежно від на-
повнювачів.

Позитивною складовою такого підходу,
крім викладеного, є забезпечення внутріш-
ньої захищеності від зовнішніх загроз. От-
риманий продукт майже відразу стає прий-

нятним за екологічними параметрами і не
становить інтересу для терористів, врахову-
ючи його низьку питому активність. Можна
сподіватися, що технологія, яка реалізує цю
концепцію, сприятиме переробці більшої
частини всіх радіоактивних матеріалів енер-
гоблока, у тому числі тих, що утворюються
на етапі зняття з експлуатації. При цьому за
наповнювачі можна використовувати й ма-
теріали, що утворюються під час фрагмен-
тації елементів енергоблока.

Таким чином, прийняття відповідної
стратегії переробки радіоактивних матеріалів
дає змогу:

оптимізувати строк перебування радіоак-
тивних матеріалів на майданчику АЕС з ура-
хуванням проектного строку експлуатації
енергоблока;

вчасно звільнити місця для РАВ, що над-
ходять з об'єктів атомної енергетики, які екс-
плуатуються або знімаються з експлуатації;

мінімізувати й стабілізувати площі, не-
обхідні для поводження з РАВ, що виклю-
чить процес вилучення майданчика з госпо-
дарської діяльності на тривалий період.

Розрахункові дослідження змінення пи-
томої активності внутрішньокорпусних при-
строїв (вигородка й шахта реактора) ВВЕР-
1000 і РБМК-1000 після остаточного зупи-
ну показують, що вона залишається висо-
кою навіть після 150 років витримування.
Очевидно, що ці й подібні до них елементи
реакторної установки мають бути вивезені
на захоронення після переробки їх дистан-
ційною фрагментацією й укладання в спе-
ціальні транспортні контейнери.

У той же час питома активність корпусу
реактора й матеріалу бетонної шахти досить
швидко наближається до показників, що
характеризують їх як матеріали з прийнят-
ним строком існування радіаційного фак-
тора. Ці матеріали переробляють з метою
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перетворення їх у промислові відходи або
навіть повторного використання, що до-
зволяє істотно знизити кількість РАВ, які
підлягають захороненню.

Виходячи з основної ідеї - збереження
майданчика для подальшого його викорис-
тання в будь-яких цілях, проекти енергобло-
ків, що споруджуються на майданчиках, по-
винні задовольняти вимогам:

мінімізації утворення рідких радіоактив-
них середовищ і твердих радіоактивних ма-
теріалів;

націлюваностІ поводження з усіма радіо-
активними речовинами на оптимальне сор-
тування за фактором тривалості існування
радіаційного фактора;

оптимального зменшення фізичного
об'єму радіоактивних матеріалів, що мають
неприйнятно тривалий час існування радіа-
ційного фактора, технологією переробки;

передбачуваності місця для розміщення
спеціального комплексу з переробки всіх
РАВ, що утворюються як при експлуатації,
так і ліквідації енергоблоків.

4.2. ПОВОДЖЕННЯ З РАВ
НА ЕТАПІ ЗНЯТТЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів
України від 29 березня 2000 р. № 598 «Про
дострокове припинення експлуатації енер-
гоблока № 3 та остаточне закриття Чорно-
бильської АЕС» Чорнобильська АЕС знахо-
диться на етапі припинення експлуатації.
Основною метою цього етапу є приведення
установки до стану відсутності ядерного
палива в енергоблоках та на майданчику
АЕС. Дозволяється знаходження ядерного
палива в межах майданчика лише в разі
розміщення його в спеціально обладнаних

сховищах, призначених для довготривало-
го безпечного його зберігання.

Враховуючи звільнення блоків АЕС від
ядерного палива, на цьому етапі реалізують-
ся адміністративно-організаційні заходи, що
відповідають сучасному стану АЕС, та
організаційно-технічні заходи:

видалення робочого середовища з кон-
турів станції;

дезактивація систем та елементів уста-
новок;

повне видалення накопичених за час екс-
плуатації станції РРВ та часткове видален-
ня ТРВ.

Беручи до уваги дострокове припинення
експлуатації всіх трьох енергоблоків Чорно-
бильської АЕС, достатніх фондів для фінан-
сування всіх робіт по зняттю їх з експлуа-
тації не було сформовано. Постановою Кабі-
нету Міністрів України № 399 від 25 квітня
2001 р. фінансування зняття з експлуатації
енергоблоків здійснюється з Державного
бюджету України, а сама АЕС зі складу
НАЕК «Енергоатом» передана у підпорядку-
вання Міністерства з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи.

У рамках виконання робіт, передбачених
етапом припинення експлуатаціїта підготов-
ки до наступних етапів зняття з експлуатації,
на майданчику АЕС систематизується на-
явна інформація, важлива для зняття з екс-
плуатації, - ревізується архів проектної та
експлуатаційної документації, створюється
страховий фонд документації підприємства.
З метою збирання інформації, необхідної для
планування та проведення конкретних робіт
зі зняття з експлуатації, на енергоблоках АЕС
проводяться КІРО та спеціалізовані дослі-
дження стану устаткування (у першу чергу
конструкцій реакторів) і будівельних конст-
рукцій споруд енергоблоків.
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Враховуючи зміни, пов'язані з новими
цілями та завданнями, існує нагальна потре-
ба у навчанні персоналу, задіяного у знятті
з експлуатації АЕС. Для цього розширюєть-
ся та змінюється навчальна база учбово-тре-
нувального центру АЕС. Велике значення
мають впровадження ефективної структури
управління підприємством та вжиття заходів
щодо удосконалення структурної схеми уп-
равління підприємством з метою підвищен-
ня ефективності реалізації робіт зі зняття з
експлуатації та координації проектів, що ре-
алізуються на майданчику.

Діяльність на етапі припинення експлуа-
тації відбувається на підставі окремого до-
зволу, виданого Державним органом регу-
лювання ядерної та радіаційної безпеки в
рамках ліцензії на експлуатацію АЕС.
Оскільки на час припинення експлуатації
Чорнобильська АЕС, з певних причин, не ма-
ла ліцензії на експлуатацію, було прийнято
рішення про видачу ліцензії на зняття з екс-
плуатації- першої ліцензії в Україні, що надає
право експлуатуючій організації провадити
комплекс робіт та операцій, пов'язаних зі
зняттям з експлуатації ядерних установок,
включаючи роботи, передбачені етапом при-
пинення експлуатації ядерних установок.
У ліцензії встановлено вимоги до отримання
експлуатуючою організацією окремих до-
зволів органу регулювання для кожного на-
ступного етапу зняття з експлуатації, а та-
кож на виконання певних робіт чи операцій:
проектування, будівництво, введення в екс-
плуатацію та експлуатацію об'єктів, при-
значених для поводження з РАВ. На майдан-
чику Чорнобильської АЕС споруджуються
завод з переробки РРВ (ЗПРРВ) та промисло-
вий комплекс для переробки ТРВ (ПКПТРВ).

На майданчику виробничого комплексу
«Вектор» у зоні відчуження Чорнобиль-
ської станції має бути споруджене спеці-

ально обладнане приповерхневе сховище
(СОПСТРВ) для остаточного захоронення
кондиціонованих РАВ з майданчика АЕС
експлуатаційного походження та тих, що
утворюватимуться при знятті блоків з екс-
плуатації.

Для виконання основних робіт зі зняття
ЧАЕС з експлуатації - видалення ВЯП з
майданчика Чорнобильської АЕС, його об-
робки та розміщення на довготривале збе-
рігання - заплановано будівництво спеціаль-
ного сховища сухого типу (СВЯП-2). Ця
установка розрахована на обробку та збе-
рігання в бетонних модулях усього наявного
ВЯП протягом 100 років (рис. 4.2).

Останнім часом на Чорнобильській АЕС
провадилася діяльність, передбачена етапом
припинення експлуатації енергоблоків
відповідно до технологічних регламентів, які
визначають правила і порядок технічного
обслуговування й експлуатації обладнання
та систем, що залишаються в роботі, а також
межі й умови їх безпечної експлуатації на
етапі припинення експлуатації: продов-
жувалась остаточна зупинка систем та
устаткування енергоблоків; технологічні
системи енергоблоків звільнялися від
накопичених експлуатаційних рідких та
твердих РАВ; розроблялися проекти рекон-
струкції технологічних систем, що залиша-
ються в експлуатації.

Відповідно до чинного законодавства та
особливих умов провадження діяльності,
визначених у ліцензії, розроблено:

Загальнодержавну програму зняття з
експлуатації Чорнобильської АЕС і перетво-
рення об'єкта «Укриття» в екологічно без-
печну систему;

Інтегровану програму поводження з РАВ
на етапі припинення експлуатації АЕС і пе-
ретворення об'єкта «Укриття» в екологічно
безпечну систему;
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Рис. 4.2. Бетонні модулі сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 на
майданчику Чорнобильської АЕС

Програму зняття з експлуатації енерго-
блоків.

За весь період експлуатації всіх енерго-
блоків АЕС накопичився значний об'єм
РАВ різних типів. Проектом станції не пе-
редбачалося спорудження установок для
глибокої їх переробки до стану, придатного
для остаточного захоронення. Усі відходи
(рідкі та тверді) зберігаються на майданчику
без переробки в спеціальних сховищах:
ТРВ - у відсіках сховища твердих відходів
(СТВ); РРВ - у резервуарах місткістю по
1000 м3 сховища рідких і твердих РАВ
(СРТВ) тау резервуарах місткістю 5000 м3

сховища рідких відходів (СРВ), розта-
шованого на майданчику АЕС. Резервуари,
призначені для зберігання РАВ, переповнені,
умови зберігання не відповідають норма-
тивним вимогам. Особливо це стосується
СТВ, конструкція якого не передбачала
захисту від потрапляння атмосферних
опадів у відсіки з РАВ. Дані про накопичені
ТРВ на Чорнобильській АЕС наведено у
табл. 4.1.

Основне сховище твердих відходів СТВ
(рис. 4.3) є наземною екранованою бетоном
структурою, що поділяється натри відсіки
відповідно до трьох категорій відходів. При
заповненні відсіків сортування ТРВ, крім
вимірювання потужності дози, не здійсню-
валось, і відходи розміщені навалом без
упаковок.

Таблиця 4.1. Накопичені ТРВ на майдан-
чику Чорнобильської АЕС

Споруда

СРТВ

СТВ

Проектна
місткість,

10 000

і 087
(низько-
активні)

1005
(середньо-
активні)

1884
(високо-
активні)

Фактичне
заповнення,

м3

0

1069

926

490

Сумарна
активність,

Біс

0

1,11-Ю11

4,11-Ю12

1,2-10м
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Р и с 4.3. Будівля сховища твердих РАВ Чорнобиль-
ської АЕС

У процесі зняття станції з експлуатації,
проведення часткового демонтажу будівель
і споруд, а також інших заходів до початку
етапу витримування будуть утворюватися
тверді РАВ об'ємом близько 26 тис. м3 і
рідкі - 6 тис. м3.

Передбачається така схема поводження
з накопиченими РАВ і тими, що утворюва-
тимуться:

мінімізація РАВ шляхом їх дезактивації;
приймання відходів низької активності,

що утворюються, на завод з переробки;
сортування, пресування й спалювання

відходів, що надійшли, залежно від їхнього
фізичного стану;

цементування перероблених РАВ у кон-
тейнерах для захоронення;

відправлення зацементованих твердих
РАВ у сховище на майданчику «Вектор»;

тимчасове зберігання довгоіснуючих
відходів, а також ВАВ у відсіках СРТВ;

тимчасове зберігання демонтованих тех-
нологічних каналів і ВАВ, що вилучаються,
у басейнах витримування або в інших спо-
рудах;

тимчасове зберігання на спеціальному
майданчику забрудненого металу перед
відправленням на переробку;

захоронення довгоіснуючих РАВ і ВАВ
у споруджуваних сховищах зони відчуження.

Накопичені РРВ (табл. 4.2) перероблю-
ватимуться на споруджуваному заводі з пе-
реробки РРВ. Зацементовані відходи, які
утворюються в результаті переробки, будуть
захоронені у сховищі, що будується в рам-
ках проекту ПКПТРВ.

Таблиця 4.2. Накопичені РРВ иа майдан-
чику Чорнобильської АЕС

Споруда

СТВ

СРТВ

Проектна
місткість,

м3

25 000

9 000

Фактичне
заповнення,

м3

14 000

5 400

Сумарна
активність,

Бк

1,94- 10 м

9,27-1013

Створювані на етапі припинення експлу-
атації РРВ надходять до існуючого СРВ Чор-
нобильської АЕС і будуть перероблені ра-
зом з накопиченими.

У процесі реалізації етапі в зняття з експ-
луатації й перетворення об'єкта «Укриття»
на екологічно безпечну систему передба-
чається утворення РРВ, кількість яких на-
ведено у табл. 4.3. Джерелами утворення очі-
куваних РРВ є:

відпрацьовані розчини дезактивації ус-
таткування;

Таблиця 4.3. Очікувані РРВ

Етап зняття
з експлуатації

Чорнобильської АЕС

Припинення експлуа-
тації

Остаточне закриття і
консервація

Витримування

Демонтаж

Кількість,
м3/рік

350

350

175

350

Активність,
кБк/кг

103-105

105

103

105
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розчини дезактивації приміщень і буді-
вельних конструкцій;

води санпропускників і саншлюзів;
відпрацьовані іонообмінні матеріали;
води дезактивації спецодягу й додатко-

вих 313;
спорожнювання й протікання технологіч-

ного устаткування;
проведення відмивань після регенерації

іонообмінних смол установок очищення;
атмосферні опади, що надходять крізь

нещільності будівельних конструкцій у спец-
каналізацію;

стоки пробовідборів, що надходять у
спецканалізацію;

води об'єкта «Укриття».
На території Чорнобильської АЕС є дві

ділянки для зберігання рідких відходів. Ос-
новні резервуари для зберігання РРВ роз-
ташовані на майданчику АЕС поруч з уста-
новкою для обробки води й рідких стоків,
повний об'єм їх становить 25 тис. м3 (СРВ).
Меншого розміру резервуари для збері-
гання рідин розташовані у СРТВ місткістю
зберігання 12 тис. м3. Загальний об'єм РРВ
становить 19 798,66 м3 сумарною актив-
ністю 358,96 ТБк.

СРВ складається з п'яти резервуарів із
нержавіючої сталі місткістю 5 тис. м3 кож-
ний. Вони частково розміщені під землею й
оточені шаром бетону. Два з них призна-
чені для концентратів випарників, один -для
зберігання іонообмінних смол, два - для
матеріалу змивки з поверхонь фільтрів. Схо-
вища для концентратів випарників практич-
но заповнені повністю, бак для іонообмін-
ної смоли - приблизно наполовину, а бак
для матеріалу змивки з поверхонь фільтрів-
менше, ніж наполовину. Всі наявні РРВ
за об'ємною активністю належать до
низько- і середньоактивних, причому
більша частина з них - це середньоактивні.

Існуючі характеристики РРВ перевіряти-
муться перед відправленням їх на пере-
робку. РРВ розділяються на три потоки:
іонообмінні смоли; пульпа фільтроперліту;
кубовий залишок.

У СРТВ є 12 баків для зберігання рідини
місткістю по 1000 м3. У них зберігаються
такі ж відходи, як і в основному сховищі
РРВ - СРВ. Окремий трубопровід з'єднує
баки СРВ із СРТВ. Переробці підлягають
відходи, що зберігаються в п'яти баках
місткістю 5000 м3 і дев'яти баках місткістю
1000 м3. У інших баках утримується низь-
коактивна трапна вода, що переробляється
існуючими на Чорнобильській АЕС установ-
ками упарювання РРВ.

Передбачається така схема поводження
з накопиченими РРВ і тими, що утворюва-
тимуться:

приймання радіоактивних середовищ, що
утворюються, в існуюче СРТВ;

переробка всіх накопичених і радіоактив-
них середовищ, що утворяться, на існукь
чих або знову споруджуваних замість тих,
що вичерпали свій ресурс, випарних уста-
новках Чорнобильської АЕС;

проміжне зберігання кубових залишків,
що утворюються після упарювання, в існу-
ючому СРТВ;

переробка накопичених і утворюваних
РРВнаЗПРРВ;

відправлення зацементованих РРВ у схо-
вище на майданчику «Вектор».

Для реалізації заходів з підготовки до
зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС
на її майданчику споруджується низка
об'єктів, призначених для поводження з РАВ,
накопичених за період експлуатації енерго-
блоків АЕС, та РАВ, що будуть утворюватися
під час зняття з експлуатації, проведення ста-
білізаційних заходів на об'єкті «Укриття».
Проектування та спорудження зазначених
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об'єктів ведеться за рахунок коштів, що ви-
діляються в рамках надання Україні міжна-
родної допомоги.

4,3. ЗАВОД З ПЕРЕРОБКИ
РІДКИХ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

Завод з переробки РРВ - це комплексне
підприємство, що забезпечує вилучення
РРВ з баків зберігання, прийом, підготов-
ку, ствердіння, упакування й тимчасове збе-
рігання (у 280- та 200-літрових бочках) кон-
диціонованих РРВ (рис. 4.4 і 4.5).

Для розміщення ЗПРРВ обрано майдан-
чик у межах периметра Чорнобильської
АЕС, поблизу від СРВ. Завод зв'язаний з
СРВ системою технологічних трубопро-
водів, прокладених в існуючій закритій ес-
такаді.

Контракт на будівництво заводу укладе-
но з міжнародним консорціумом на чолі з
фірмою Belgatom. На цей час виконано буді-
вельні роботи й ведуться пусконалагоджу-
вальні випробування елементів і систем
устаткування, розробляється експлуатацій-
на документація (експлуатаційні регламен-
ти, інструкції з експлуатації). Введення за-
воду в промислову експлуатацію плануєть-
ся наприкінці 2007 р.

Споруджуваний завод дозволить пере-
робляти РРВ, що зберігаються зараз у СРВ
і СРТВ. Технологія поводження з РРВ пе-
редбачає вилучення їх з баків зберігання,
транспортування на завод, підготовку до
переробки, кондиціонування трьох потоків
відходів (доупареного кубового залишку,
іонообмінних смол і перліту) у цементній
матриці, придатній для наступного захоро-
нення у приповерхневому сховищі. Проект-
ний термін служби ЗПРРВ - 20 років, про-
дуктивність - 2500 м3/рік рідких відходів.

ЗПРРВ виконуватиме такі основні функції:
вилучення відходів, що містяться в ба-

ках зберігання СРВ, за допомогою системи
вилучення відходів;

подачу вилучених РРВ у ЗПРРВ, част-
ково з використанням існуючих транспорт-
них трубопроводів;

попередню обробку відходів з метою за-
доволення вимог подальших етапів техно-
логічного процесу;

зменшення об' ему попередньо обробле-
них відходів;

ствердіння попередньо оброблених від-
ходів методом цементації з метою переведен-
ня у твердий стан (підготовлений продукт),
що відповідає встановленим вимогам;

витримування бочок з кінцевим продук-
том і переміщення їх у спеціальні транспортні
пакувальні контейнери (ТПК);

радіаційний контроль бочок і ТПК;
контроль і повернення на АЕС вторин-

них РРВ, очищених технологічних середо-
вищ і продуктів систем забезпечення за
умови відповідності заданим нормам якості.

Для виконання зазначених функцій
ЗПРРВ оснащений:

механічними системами, що забезпечу-
ють вилучення РРВ з існуючих баків збері-
гання і подачу їх в існуючу систему транс-
портування;

Рис. 4.4. Зовнішній вигляд ЗПРРВ
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Рис. 4.5. Вузол переробки рідких відходів ЗПРРВ

резервуарами для приймання, пробовід-
бору й попередньої обробки вилучених РРВ;

установкою відцентрової сепарації для
зменшення об'єму смол і перлітової пульпи;

установкою доупарювання для скорочен-
ня об'єму концентратів;

змішувачем для цементації відходів;
системою заливання кінцевого продук-

ту в бочки;
механічною системою подачі бочок на

вузол наповнення, в зону витримування, зону
радіаційного контролю й зону пакування;

механічною системою для вантажно-роз-
вантажувальних операцій із транспортними
контейнерами, використовуваними для тран-
спортування бочок з кінцевим продуктом;

системою очищення надосадових рідин,
що витягуються з перлітової пульпи й іоно-
обмінних смол при сепарації;

системою відстеження відходів;

системою відбору контейнерів з РАВ, що
не відповідають вимогам транспортування,
проміжного зберігання й захоронення;

системою збору й повернення вторин-
них відходів;

системою дезактивації;
системою спецгазоочищення;
системою захисту від іонізуючих випро-

мінювань;
системою опалення, вентиляції й конди-

ціонування повітря;
системою протипожежного захисту;
електричними системами;
допоміжними системами;
системою управління й контролю;
системою зв'язку.
Функціональну схему ЗПРРВ наведено

на рис. 4.6.
Кінцевим продуктом ЗПРРВ є компаунд,

що складається з відходів, які надійшли для
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Розрідження,
гомогенізація

і видалення РРВ

І
Існуючі баки '

зберігання РРВ

Бак зберігання,
використовуваний -

для води
для розбавлення

\П\

НаЧАЕС**-

Умовні позначення:
*- РРВ, що надходять
*- Вторинні рідки скиди

> Кінцевий продукт
(стверділі РАВ) і

Рис. 4.6. Функціональна схема ЗПРРВ

Видалення масла,
розчинників

і радіоактивних
частинок

із вторинних
відходів

ЗПРРВ

Отримання,
підготовка РРВ,

що надійшли

Скорочення об'єму
(центрифугування,

випарювання)

Цементування
і кондищонування

РРВ

Витримування
кінцевого продукту

Упаковка
і евакуація

кінцевого продукту

переробки, і сухих продуктів - цементу,
вапна, піску і присадок. Після змішування
кінцевий продукт заливається у бочки
місткістю 200 л. Ці бочки герметично за-
кривають після витримування продукту.

Для іммобілізації концентратів, смол і
перліту використовуватиметься портландце-
мент, що забезпечує міцність кінцевого про-
дукту на стиснення після 28 днів витриму-
вання не менше 10 МПа.

Процентний вміст різних вихідних РРВ
у кінцевому продукті вибирається з умови
дотримання таких критеріїв:

активність а-випромінювачів - менше за
37 000 Бк/кг;

активність (3-випромінювачів - менше за
37 000 МБк/кг;

потужність дози випромінювання на
відстані 0,1 м від поверхні бочки - менше
за 10 мкЗв/год;

поверхневе забруднення - менше за
10 а-частинок/(см2 • хв) та 100 р-части-
нок/(см2 • хв).

Маса заповненої бочки знаходиться в
межах 400-43 6 кг залежно від типу відходів,
що в ній містяться. Для загальної кількості
РАВ, які утворяться в результаті переробки,
буде потрібно близько 100 тис. бочок.

Характеристика РРВ на майданчику
Чорнобильської АЕС. Шлами РРВ, що
знаходяться на майданчику Чорнобиль-
ської АЕС у баках СРВ і СРТВ, представлені
іонообмінними смолами, перлітовою пуль-
пою й концентратами з випарних апаратів.
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За своїм типом іонообмінні смоли нале-
жать до аніоно- і катіонообмінних речовин.
У свіжому вигляді вони мають форму сфер
діаметром від 0,3 до 1,3 мм. Об'ємна
густина-1,1 г/см3. Аніоно- й катіонообмінні
смоли з різним рівнем радіоактивності збе-
рігають у баках спільно. Характеристики
смол після тривалого зберігання невідомі.
У будь-якому разі модуль вилучення, вклю-
чаючи системи відкачування, розведення й
перемішування, зможе працювати з будь-
якою формою шламу.

Перпітну пульпу використовували для
фільтрації водних середовищ реактора з ме-
тою очищення від великих механічних
частинок, продуктів корозії (головним чи-
ном, Fe2O3) і поверхнево-активних речо-
вин. У свіжому вигляді розмір частинок
перліту в основному 40-80 мкм, густина-
1,1 г/см3.

Хімічний склад випарних концентратів
має формулу Na 2(NO 3), 8 8 (SO 4 ) 0 ,(Cl) 0 0 2 .
У баках місткістю 5000 м3 з випарним кон-
центратом відкладення твердої фази стано-
вить менше 10 %. У баках місткістю 1000 м3,
завдяки наявності змішувального пристрою
й періодичному перемішуванню вмісту,
тверда фаза не відстоялася.

Крім зазначених речовин у баках збері-
гання присутнє масло. Воно або змішане з
випарним концентратом, або утворює шар
від 1 до 9 см завтовшки чи тонку плівку на
поверхні рідкої фази.

Рідкі відходи, що зберігаються, за пито-
мою активністю можна віднести до категорії
низько- або середньоактивних РРВ. Вони ха-
рактеризуються, головним чином, наявністю
р-активних радіонуклідів і низьким вмістом
подільних випромінюючих нуклідів актив-
ністю не більше 5,5-10~9 Кі/л у рідкій і
5 • 10~* Кі/л у твердій фазі відходів. Радіонук-
лідний склад РРВ визначають цезій, стронцій

і кобальт при співвідношенні, що залежить
від типу відходів.

Дані про наявність у відходах токсичних
та інших небезпечних компонентів у значи-
мих кількостях відсутні. Разом з тим, вихо-
дячи з інформації про процес, що призвів
до утворення цих РРВ, у них не присутні
будь-які токсичні або інші небезпечні мате-
ріали, крім відпрацьованих масел і смол.

Характеристика виробничих при-
міщень ЗПРРВ. Оскільки роботи, пов'язані
з переробкою РРВ, належать до першого
класу робіт з відкритими ДІВ, приміщення
будівлі ЗПРРВ розділені натри зони:

перша зона (червона) - необслуговувані
приміщення, де розміщується технологічне
устаткування й трубопроводи, а також при-
міщення, де присутні радіоактивні матеріа-
ли. Перебування персоналу в цих приміщен-
нях при працюючому технологічному встат-
куванні й наявності основних джерел радіо-
активного випромінювання не допускається;

друга зона (жовта) - приміщення, що
обслуговуються періодично: приміщення
для проведення ремонту обладнання, вузли
завантаження й вивантаження радіоактивних
матеріалів, приміщення тимчасового збері-
гання й видалення відходів;

третя зона (зелена)-приміщення постій-
ного перебування персоналу протягом всієї
зміни.

Поповерхове планування будівлі таке, що
приміщення першої зони розташовані, в ос-
новному, на першому поверсі й згруповані
в єдиний планувальний блок, над яким роз-
ташовані приміщення першої зони другого
поверху. Таке розміщення приміщень пер-
шої зони дозволяє використовувати як
біологічний захист самонесучі бетонні й
цегляні стіни, що розділяють приміщення.

Приміщення, що належать до різних зон,
групуються для полегшення доступу персо-
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налу, проведення радіаційного контролю й для
групування допоміжних систем. Доступ у
приміщення другої зони, а отже, й першої зо-
ни, можливий тільки через повітряний шлюз.
Повітряні шлюзи встановлені також на вході
до приміщень технологічної зони, де вико-
нуються операції з заповненими ТПК.

Система вилучення РРВ. Установка
для вилучення відходів має такі функції:

змінення консистенції, перемішування й
відкачування відходів, що зберігаються в ба-
ках, за допомогою спеціального модуля ви-
лучення;

спрямування модуля вилучення за допо-
могою набору кабелів, керованих із зовніш-
ньої поверхні бака;

перекачування перемішаних РРВ з баків
у систему передачі відходів на ЗПРРВ;

обмивання внутрішньої поверхні кожно-
го бака по закінченні робіт з вилучення.

Відходи з існуючих баків місткістю 5000
і 1000 м3 вилучаються за допомогою спеці-
альних модулів, що включають систему

відкачування РАВ на ЗПРРВ. Система вилу-
чення виконана в трьох різних конфігураціях:

1. Система вилучення концентратів з ре-
зервуарів місткістю 5000 м3 (модуль) у цій
конфігурації опускається в концентрати вер-
тикально. Модуль занурюється в резервуар
через існуючий люк. З'єднані з модулем
допоміжні системи встановлені в існуючих
приміщеннях управління, розташованих над
резервуарами.

2. Система вилучення смол і перлітів з
резервуарів місткістю 5000 м3 (модуль)
може переміщатися в резервуарах у гори-
зонтальній площині, що дозволяє охопити
весь об'єм РРВ. Для цього модуль зану-
рюється через спеціальний отвір, просвер-
длений у перекритті резервуара. Керують
переміщенням модуля в резервуарі, вико-
ристовуючи три напрямних кабелі. Системи
спрямування і вилучення знаходяться у спе-
ціальних кожухах локалізації й корпусах,
розташованих над резервуаром, поза існу-
ючою галереєю (рис. 4.7).
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3. Система вилучення концентратів, смол
і перлітів з резервуарів місткістю 1000 м3

(модуль) занурюється вертикально через
отвір, просвердлений у перекритті резерву-
ара, оскільки штатний люк не підходить для
установки модуля. Ця конфігурація по-
рівнянна з першою — для резервуара
5000 м3, що містить концентрати.

До складу модуля вилучення входять:
пристрій для перемішування з контроберто-
вими лопатами; насос відкачування, включа-
ючи шланги для відкачування РРВ; електричні
й маніпуляційні з'єднання; пристрій подачі
води для розведення РРВ в резервуарах.

Корпус модуля має дзвонувату форму й
містить насос і двигун з пристроєм для пе-
ремішування, які розташовані в діелектрич-
ній посудині з маслом, що відводить тепло,
виділюване двигунами. Модуль повністю
герметичний; герметичність забезпечується
сальниками й ущільненнями, розташовани-
ми між різними частинами корпусу. З'єднан-
ня для подачі додаткової рідини зроблені у
вигляді щільної стикувальної системи.

Пристрій для перемішування складаєть-
ся з двох контробертових лопат, які вико-
нані так, щоб зберегти загальну стабільність
модуля від перекошування й зменшити в
такий спосіб навантаження на кабелі. Лопа-
ти оточені циліндричною сітчастою струк-
турою, що підвищує перемішувальні влас-
тивості. Для переміщення модуля в резер-
вуарах з концентратами місткістю 5000 м3

використовують напрямні лебідки.
РРВ між резервуарами місткістю 1000 м3

і ЗПРРВ транспортуються у два етапи:
5 м3 РРВ з модуля вилучення транспорту-

ються на проміжний монжус, додатково осна-
щений перемішувальним пристроєм і насо-
сом перекачування, для перевірки партії РРВ;

виходячи з результатів перевірки, яка
виконується за даними про спожиту пере-

мішувальним пристроєм електроенергію,
РРВ можуть бути розбавлені використаною
водою з ЗПРРВ. Якщо подальше розведен-
ня не потрібне, монжус повністю запов-
нюється, і його вміст транспортується до
одного з приймальних баків місткістю 20 м3.

Рідкі РАВ, вилучені з баків місткістю
5000 м3, безпосередньо транспортуються з
модуля вилучення до баків усередині
ЗПРРВ. Партії по 20 м3 кожна вилучають і
зберігають до подальшої обробки.

Опис технологічного процесу. На
ЗПРРВ вилучені РРВ приймаються в один
із трьох баків для відходів місткістю 20 м3,
які оснащені мішалками для гомогенізації
РРВ, а також контуром дезактивації, з'єдна-
ним із системою водопостачання. При не-
обхідності ця циркуляційна система здійснює
промивання бака.

Для транспортування РРВ можуть бути
значною мірою розведені. Після деякого
осідання РРВ у баках, якщо аналіз зразка
визначив низький вміст пульпи, надлишок
води видаляється через сито, баки поперед-
ньої обробки повторно заповнюються й ці
операції повторюються до тих пір, поки не
буде отримано вміст пульпи, прийнятний для
центрифугування.

Після перекачування зразки РРВ відби-
рають у циркуляційний контур на спеціальній
станції відбору проб. Вони транспортують-
ся в захисних контейнерах до лабораторії
для характеризації. Відповідно до результатів
аналізу зразків, РРВ піддають попередній
обробці в баках для відходів, що надійшли
на переробку. Ця попередня обробка, голов-
ним чином, полягає в регулюванні рівня рН
за допомогою введення необхідної кількості
NaOHiHNO3.

Технологічне обладнання розташовано в
герметичних камерах (боксах), відділених
від іншої частини заводу стінами, що вико-
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нують функцію біологічного захисту. Це
зменшує дозове навантаження на персонал,
який працює в сусідніх приміщеннях. Усі
елементи встаткування, що служить для
одержання й попередньої обробки РРВ,
зроблено з нержавіючої сталі.

Під баками розташовані краплевловлю-
вачі, призначення яких-збирати протікан-
ня. Краплевловлювачі мають приямки,
з'єднані з коридором, який сполучений з
боксом. У разі витоку рідини до приямка
підключається мобільний насос, за допомо-
гою якого можна перекачувати її в безпеч-
ну зону.

Із деяких баків, у яких утримується знач-
на кількість масел, перед вилученням РРВ
масла витягають із верхнього шару РРВ й
транспортують в окремий бак. Усередині
цього бака вилучена суміш осаджується й
вода відділяється від масла. Після осаджен-
ня додається вода для переливання масла в
бак, де воно накопичується. Наявність мас-
ла в зливі контролюється вимірюванням
електропровідності. Масло направляють на
установку спалювання до заводу з перероб-
ки ТРВ.

Перед цементуванням шлами, що містять
іонообмінні смоли й перліт, перекачують
перистальтичними насосами у сепаратор для
розділення рідкої й твердої фаз при фіксо-
ваній швидкості подачі. Пульпи центрифу-
гують до досягнення постійної кількості за-
лишкової води. Центрифугований шлам са-
мопливом тече в змішувач, а надосадова
рідина, що утворюється після сепарації, над-
ходить у баки збору. Рідку фазу або повторно
направляють у вихідні баки зберігання
відходів місткістю 1000 м3, або остаточно
доочищують перед відправленням на АЕС.

Відцентровий сепаратор рідини скла-
дається із чаші, рами й системи приводів,
яка має два електродвигуни. Циліндрична

секція чаші призначена для повного відді-
лення й очищення рідини, а конічна секція -
для зневоднення одержуваної твердої фази.

Максимальна концентрація солі, виявлена
у вихідних РРВ, становить близько 250 г/л.
НаЗПРРВ концентрати доупарюють для під-
вищення коефіцієнта вмісту солі до 750 г/л.
Процес упарювання провадять із викорис-
танням випарника, що обігрівається цирку-
люючою парою. Якщо концентрати містять
істотні кількості шламу, їх попередньо транс-
портують на відцентровий сепаратор для
розділення рідких і твердих частин.

Після доупарювання концентрати направ-
ляють у бак, де вони утримуються при тем-
пературі вище порога кристалізації. Цирку-
ляція гарячої води забезпечує підігрів до-
упарених концентратів у цьому баку й усе-
редині транспортних трубопроводів. Потім
доупарені концентрати, пройшовши попе-
редню обробку для зниження швидкості ви-
луговування цезію, передають на змішувач
для включення у кінцевий продукт.

Випарна установка являє собою верти-
кальний циліндричний бак переливу. Вона
обладнана контуром дезактивації й мішал-
кою, конструкція якої дозволяє зіскрібати
солі, що кристалізувалися, зі стінок бака.
Для приготування кінцевого продукту зі
зневоднених смол, пульпи перліту й доупа-
рених концентратів використовують змішу-
вач. Відходи й вода дозуються безпосеред-
ньо в змішувачі.

Усі сухі продукти передаються транспорт-
ним шнеком у бункер-дозатор. Коли зважу-
вальні пристрої бункера визначили накопи-
чення необхідної кількості сухого продукту,
він іншим транспортним шнеком заванта-
жується в змішувач.

Пластифікатор уводять у змішувач до-
зувальним насосом перед змішуванням.
Процес цементації відходів, що містять іоно-
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Рис. 4.8. Бочка для упаковки продукту

обмінні смоли й фільтрові пульпи, потребує
регулювання вмісту води для забезпечення
постійної вологості відповідно до формули
цементної матриці.

При нормальному проходженні процесу
кінцевий продукт переробки самопливом
надходить у бочку, встановлену на конвеєрі.
Перед наповненням до бочки щільно при-
єднується вентиляційний ковпак, що запо-
бігає розбризкуванню кінцевого продукту.
Коли заміс повністю залитий, ковпак від-
водять убік і під нього підводять піддон для
збору можливих крапель кінцевого продук-
ту. Піддон запобігає забрудненню конвеєра.
Після спрацьовування датчиків рівня
завантаження розвантажувальний затвор

200

200

Рис. 4.9, Транспортний пакувальний контейнер

змішувача закривається. Під час заповнен-
ня рівень продукту в бочці вирівнюється
вібрацією. Після заливання провадяться
наступні операції: позиціонування кришки;
подача бочки на станцію відбору зразків; ви-
далення кришки; відбір зразка; повернення
кришки.

Зразки відбирають вручну через рука-
вичну камеру. Оператор захищений від
впливу іонізуючого випромінювання стіною
й захисним оглядовим вікном.

Бочку, призначену для заповнення
(рис. 4.8), транспортують у пакувальну зону
й установлюють під змішувачем, що містить
необхідну кількість продукту.

Відразу після заповнення контейнер стру-
шують й транспортують у сусідню зону для
встановлення кришки. Усі ці операції конт-
ролюються з пульта управління за допомо-
гою відеокамер.

Радіологічний контроль транспортного
пакувального контейнера, виконаного із за-
лізобетону (рис. 4.9), здійснюється після
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остаточного закриття контейнера. У разі не-
відповідності ТПК направляють до сусід-
нього приміщення для дезактивації.

Заповнені бочки транспортують конвеє-
ром у зону витримування, де їх мостовим
краном на мінімальній висоті переставляють
на місце тимчасового зберігання (рис. 4.10).
У цій зоні бочки знаходяться до повного
ствердіння кінцевого продукту. Звичайно
для витримування достатньо двох днів, проте
площа зони розрахована для зберігання тиж-
невої кількості кінцевого продукту.

Після витримування бочки мостовим
краном перевантажують на конвеєр подачі
в зону контролю, де провадяться наступні
операції:

перевірка ідентифікаційного номера боч-
ки з використанням відеокамери;

зняття кришки й автоматична перевірка
твердості із застосуванням пенетрометра;

видалення надосадової рідини, якщо
вона є;

обтискання кришки бочки;
періодичний відбір зразків кінцевого про-

дукту для визначення його характеристик.
Після обтискання бочки з кінцевим про-

дуктом перевіряють на відсутність поверх-
невого забруднення й заміряють потужність
дози від бочки. Беручи до уваги специфіку
заповнення бочок, імовірність їх поверхне-
вого забруднення мала.

На бочки наносять інформацію про їхній
вміст і заміряну дозу випромінювання.
Потім бочки відправляють на пакувальну
станцію, де їх завантажують у ТПК по чоти-
ри бочки в кожний.

Чистий ТПК перевозять на візку в бу-
ферне сховище, розташоване в головному
залі ЗПРРВ, і мостовим краном переванта-
жують на місце тимчасового зберігання. Од-
ночасно у сховищі може перебувати 32 ТПК.
З буферного сховища контейнери краном

Рис. 4.10. Приміщення витримування бочок зі ствер-
ділими РАВ

завантажують на вантажний автомобільний
транспорт і доставляють на місце остаточ-
ного захоронення.

Система обліку й реєстрації РАВ при-
значена для використання на двох рівнях:
1) на майданчику ЗПРРВ; 2) за його межа-
ми (передача відповідним органам даних
стосовно ТПК, що вивозяться з майданчику
заводу).

Облік РРВ ґрунтується на концепції
«партій», що означає безперервну перероб-
ку відходів партіями об'ємом 20 м3 з одна-
ковими фізичними, хімічними й радіаційни-
ми характеристиками; переробка здій-
снюється з постійними параметрами під час
розглянутих операцій. Інформаційна база да-
них дозволяє здійснювати повний контроль
з моменту надходження порожніх бочок на
ЗПРРВ до моменту переміщення їх у ТПК.

До реєстрових даних (контрольованих
параметрів) належать:

1. Ідентифікаційний код; 9-значний код
має структуру NLYYJJJJJ, де N = 2 (для 200-
літрової бочки); L - походження бочки
(ЗПРРВ); YY - рік виробництва; JJJJJ - се-
рійний номеру у поточному році.

2. Стан (бочка порожня чи повна).
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3. Місце зберігання. Інформація про те, де
зберігалися порожні бочки, де здійснювало-
ся наповнення, зал витримування, упаковка.

4. Номер замісу. Цей параметр дозволить
одержати дані щодо ізотопного складу вміс-
ту бочки.

5. Потужність дози. Визначається на ос-
нові вимірювань, проведених на станції ра-
діологічного контролю після заповнення й
перед завантаженням в ТПК. Останні зна-
чення наносяться поверх значень більш ран-
ніх вимірювань. Передбачається занесення
двох значень потужності дози контактного
опромінення: на відстані 0,1 м та їм.

6. Поверхневе забруднення, що знімаєть-
ся. Параметр визначається на підставі ана-
лізу мазка перед завантаженням в ТПК (а-
і (3-забруднення).

7. Місце розташування в зоні витриму-
вання, тобто відносно осей^та Гзони. Цей
параметр, разом з інформацією про час над-
ходження в зал зберігання, може бути вико-
ристаний для побудови стратегії видалення.

8. Дані про взяття проби - відбір проб
(зразків) перед закупорюванням бочки (так
або ні), можливо посилання про відбір
зразків і (або) результати. Цей параметр до-
помагає встановити зв'язок між ідентифіка-
цією бочки і її вмістом за результатами ана-
лізу зразків цементного замісу; такий зв'язок
з «таблицею замісів» автоматично переки-
дається в таблицю характеризації бочки:
хімічний склад (рН і т. д.); радіологічні дані:
а-, р- й у-характеристики; ізотопний склад;
механічні характеристики (міцність на стис-
нення); коефіцієнти вилуговування.

9. Маркування відповідним ярликом
(так або ні).

10. Хронологічні етапи. Передбачено поля
для реєстрації інформації про основні етапи
переміщення бочки усередині установки,
наприклад: дата надходження на ЗПРРВ;

дата заповнення; дата надходження в зону
витримування та відправлення з неї; дата
розміщення в ТПК

Вивантаживши бочки з ТПК на місці за-
хоронення, звільнений ТПК повертають на
ЗПРРВ, де відповідні відомості (виробничий
ідентифікаційний номер ТПК, ідентифіка-
ційний код кожної вивантаженої бочки й дата
розвантаження) заносять у базу даних.

Протягом кампанії відбирають зразки з
кожної партії бочок.

Для концентратів беруть кілька зразків
різних сумішей, щоб підібрати оптимальну
суміш для завершення кампанії; для концен-
тратів, смол і перлітів на початку кожної
кампанії - пробний зразок для аналізу в ла-
бораторії. За необхідності, під час приготу-
вання замісу буде проводитися нейтраліза-
ція й попередня хімічна обробка. Інформа-
ція, яка реєструватиметься, - хімічний склад,
рівень рН, результати спектрометричних
вимірювань а-, р- й у-випромінювання.

Система промислової вентиляції та
спецгазоочищення складається з витяж-
них вентиляторів, двоступеневих фільтрів
НЕРА, калорифера, контрольно-вимірюваль-
них приладів. Перед фільтрами встановле-
но конденсатор для вловлювання дрібнодис-
персних частинок, що містять такі хімічні
речовини, як азотна кислота й вуглекислий
натрій, для запобігання ушкодження ними
фільтрів НЕРА. Система промислової вен-
тиляції й спецгазоочищення підключена до
основної вентиляційної шахти ЗПРРВ й за-
безпечує: регулювання тиску всередині
боксів і приміщень різного призначення;
очищення повітря від дрібнодисперсних ча-
стинок і аерозолів, що утворюються під час
перемішування РРВ та операцій з наповнен-
ня контейнерів; скидання повітря з техноло-
гічного обладнання у випадку перевищен-
ня робочого тиску.
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Відділення цієї системи від загальної си-
стеми вентиляції будівлі обумовлюється,
головним чином, необхідністю регулювати
тиск і запобігати надходженню повітря з тех-
нологічного обладнання в приміщення.

Система збору вторинних РРВ. Рідкі
радіоактивні відходи, одержувані в установ-
ках концентрування (доупарювач, сепара-
тор), зберігаються в окремих резервуарах.
Установки концентрування можуть бути ви-
користані для регулювання води в міксері
(це стосується 35 % повного об'єму води,
видаленої з вилучених РРВ); розчинення
відходів в існуючих баках місткістю 1000 м3

для їх вилучення; повернення на СВО АЕС
після доочищення у разі відповідності кри-
теріям якості приймання.

Проби на аналіз вторинних РРВ відбира-
ють за допомогою тих самих камер пробо-
відбору, що й для РРВ, які надходять. Стічні
води низької радіоактивності, не пов'язані з
технологічним процесом (душові тощо),
збирають у баки низькоактивних РРВ й після
взяття аналізу транспортують на АЕС.

Стічні води, що надходять із відстійників,
конденсатозбірників, лабораторії, відходи
дезактивації бочок збирають у баки серед-
ньоактивних РРВ. За результатами аналізу
проб ці відходи або переробляють в основ-
ному технологічному процесі (сепарація,
випарювання, остаточне доочищення), або
повертають на АЕС за умови відповідності
критеріям якості приймання. Усі рідкі відхо-
ди, одержувані в результаті промивання,
дезактивації обладнання, бочок і технічного
обслуговування устаткування, повторно
застосовують у технологічному процесі:
найчастіше їх направляють на вузол цемен-
тування.

Використаний перліт з фільтра для пере-
робки вторинних скидань відправляють без-
посередньо в змішувач. Це дозволяє домог-

тися скорочення кількості РРВ. Вторинні ТРВ
(картриджі повітряних фільтрів, деталі ме-
ханічного обслуговування, дезактивації,
масляні фільтри й деревне вугілля з конту-
ру очищення стічних вод) збирають, сорту-
ють і тимчасово складають у контейнер для
наступного транспортування на тимчасове
зберігання. Конденсат пари для забезпечен-
ня нагрівання випарника безпосередньо по-
вертають на АЕС.

Система дезактивації призначена для
виконання таких функцій:

очищення внутрішніх поверхонь устат-
кування й трубопроводів від радіоактивних
технологічних забруднень;

дезактивації 200-літрових бочок із це-
ментним компаундом і захисних ТПК від
радіоактивних забруднень;

дезактивації інструментів і обладнання при
технічному обслуговуванні, ремонті й заміні;

дезактивації зовнішніх поверхонь при-
міщень зони строгого режиму.

Внутрішні поверхні устаткування й тру-
бопроводів дезактивують циркуляцією очи-
щених стічних вод за допомогою спеціаль-
ної циркуляційної системи.

Система радіаційного контролю
(СРК), призначена для забезпечення персо-
налу необхідною інформацією про рівень
радіоактивності в будівлі ЗПРРВ, виконує
такі функції:

контроль викидів радіоактивності в атмо-
сферу;

контроль рідких відходів, що повертають-
ся на АЕС;

контроль повітря у виробничих приміщен-
нях і витяжних вентиляційних коробах;

контроль рівня забруднення поверхонь
будівельних конструкцій і устаткування;

контроль технологічного процесу;
індивідуальний дозиметричний контроль

персоналу;

6 7-276
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лабораторний дозиметричний контроль;
контроль переносними дозиметричними

приладами.
У результаті технологічної діяльності

ЗПРРВ при переробці загальної кількості на-
копичених відходів (при технічному обслуго-
вуванні устаткування - запчастини, фільтри
тощо; у процесі експлуатації - 313, спец-
одяг, дезактиваційні матеріали і т. ін.) та в про-
цесі вилучення відходів утворюються вто-
ринні ТРВ, що не обробляються на ЗПРРВ.

Вторинні ТРВ збирають, поміщають у
контейнери й тимчасово зберігають на ви-
робничих площах ЗПРРВ. У міру накопи-
чення відходи передають на АЕС; поводжен-
ня з ними здійснюється відповідно до вста-
новленого порядку. Утворені тверді відхо-
ди, головним чином, низькоактивні.

Відповідно до вимог нормативних доку-
ментів України для одержання ліцензії на бу-
дівництво були виконані роботи з оцінки впли-
ву заводу на населення й навколишнє сере-
довище. При проведенні аналізу впливів на
довкілля розглянуто такі компоненти:

природне середовище (геологічний, по-
вітряний, ґрунтовий, водний, рослинний і
тваринний світ, заповідні об'єкти);

соціальне середовище;
навколишнє техногенне середовище.
В оцінці враховувалися можливі радіо-

активні викиди ЗПРРВ, класифіковані у та-
кий спосіб:

витікання РРВ з викидом у навколишнє
середовище внаслідок падіння твердих пред-
метів у баки для зберігання відходів;

протікання РРВ при розриві трубопрово-
ду або технологічного обладнання;

витікання цементованих відходів з боч-
ки, контейнера, змішувача;

перенесення повітрям випарених рідких
або радіоактивних пилоподібних речовин
(аерозолів).

При нормальній експлуатації ЗПРРВ ви-
киди радіонуклідів становитимуть не більше
16,5 Бк/год, тобто, виходячи із тривалості
робіт 250 днів на рік, - 9,9 • 104 Бк/рік.
Підвищення концентрації радіонуклідів у
повітрі прилеглої зони на рівні існуючих за-
раз концентрацій близько 10~2 Бк/м3 буде
непомітним.

Ситуацією, що призводить до аварії з най-
більшим викидом, є землетрус. За умови
максимального руйнування устаткування
викид при такій аварії може вимірюватися
1,5 • 1010 Бк. Це спричинить одержання до-
даткової дози 0,3 мЗв на відстані 10 км (гра-
ниця санітарно-захисної зони), а на відстані
30 км (границя зони відчуження) - 0,02 мЗв.
З огляду нате, що в межах зони відчуження
перебуває тільки персонал, додатковий вплив
на нього не перевищить 1,5 і 0,1 % ліміту
дози, установленого НРБУ-97 (20 мЗв),
відповідно (2 % ліміту дози для населення
на границі зони відчуження).

На границі зони відчуження додаткова
доза навіть у разі максимальної аварії скла-
де близько 50 % квоти, встановленої НРБУ-
97 для нормальної експлуатації, хоча мова
йде про аварію з максимально можливим
викидом в атмосферу. Узагальнений радіо-
логічний ризик для населення вимірювати-
меться 1,46 • Ю"8 Бк/рік, тоді як допустимий
ризик становить 5 • 10~5 Бк/рік.

Технологія переробки відходів на ЗПРРВ
не передбачає скидання радіоактивних і
шкідливих хімічних речовин у ґрунт. Ство-
рено ефективний багатобар'єрний захист від
протікань РРВ. Єдино можливим джерелом
впливу на ґрунт може бути поверхневе за-
бруднення через осідання аварійних викидів
радіоактивних речовин. Вплив випадань
радіоактивних речовин з викидів в атмос-
феру в процесі експлуатації ЗПРРВ дуже
малий. Навіть при консервативному припу-
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щенні, що всі викиди на етапі нормальної
експлуатації (9,9 • 104 Бк/рік) забруднюють
площу, рівну подвоєній площі ЗПРРВ
(близько 4800 м2), сумарний рівень поверх-
невого забруднення за 20 років існування
заводу (без урахування міграції радіо-
нуклідів) дорівнюватиме 400 Бк/м2, або при-
близно 0,2 % існуючого середнього забруд-
нення ґрунтів навколо ЗПРРВ.

Витік РРВ при нормальній експлуатації
ЗПРРВ не передбачається. Більше того, вто-
ринні РРВ заводу в основному повторно
використовують для внутрішніх потреб, і
тільки мала їхня кількість надходить на існу-
ючі технологічні системи Чорнобильської
АЕС. Критерії приймання цих відходів га-
рантують безпечне поводження з ними.

Через дуже малий об'єм повітряних ви-
кидів при нормальній експлуатації навіть
повне потрапляння активних частинок
(9,9 • 104 Бк/рік) у водне середовище не по-
значиться відчутно нарівні його забруднен-
ня (винос активності із зони відчуження
рікою Прип'ять перевищує 1013 Бк/рік).

Вплив на навколишнє середовище хі-
мічних реагентів, використовуваних у тех-
нологічному процесі, за нормальних умов
експлуатації виключений, тому що в баках
зберігання усередині ЗПРРВ знаходиться
незначна кількість хімічних реагентів.
Корозійностійке виконання устаткування
(поліетилен, нержавіюча сталь) зменшує
ймовірність руйнування резервуарів збері-
гання. У випадку аварії ці хімічні реагенти
легко можуть бути локалізовані, нейтралі-
зовані й утилізовані існуючими системами
забезпечення безпеки. Розрахункові макси-
мальні значення концентрації парів азотної
кислоти, цементного, піщаного й вапняно-
го пилу біля поверхні землі при небезпеч-
них швидкостях і напрямкові вітру значно
нижчі від допустимої концентрації в атмос-

ферному повітрі населених пунктів за нор-
мальної експлуатації й аварійних викидів.

При експлуатації ЗПРРВ не потрібно
організовувати спеціальні водні басейни
різного призначення - вони можуть призве-
сти до підйому ґрунтових вод і засолення
земельних угідь із негативними наслідками
для рослинного й тваринного світу. Завод
розташований на достатній відстані від за-
повідних об'єктів, щоб не впливати на їх
існування.

Будівництво ЗПРРВ не спричинить нега-
тивного впливу на соціальне середовище.
Створення нових робочих місць, навпаки,
сприятиме вирішенню складних соціальних
і економічних проблем. Постійне інформу-
вання населення України про стан справ, а
також про плановані й здійснювані заходи,
спрямовані на підвищення безпеки й обме-
ження негативного впливу Чорнобильської
АЕС та її інфраструктури на екологічну об-
становку, допомагає розрядженню соціаль-
ної напруженості в питаннях використання
ядерної енергії й пов'язаних з нею проблем.

Сільськогосподарські, житлово-цивільні
об'єкти й об'єкти соціальної організації те-
риторій, пам'ятки архітектури, історії й куль-
тури на місці зведення заводу і на прилеглій
території відсутні. Місце розташування
ЗПРРВ вибрано з урахуванням мінімальних
впливів на існуючі технологічні комунікації
з оптимальним наближенням до об'єкта пе-
реробки. Техногенні об'єкти не зазнають ра-
діаційного впливу при нормальних умовах
експлуатації. Радіаційний вплив технологіч-
них середовищ у процесі експлуатації ЗПРРВ
можливий тільки в аварійних умовах.

Максимальний проектний вплив на тех-
ногенні об'єкти може бути пов'язаний з роз-
ривом трубопроводу транспортування РРВ
для переробки зі сховищ на завод по критій
технологічній галереї. Наслідки даного інци-
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денту обмежуються й ліквідуються перед-
баченими проектом технічними заходами
локалізації протікань: улаштуванням лотоків
для збирання й спрямованого зливу РРВ на
завод, герметичним виконанням технологіч-
них трубопроводів і запірної арматури, гідро-
ізоляцією, засобами й системами дезакти-
вації забруднених ділянок тощо.

Таким чином, проектовані будівництво
й експлуатація ЗПРРВ не накладають обме-
жень на діяльність, пов'язану з перетворен-
ням об'єкта «Укриття» в екологічно безпечну
систему й зі зняттям з експлуатації енерго-
блоків та інших об' єктів Чорнобильської АЕС.
Заданими аналізу, технічні рішення, закла-
дені в проект ЗПРРВ, відповідають вимогам
нормативної бази України як при нормальній
експлуатації, так і при можливих аварійних
ситуаціях; істотного впливу на навколишнє
природне середовище не передбачається.

4.4. ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ
РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

Промисловий комплекс для переробки
твердих радіоактивних відходів (ПКПТРВ)
призначений для сортування всіх видів ТРВ,
переробки низько- та середньоактивних
короткоіснуючих ТРВ, накопичених за час
експлуатації енергоблоків Чорнобильської
АЕС, і ТРВ, що будуть утворюватися при
знятті їх з експлуатації (рис. 4.11).

ПКПТРВ поєднує у своєму складі три
відносно самостійні установки:

установку для вилучення ТРВ з відсіків
існуючого СТВ;

завод із сортування ТРВ усіх категорій і
переробки низько- та середньоактивних ТРВ;

спеціально обладнане приповерхневе
сховище для захоронення кондиціонованих

низько- та середньоактивних короткоісную-
чих ТРВ (55 тис. м3) на майданчику будів-
ництва комплексу «Вектор» (СОПСТРВ).

Установка для вилучення ТРВ усіх кате-
горій (УВТВ) призначена для вилучення
ТРВ усіх категорій із СТВ АЕС і завантажен-
ня їх у внутрішні контейнери, що поміща-
ються в транспортні контейнери для відправ-
лення на установку сортування.

Завод із сортування ТРВ усіх категорій і
переробки низько- та середньоактивних
короткоіснуючих твердих відходів (ЗПТРВ)
має такі установки:

установку сортування вилучених із СТВ
твердих відходів, що утворилися при екс-
плуатації енергоблоків АЕС і об'єкта «Укрит-
тя», ЗПРРВ і СВЯП-2, атакож при підготовці
й знятті з експлуатації енергоблоків;

установку пакування ВАВ і довгоісную-
чих відходів для наступної передачі на тим-
часове зберігання;

установку переробки короткоіснуючих
НАВ і CAB - фрагментація, спалювання (го-
рючих ТРВ і РРВ), пресування й кондиціо-
нування для наступного захоронення.

ЗПТРВ і установка для вилучення ТРВ
розташовані на території проммайданчика
Чорнобильської АЕС, СОПСТРВ - у 30-кіло-
метровій зоні відчуження, на території нау-
ково-виробничого комплексу «Вектор».

Для ПКПТРВ були обрані сучасні техно-
логії, що вже випробувані, ліцензовані й
пройшли тривалу перевірку в різних краї-
нах на об'єктах ядерної енергетики. Конст-
рукції будівель і елементи УВТВ й ЗПТРВ
спроектовано з розрахунку їх функціонуван-
ня в умовах нормальної експлуатації протя-
гом ЗО років. Усі системи й устаткування
спроектовано відповідно до правил, норм і
стандартів України.

Проектні критерії радіаційної безпеки
ґрунтуються на принципі ALARA- опромі-
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Рис. 4.11. Будівельний майданчик ПКПТРВ

нення персоналу й населення, а також ви-
киди в навколишнє середовище будуть на-
стільки низькими, наскільки це практич-
но досяжно. При цьому індивідуальні дози
опромінення та викиди радіоактивних речо-
вин при переробці й зберіганні ТРВ не пе-
ревищать установлені рівні; кінцевий про-
дукт переробки РАВ відповідатиме встанов-
леним вимогам, які забезпечують безпеку
поводження з ним, включаючи транспор-
тування за межі майданчика, тимчасове збе-
рігання або захоронення.

Радіаційний захист грунтується на вимо-
гах НРБУ-97, котрі враховують рекомендації
МКРЗ. Мінімізація дозових навантажень на
персонал досягається оптимізацією техно-
логічного процесу поводження з РАВ, ство-
ренням статичних (біологічний захист, зо-
нування й герметизація приміщень) і дина-
мічних бар'єрів на шляхах можливого по-
ширення радіоактивних забруднень і
випромінювань. Тим самим створюється ба-
гатобар'єрний глибокоешелонований радіа-

ційний захист персоналу як в умовах нор-
мальної експлуатації, так і під час можли-
вих проектних аварій.

З метою забезпечення роботи УВТВ й
ЗПТРВ відповідно до принципу ALARA і для
дотримання відповідних лімітів доз опромі-
нення персоналу в проекті передбачені аде-
кватні рівні радіаційного захисту на всіх
етапах поводження з РАВ аж до вивозу їх
на захоронення.

Система радіаційного контролю здійснює
вимірювання контрольованих параметрів,
що описують радіаційний стан УВТВ і
ЗПТРВ, а також навколишнього середови-
ща при всіх режимах роботи, включаючи
нормальну експлуатацію, проектні аварії та
зняття з експлуатації. У разі перевищення зна-
чень вимірюваних величин над проектними
або змінення радіаційної обстановки СРК
видає відповідну інформацію на щит радіа-
ційного контролю. СРК виконує функції:

контролю потужності дози іонізуючих ви-
промінювань, радіоактивного забруднення
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повітря у виробничих приміщеннях і повер-
хонь устаткування;

контролю рідких скидань і газо-аерозоль-
них викидів;

індивідуального контролю за зовнішнім
і внутрішнім опроміненням персоналу;

контролю радіоактивного забруднення
тіла й одягу персоналу, забруднення транс-
порту;

збору, реєстрації, обробки, аналізу й
відображення інформації;

прогнозування й видачі рекомендацій;
автоматичної діагностики технічних і про-

грамних засобів СРК;
подачі звукових і світлових сигналів три-

воги.
Скидання з УВТВ і ЗПТРВ у навколишнє

середовище не провадяться. Проектним кри-
терієм у разі проектної аварії є величина ви-
киду, при якому доза на границі зони відчу-
ження не перевищить прийнятного сумар-
ного рівня зовнішнього та внутрішнього
опромінення згідно з НРБУ-97.

УВТВ і ЗПТРВ мають автономну систе-
му технологічної вентиляції, яка обслуго-
вує контрольовану зону, де провадяться опе-
рації вилучення й сортування ТРВ. Радіо-
активні аерозолі видаляються через систему
фільтрів НЕРА і вентиляційну трубу будівлі
ЗПТРВ.

УВТВ і ЗПТРВ спроектовані так, щоб,
виходячи з принципу ALARA, обмежити
витікання радіоактивних речовин у газопо-
дібному й аерозольному вигляді в зовнішнє
середовище як при нормальній експлуатації,
так і під час проектних аварій. Допустимі
рівні викидів, установлювані на основі
рівнів, регламентованих НРБУ-97, не пере-
вищуються.

Радіоактивні газоаерозольні речовини
проходять очищення на попередніх фільтрах
і фільтрах НЕРА перед викидом їх в атмо-

сферу. При цьому постійно вимірюється
швидкість повітряного потоку через венти-
ляційну трубу. Склад газоаерозольних ви-
кидів, що видаляються через вентиляційну
трубу, весь час контролюється.

Система управління й контролю тех-
нологічними процесами, як мінімум, за-
безпечує можливість:

проведення всіх операцій з видачею
інформації, необхідної операторові для кон-
тролю й керування технологічними проце-
сами;

втручання в хід технологічного процесу;
переходу з автоматичного управління на

ручне;
перевірки працездатності системи;
тестування системи;
сигналізації про виникнення відмови

технічних засобів системи;
заміни технічних засобів, що відмовили;
резервування.
Проектні дані установок ПКПТРВ такі:

виробнича потужність УВТВ становить
З м3/добу вилучених ТРВ із СТВ Чорно-
бильської АЕС; ЗПТРВ працюватиме в три
зміни на добу по 8 год кожна, 175 днів на
рік із середньою виробничою потужністю
по сортуванню й переробці ТРВ приблиз-
но 20 м3 вихідних відходів на добу або
3500 м3/рік; відповідно до обраної техноло-
гії переробки вихід перероблених відхо-
дів становитиме приблизно 10 м3/добу або
1750 м3/рік; виробнича потужність дільни-
ці зовнішнього пакування низько- та се-
редньоактивних довгоіснуючих РАВ і ВАВ -
1,5 м3/добу; місткість зон тимчасового
зберігання низько- та середньоактивних
довгоіснуючих РАВ і ВАВ - не менше
3500 м3; виробнича потужність установки
спалювання - 50 кг/год з можливістю спа-
лювати 10 кг/год РРВ; об'єм вивізного бу-
ферного складу ЗПТРВ достатній для роз-
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міщення продукції, виробленої за 7 днів без-
перервної роботи заводу (22 контейнери);
проектний термін служби будівлі, систем й
установок - ЗО років, а строк експлуатації
до першого великого технічного обслуго-
вування й ремонту - 1 0 років; матеріали й
проектні рішення вибираються таким чи-
ном, щоб забезпечити зниження експлуа-
таційних витрат за рахунок зниження обся-
гу планового технічного обслуговування.

Класифікація радіоактивних відходів,
використовувана на ПКТРВ, здійснюється
за критеріями прийнятності для захоронення
у приповерхневому сховищі. Відповідно до
вимог НРБУ-97/Д-2000 і ОСПУ-2005, на за-
хоронення в приповерхневих сховищах
приймаються відходи, для яких виконують-
ся умови повного або обмеженого звіль-
нення з-під регулюючого контролю через
300 років після закриття сховища.

Відповідно до класифікації РАВ за кри-
теріями прийнятності для захоронення в при-
поверхневому сховищі відходи поділяють-
ся на короткоіснуючі та довгоіснуючі.

Класифікація РАВ за критерієм питомої
активності (НАВ, CAB і ВАВ) використо-
вується при сортуванні відходів для наступ-
ної переробки на установках ЗПТРВ і за-
безпечення умов радіаційної безпеки при
переробці. З урахуванням вищенаведеного,
РАВ, що переробляються на ЗПТРВ, по-
діляються на:

короткоіснуючі НАВ і CAB - відходи, які
за критерієм питомої активності належать до
низько- й середньоактивних, а за критерієм
допустимості дозволені для захоронення у
приповерхневому сховищі;

довгоіснуючі НАВ і CAB, а також ВАВ -
відходи, які за критерієм питомої активно-
сті належать до високоактивних або не до-
пускають захоронення у приповерхневому
сховищі.

Вилученню із СТВ підлягають всі тверді
відходи, які зберігаються в цей час у сховищі
твердих відходів на майданчику АЕС, якщо
в легких відсіках накопичено 1069 м3 ТРВ
низької активності, в середніх відсіках -
926,5 м3 ТРВ середньої активності, у важ-
ких відсіках - 417,65 м3 ТРВ високої ак-
тивності із сумарною активністю 0,11 ТБк,
4,11 ТБк і 95,67 ТБк відповідно. Легкі й
середні відсіки завантажені повністю й за-
литі шаром бетону від 50 до 250 мм завтов-
шки. В експлуатації до останнього часу зна-
ходилися тільки важкі відсіки.

Відходи, що зберігаються в СТВ, скла-
даються із використаного захисного одягу,
металу, теплоізоляції, будівельних матері-
алів, пластмаси, дерева, паперу тощо. Для
доступу у відсіки передбачено люки різних
розмірів. У процесі заповнення СТВ аналіз
радіонуклідного складу відходів не здійсню-
вався.

ЗПТРВ призначений для сортування ТРВ
усіх категорій та переробки низько- і серед-
ньоактивних твердих відходів, що надходять
із різних джерел утворення РАВ на АЕС. На
ЗПТРВ перероблятимуться:

тверді відходи, що вилучаються наУВТВ;
відходи, що утворюються на етапі при-

пинення експлуатації енергоблоків Чорно-
бильської АЕС і при експлуатації об'єкта
«Укриття»;

відходи, що утворюються настадії підго-
товки й зняття з експлуатації енергоблоків
АЕС;

ТРВ, що утворюються при експлуатації
СВЯП-2ІЗПРРВ.

Експлуатаційні відходи АЕС, включаю-
чи ЗПРРВ, СВЯП-2 і об'єкт «Укриття», орієн-
товно розподіляють за складом, %, у такий
спосіб: горюча й негорюча теплоізоляція - 5 1 ;
папір, тканина - 1 6 ; метал - 15; дерево - 8;
бетон - 3,8; пластмаса - 3,4; скло - 1,2.
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До РРВ, призначених для переробки на
ЗПТРВ, належать різні масла й дизельне
паливо, що зберігаються на майданчику
АЕС, або відділені при переробці РРВ на
ЗПРРВ.

Всі установки й устаткування відповіда-
ють вимогам діючих нормативних доку-
ментів у галузі радіаційної безпеки на всіх
етапах будівництва, монтажу й експлуатації.
Проект передбачає максимальне викорис-
тання існуючої інфраструктури проммайдан-
чика Чорнобильської АЕС. У складі проек-
ту виділяються наступні технологічні ділян-
ки: УВТВ, що включає існуючу будівлю СТВ
та спроектовані надбудову й прибудову до
неї; ЗПТРВ; пішохідно-технологічну гале-
рею, яка з'єднує УВТВ і ЗПТРВ; тимчасове
сховище ВАВ і довгоіснуючих НСА, що роз-
ташовується в існуючій, спеціально дооб-
ладнаній будівлі СРТВ.

Характеристики будівель відповідають
вимогам чинних в Україні нормативно-тех-
нічних документів і правил у галузі безпеч-
ного використання атомної енергії для умов
нормальної експлуатації, а також аварійних
ситуацій, у тому числі при сейсмічному
впливі. Будівлі ПКТРВ належать до II кате-
горії за радіаційною і ядерною безпекою.

Сховище твердих відходів (СТВ) АЕС -
монолітна залізобетонна споруда прямокут-
ного у плані вигляду розміром 19,3 х 29,5 м;
висота від верхнього рівня плити фундамен-
ту до верху перекриття становить 10,1 м.
Фундамент - суцільна залізобетонна плита
8,5 х 27 м на природній основі. Будівельний
об'єм - 5320 м3. СТВ розділено внутрішні-
ми залізобетонними перегородками на три
відсіки для зберігання відходів: важкий -
для РАВ високої активності, середній-для
РАВ середньої активності й легкий-для РАВ
низької активності. Завантаження відсіків
здійснювалося зверху, через люки.

Будівля УВТВ зведена над існуючими
відсіками СТВ і в конструктивному відно-
шенні являє собою комплекс з двох об'єдна-
них споруд:

приміщення допоміжних систем УВТВ -
триповерхової будівлі з розмірами в плані
8,4 х 27,6 м, виконаної з монолітного залізо-
бетону. Ця частина УВТВ примикає до існу-
ючої споруди СТВ зі східної сторони. Тов-
щина стін і перекриття визначена з умов
міцності й умов забезпечення біологічного
захисту від у-випромінювання ТРВ;

зовнішньої локалізуючої оболонки цеху
вилучення - одноповерхової будівлі, пере-
критої металевими фермами прольотом 25 м.

Усередині будівлі УВТВ розміщено об-
ладнання для виконання необхідних функцій.
Роботи з вилучення твердих відходів, в ос-
новному, провадяться на відмітці покрівлі
СТВ (+10,10 м).

ЗПТРВ розміщено у новій будівлі, роз-
ташованій на південь від існуючої будівлі
СТВ Чорнобильської АЕС. Відстань між
УВТВ і ЗПТРВ - приблизно 30 м. Будівля
ЗПТРВ, що являє собою жорстку конструк-
цію стін і перекриттів з монолітного залізо-
бетону, чотириповерхова, з розмірами в
плані 54,75 х 53,50 м, в окремих прольотах
має два або три поверхи. Товщина стін і
перекриттів визначається з умов міцності й
стійкості будівлі, а також з розрахунку на
теплопровідність і біологічний захист. Усі
конструкції розташовано на єдиній залізо-
бетонній плиті 1200 мм завтовшки. Фунда-
ментна плита виконана по армованій бе-
тонній підготовці й має зовнішню обклею-
вальну гідроізоляцію.

Будівлі УВТВ і ЗПТРВ з'єднані дворів-
невою закритою пішохідно-технологічною
галереєю, призначеною для вивезення тран-
спортного контейнера з вилученими відхо-
дами на транспортному візку з УВТВ до
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Рис. 4.12. Принципова технологічна схема У ВТВ

ЗПТРВ по першому рівню галереї; для
доступу персоналу на УВТВ по другому
пішохідному рівню галереї; прокладання
комунікацій допоміжних систем, спільних
для УВТВ і ЗПТРВ.

Як тимчасове сховище для ВАВ і дов-
гоіснуючих НАВ та CAB, які не можуть бути
захоронені у приповерхневому сховищі,
використовуватимуться існуючі, переоб-
ладнані відсіки для зберігання ТРВ будівлі
СРТВ Чорнобильської АЕС, виконані у
збірно-монолітному залізобетоні. Будівля
має прямокутну в плані форму з розмірами
66x69 м, висота - ЗО м. Споруда СРТВ
добудована таким чином, щоб у ній можна

було розмістити все необхідне устаткування
та системи для поводження й тимчасового
зберігання довгоіснуючих НАВ і CAB, a
також ВАВ.

Основні технологічні операції, що про-
вадяться на УВТВ, включають (рис. 4.12):

розкриття й вилучення всіх радіоактив-
них відходів, які знаходяться у відсіках СТВ;

первинну фрагментацію відходів, що
дозволяє завантажувати їх у призначені для
цього внутрішні контейнери;

контроль активності відходів, котрі за-
вантажуються у внутрішній контейнер, для
забезпечення радіаційної безпеки персо-
налу;
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а б

Рис. 4.13. Загальний вигляд робота (а) і його застосування для видалення бетонної заливки на відсіку СТВ (б)

герметизацію кришки внутрішнього кон-
тейнера й транспортування його для заван-
таження в транспортний контейнер;

пакування внутрішнього контейнера з
відходами в екранований транспортний кон-
тейнер, придатний для транспортування на
ЗПТРВ;

дезактивацію відсіків СТВ після вилу-
чення з них РАВ.

Щоб забезпечити безпеку й радіаційний
захист персоналу і навколишнього середо-
вища на всіх ділянках під час виконання за-
значених операцій, споруджено зовнішню
локалізуючу оболонку цеху вилучення
відходів УВТВ над СТВ і поруч - нову бу-
дівлю допоміжних систем, необхідних для
безпечного вивезення відходів та обслуго-
вування технологічних систем УВТВ.

Поряд із зовнішньою оболонкою, на
УВТВ передбачено внутрішню пересувну
додаткову оболонку кесона, габарити якого
(19,0 х 8,8 х 4,6 м) відповідають габаритам
двох відсіків СТВ. Кесон розміщується над
двома відсіками СТВ, з яких передбачаєть-

ся здійснювати вилучення відходів. До
інших відсіків сховища кесон пересуваєть-
ся по рейках, установлених над поздовжні-
ми стінами СТВ. Усередині кесона розмі-
щене все необхідне обладнання для прове-
дення технологічних операцій з проникнен-
ня у відсік СТВ, вилучення відходів, їх
внутрішнього пакування й вивезення на
ЗПТРВ.

Основне призначення кесона - локалі-
зація пилу й аерозолів, що утворюються
при вилученні, фрагментації й завантаженні
відходів у внутрішній контейнер.

Для доступу до відходів, що знаходять-
ся в легких і середніх відсіках, необхідно
видалити шар бетонної заливки 50-250 мм
завтовшки. Бетонну заливку руйнують за
допомогою спеціального інструмента -
робота (рис. 4.13).

Для доступу до відходів у важких від-
сіках, не залитих бетоном, використовують
існуючі люки, які перед вилученням ТРВ
будуть розширені. Тверді відходи перед ви-
лученням з відсіків СТВ піддають дроблен-
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ню або фрагментації спеціальними інстру-
ментами, що закріплюють у гідравлічному
маніпуляторі пересувного робота.

Дистанційне управління роботом здій-
снює оператор з екранованого робочого
місця. У комплект поставки робота входять
різні змінні інструменти, які дозволяють
здійснювати за його допомогою проникнен-
ня у відсік, іммобілізацію, вилучення й фраг-
ментацію відходів, що знаходяться всередині
СТВ. Для роботи з цими інструментами ро-
бот оснащений гідравлічним маніпулятором
із швидкодійним захватом. Інструменти за-
мінятимуться дистанційно в кесоні за допо-
могою спеціального пристрою.

Фрагментовані відходи вилучатимуть за
допомогою гідроелектричних захватів, при-
кріплених до дистанційно керованого спе-
ціального механізму кесона, і завантажу-
ватимуть у внутрішній контейнер. При за-
вантаженні у контейнер вилучені відходи
піддаватимуть радіаційному моніторингові за
допомогою датчиків у-випромінювання. Ви-
значену сумарну потужність дози відходів,
завантажених у внутрішній контейнер, і дані
передаватимуть у систему контролю й об-
ліку упаковок із відходами для подальшої
ідентифікації упаковок під час приймання на
ЗПТРВ.

За межами кесона транспортування й
пакування внутрішнього контейнера УВТВ
в транспортний контейнер УВТВ здійснюєть-
ся за допомогою рольганга й монорейко-
вого електричного крана. Транспортний
контейнер з упакованими відходами на
транспортному візку доставляється на
ЗПТРВ. Транспортний візок переміщається
по рейках, прокладених уздовж транспорт-
ного коридору по першому рівню пішохід-
но-технологічної галереї, що з'єднує УВТВ
й ЗПТРВ. Керування візком здійснює дистан-
ційно оператор транспортного візка з УВТВ.

Для того, щоб забезпечити виконання
принципу ALARA, більшість операцій у нор-
мальному режимі роботи виконується за до-
помогою дистанційного управління з екра-
нованого робочого місця оператора, облад-
наного в приміщенні пульта управління. При
цьому оператор має можливість візуально
спостерігати й контролювати процес вилу-
чення й завантаження відходів із застосу-
ванням системи телевізійних камер усере-
дині й зовні кесона. Усі телекамери присто-
совані до роботи в складних умовах; три з
них, установлені безпосередньо біля відкри-
тої секції СТВ, повинні витримувати високі
потужності дози випромінювання.

Усі робочі зони обладнані СРК, які
підключено до центральної системи радіа-
ційного контролю, аварійної сигналізації й
інформування операторів.

Для запобігання поширенню радіоактив-
ного забруднення за межі кесона в ньому
передбачено динамічний захисний бар' єр -
локальну вентиляційну систему, що ство-
рюватиме розрідження усередині відсіку і
очищатиме повітря при проведенні робіт з
вилучення відходів.

Принципова технологічна схема ЗПТРВ
(рис. 4.14) містить такі технологічні операції:

приймання з об'єктів АЕС (УВТВ,
ЗПРРВ, СВЯП-2, об'єкта «Укриття», енер-
гоблоків) усіх видів ТРВ, призначених для
наступної переробки;

сортування ТРВ усіх категорій, виходя-
чи з радіологічних критеріїв (розділення ко-
роткоіснуючих, довгоіснуючих НАВ та CAB
і ВАВ);

відділення ВАВ і довгоіснуючих НАВ та
CAB від інших ТРВ, вкладання їх у спеціаль-
ні упаковки;

наступне сортування короткоіснуючих
НАВ і CAB за видом подальшої переробки
(пресування, спалювання);
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Рис. 4.14. Принципова технологічна схема ЗПТРВ

транспортування упакованих ВАВ і дов-
гоіснуючих НАВ та CAB на тимчасове збері-
гання в спеціально обладнану будівлю СРТВ;

приймання горючих РРВ для спалюван-
ня в установці спалювання ЗПТРВ;

спалювання горючих рідких і твердих
короткоіснуючих НАВ та CAB в установці
спалювання;

компактування короткоіснуючих НАВ і
CAB в установці пресування;

транспортування упаковок із відходами між
різними установками (робочими дільницями),
що входять до складу У ВТВ і ЗПТРВ, і забез-
печення контролю за їхнім переміщенням;

герметизація й іммобілізація короткоіс-
нуючих НАВ і CAB, а також продуктів їхньої
переробки на установці цементування в кон-
тейнерах для захоронення;

контроль активності завантажуваних в
упаковки відходів для забезпечення відповід-
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у контейнері
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завантаження

брикет
у контейнер

ності упаковок з відходами вимогам чинних
нормативних документів;

вивезення перероблених і впакованих
(іммобілізованих) відходів на захоронення
вСОПСТРВ;

контроль і моніторинг технологічного
процесу на всіх дільницях і операціях.

Піч час здійснення всіх перерахованих
вище технологічних операцій дотримують-
ся умови безпеки й радіаційного захисту
персоналу.

Основними технологічними системами
й вузлами ЗПТРВ є:

зона ввезення-вивезення, що включає
приймальну ділянку, буферний склад над-
ходжуваних відходів і дільницю вивезення,
котра містить буферне сховище для відходів,
що направляються у СОПСТРВ;

устатановка сортування й фрагментації
відходів;
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установка спалювання;
установка пресування;
установка цементування;
система контролю й обліку упаковок з

відходами;
система поводження і тимчасового збе-

рігання ВАВ і довгоіснуючих НАВ та CAB;
система внутрішнього транспорту;
система опалення, вентиляції й кондиці-

онування повітря;
система транспортування відходів у схо-

вище СОПСТРВ.
До складу ЗПТРВ також входить тимча-

сове сховище для ВАВ і довгоіснуючих НАВ
та CAB - переобладнані відсіки існуючої
будівлі СРТВ.

Зона ввезення-вивезення й буферного
сховища призначена для навантаження на
контейнеровоз контейнерів з відходами, що
відправляються назахоронення, приймання
контейнерів з необробленими відходами з
об'єктів АЕС, порожніх бочок, порожніх
контейнерів для захоронення й інших ви-
тратних матеріалів.

Установка сортування й фрагментації
відходів (СіФ-камера) призначена для сор-
тування й підготовки відходів, що надходять,
для подальшої їх переробки на установках
ПКПТРВ.

Згідно з проектом, ТРВ подають із прий-
мальної дільниці в екрановану СіФ-камеру,
де провадиться їх радіаційний контроль за
допомогою гамма-камери NUKEM і пасив-
них нейтронних детекторів. Цей контроль
дозволяє визначити радіаційні характерис-
тики відходів і розділити їх на категорії: НСА-
короткоіснуючі, НСА-довгоіснуючі і ВАВ.

Після проведення необхідних вимірювань
із суміші відходів спочатку виділяються
ВАВ. Такі ТРВ, потужність дози у-випро-
мінювання яких на поверхні перевищує
10 мЗв/год (нижня межа для ВАВ), класи-

фікуються як ВАВ. Виявлені при сортуванні
ВАВ завантажують у біозахисну вкладку, яку,
в свою чергу, поміщають у 165-літрову боч-
ку, приєднану до сортувальної позиції СіФ-
камери. Біозахисна вкладка обмежує по-
тужність дози на відстані 0,1 м від зовнішньої
поверхні до значень, менших за 10 мЗв/год.

Після вилучення ВАВ виділяють довго-
існуючі НАВ та CAB і поміщають їх у 165-
літрову бочку, приєднану до наступної сор-
тувальної позиції.

Щоб розділити довгоіснуючі РАВ і корот-
коіснуючі РАВ, виконують наступні операції
в такій послідовності:

якщо потужність дози на поверхні ТРВ
вища за 0,3 мЗв/год (границя між НАВ і
CAB), відходи перевіряються пасивними ней-
тронними датчиками;

якщо потужність дози на поверхні ТРВ
становить від 0,13 до 0,3 мЗв/год, у-каме-
рою ідентифікують довгоіснуючі РАВ і на-
правляють на перевірку пасивними нейтрон-
ними датчиками;

якщо потужність дози на поверхні ТРВ
дорівнює від 0,0075 до 0,13 мЗв/год, у-ка-
мерою ідентифікують короткоіснуючі РАВ і
видаляють у лотік, встановлений на позиції
завантаження бочок; інші відходи направ-
ляють на перевірку пасивними нейтронни-
ми датчиками;

якщо потужність дози на поверхні ТРВ
нижча, ніж 0,0075 мЗв/год, відходи класи-
фікують як короткоіснуючі РАВ і видаляють
у лотік, установлений на позиції завантажен-
ня бочок.

Прямі вимірювання а-випромінювання
для «товстих» джерел практично неможливі
через швидке гальмування ос-частинок у
матеріалі відходів. Тому використовуються
непрямі методи-вимірювання потоку ней-
тронів, що утворюються в (а, п)-реакціїпри
опроміненні ізотопів 18О а-частинками, які
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випромінюються трансурановими ізотопами.
За інтенсивністю випромінювання нейтронів
обчислюють вміст трансуранових елементів.
Нейтрони виявляють за допомогою 3Не-де-
тектора. Для зменшення внеску у-випромі-
нювання використовують спеціальні при-
строї. На підставі результатів цих вимірю-
вань визначається а-активність. Ізотопний
склад використовується для підрахунку ней-
тронів відповідно з а-активністю.

Для зазначених цілей може також засто-
суватися метод ключового радіонукліда.
Суть його полягає у визначенні в лабора-
торних умовах кореляційної залежності між
легкоідентифікованим радіоізотопом (найча-
стіше це I37Cs) і трансурановим довгоісну-
ючим ізотопом з подальшим використанням
цієї залежності в практичній діяльності щодо
сортування. Однак у разі сортування РАВ
чорнобильського походження зазначена ко-
реляційна залежність для різних джерел над-
ходження РАВ може не зберігатися.

Інші відходи візуально поділяють на такі
категорії: горючі відходи; негорючі відходи,
що пресуються; негорючі відходи, що не
пресуються.

Великогабаритні відходи, що не можуть
бути фрагментовані, завантажують у контей-
нер для захоронення, який поміщають у сти-
кувальну позицію камери сортування. Інші
відходи засипають у 165-літрові бочки. За
допомогою системи внутрішнього транс-
порту відходи в 165-літрових бочках і в кон-
тейнерах для захоронення транспортують до
відповідних технологічних дільниць.

Установка спалювання призначена для
спалювання твердих горючих відходів, що
надходять з установки сортування, а також
рідких відходів, що утворюються в ході екс-
плуатації та зняття з експлуатації АЕС. Уста-
новка спалювання складається із семи тех-
нологічних систем: завантаження твердих

горючих відходів; спалювання (первинне й
вторинне); двоступеневого очищення димо-
вих газів; тонкого очищення газів, що ви-
кидаються; витяжної вентиляції для підтрим-
ки розрідження; вивантаження золи; подачі
на спалювання рідких відходів.

Установка спроектована з розрахунку на
безперервний режим роботи за мінімальної
участі персоналу. Розрідження в установці
спалювання підтримується постійно, тобто
й тоді, коли установка не перебуває в роботі.
Це запобігає викиданню залишкової актив-
ності в атмосферу приміщень із постійним
перебуванням персоналу. Для цієї мети в
системі витяжної вентиляції передбачається
спеціальний допоміжний вентилятор.

Ефективна система рідинного газоочи-
щення й фільтрації димових газів зменшує
викиди у вентиляційну трубу до меж, уста-
новлених національними нормативними до-
кументами.

Зола, що утворюється при спалюванні,
збирається в 165-літрові бочки і після попе-
реднього визначення активності й нуклід-
ного складу піддається компактуванню в
установці пресування.

Установка пресування (рис. 4.15) при-
значена для компактування короткоіснуючих
НАВ і CAB у 165-літрових бочках, що над-
ходять з установок сортування й спалюван-
ня після проходження систем контролю й
моніторингу- Застосування методу пресу-
вання при переробці ТРВ дає змогу від двох
до п'яти разів скоротити об'єм відходів, а
отже, і кількість контейнерів, що направля-
ються на захоронення, забезпечуючи мак-
симально економічне заповнення СОПСТРВ.

Завантажувана в прес бочка з відхода-
ми пресується за допомогою регульовано-
го зусилля до 20 000 кН. Утворені брикети
поміщають у контейнер для захоронення;
заповнений контейнер подають на установку
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Камера головного циліндра

11
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Система доставки брикет Система завантаження бочок

Рис. 4.15. Конструкція суперпреса:
/ - базова рама; 2 - транспортна плита; З, 16 - двері, що зачиняються; 4 - нижній стіл; 5 -
твердий дзвін; 6 - пристрій для вимірювання бочок; 7 - повітряна засувка; 8 - зовнішні гідравлічні
циліндри; 9 - матриця; 10 - кришка; // - литий сталевий кожух; 12 - напрямний шток; 13 - го-
ловний поршень; 14 - отвір для вивантаження; 15 - верхній стіл; 17 - пристрій для перфорації;
18 - пристрій для центрування бочок; 19 - базовий блок

цементування для іммобілізації завантаже-
них ТРВ.

Іммобілізація відходів, що підлягають
захороненню в СОПСТРВ, здійснюється за-
ливанням цементним розчином порожньо-
го простору, що залишається в контейнері
для захоронення, після його заповнення
твердими відходами.

Перед цементуванням визначають актив-
ність й нуклідний склад відходів, що знахо-
дяться в контейнері. Ці дані заносять у систе-
му контролю й обліку упаковок із відходами

(трекінг-систему) і надалі використовують
при складанні паспорта на контейнер, що на-
правляється на захоронення в СОПСТРВ.

Система поводження й тимчасового
зберігання ВАВ і довгоіснуючих НАВ та
CAB призначена для поводження й тим-
часового зберігання відходів до вирішення
питання зі спорудження сховища для них.
Ця система створена у зв'язку з тим, що
ВАВ і довгоіснуючі НАВ та CAB, виділені
після сортування в ЗПТРВ, не допускаються
для захоронення в СОПСТРВ.
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Відсортовані у 165-літрові бочки ВАВ і
довгоіснуючі НАВ та CAB, які не можуть бути
захоронені в новому СОПСТРВ, поміщають
у зовнішні упаковки (200-літрові бочки з
герметичними кришками) і доставляють на
СРТВ, де передбачено все необхідне облад-
нання для підйому й розвантаження транс-
портних контейнерів та розміщення упако-
вок на тимчасове зберігання в залізобетон-
них екранованих відсіках.

Система внутрішнього транспорту пе-
редбачає транспортування контейнерів між
приміщеннями приймання РАВ і їх виванта-
ження за допомогою крана й допоміжного
обладнання. У СіФ-камеру доставляють від-
криті внутрішні контейнери (крім 200-літро-
вих бочок). У СіФ-камері контейнери з
відходами встановлюють на пристрій для
перекидання; після ввімкнення перекидаю-
чого пристрію відходи висипаються в лотік,
розташований на сортувальному столі.
Відходи розподіляють у лотоку за допомо-
гою робота, оснащеного спеціальним скреб-
ком. Фізичний стан відходів оцінюється
оператором візуально через екрановане
вікно, а також за допомогою відеокамер,
установлених на обладнанні в СіФ-камері.

200-літрові бочки з відходами, що над-
ходять у СіФ-камеру, спочатку транспорту-
ють на дільницю фрагментації за допомогою
крана із захватом, де бочки відкривають,
потім знову направляють до перекидаючо-
го пристрою й спорожняють у лотік.

Транспортування короткоіснуючих НАВ
і CAB на захоронення здійснюється в ліцен-
зованих контейнерах спеціалізованим кон-
тейнеровозом.

Відходи, що не підлягають пресуванню,
виділяють із лотока й переміщають у кон-
тейнер для захоронення за допомогою кра-
на із захватом. Маса контейнера й потуж-
ність дози у-випромінювання цих відходів

вимірюються перед завантаженням у кон-
тейнер відповідно вагами, вмонтованими у
рольганг, та дозиметром. Заповнення контей-
нера відходами, що не пресуються, контро-
люється візуально. Заповнений контейнер за
допомогою рольгангового транспортера
направляється на рейковий візок, розташо-
ваний у транспортному коридорі.

Після відділення короткоіснуючих РАВ,
що не пресуються, провадиться сортування
CAB, що пресуються. Ці відходи завантажу-
ють у призначені для них 165-літрові бочки
за допомогою робота.

Після видалення з лотока CAB відходи,
що залишилися, розглядають як НАВ. НАВ,
що пресуються, й горючі НАВ визначають-
ся візуально за допомогою відеокамер.
Відділення НАВ, що пресуються, від горю-
чих НАВ і завантаження їх у відповідні 165-
літрові бочки, приєднані до сортувальних
позицій, здійснюється за допомогою робо-
та. Якщо при проведенні вищеописаного
сортування на сортувальному лотоку зали-
шаться тільки короткоіснуючі РАВ, які є та-
кими, що пресуються, або горючими, то, для
збільшення продуктивності, лотік із цими
відходами транспортується до позиції заван-
таження бочок. Тут відходи сортуються візу-
ально відповідно до їхніх фізичних характе-
ристик за допомогою робота у відповідні
165-літрові бочки. Одночасно на дільницю
сортування перед перекидаючим пристроєм
встановлюють додатковий лотік, готовий до
приймання наступної партії ТРВ.

Моніторингу підкритичності РАВ у про-
цесі сортування не передбачено, оскільки
відсутня можливість утворення при сорту-
ванні композиції з подільних матеріалів
(навіть тих, що містять свіже паливо 2 %
збагачення по 2 3 5U) і води в пропорціях, що
призводять до виникнення процесу само-
підтримної ланцюгової реакції.
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Великогабаритні відходи, які занадто ве-
ликі для пакування в бочки або контейнери,
але можуть бути фрагментовані, направля-
ють на дільницю фрагментації великога-
баритних ТРВ, яка являє собою робочий
простір перед захисним вікном, через яке
шматки відходів, що надійшли, оглядають,
після чого вибирають підходящий метод
фрагментації. Для виконання цієї роботи є
два копіювальних маніпулятори типу «май-
стер-слейв», оснащені набором інструмен-
тів і захоплювального обладнання. Для фраг-
ментації використовують тільки механічні
методи (процеси термічного розділення не
розглядаються):

Технологія
Радіоактивні відходи фрагментації

Бетонні конструкції Розбивка, різання

Сталеві швелери, круглий Розпилювання
і кутовий прокат
Кабелі, шланги, круглі й Різання гідравліч-
прямокутні матеріали, ними ножицями, під-
труби (з поперечним пере- вішеними на крані,
різом близько 40 х 40 мм) позиціонування ма-

ніпуляторами

Металеві листи, порож- Дроблення, різан-
нисті тонкостінні матеріа- ня, розпилювання
ли, пластик, деревина

Після того як великогабаритні відходи
фрагментовані, їх знову сортують за допо-
могою вимірювальних пристроїв СіФ-каме-
ри й приєднують до вищеописаних потоків
відходів. Відсортовані й завантажені у 165-
літрові бочки відходи (що пресуються, го-
рючі, довгоіснуючі РАВ, ВАВ) підлягають
додатковому контролю на станції моніторин-
гу бочок (СМБ). Контейнер з негорючими
відходами та такими, що не пресуються,
направляється на установку цементування
й далі на захоронення.

Система спалювання складається з трьох
підсистем:

підсистеми спалювання (подача твердих
відходів у піч, спалювання, вивантаження
золи, подача рідких горючих відходів);

підсистеми обробки газу, що викидаєть-
ся (охолодження газу, очищення, фільтра-
ція, контроль тиску);

підсистеми пакування відходів (пакуван-
ня твердих відходів у пластикові мішки й у
бочки, зберігання твердих горючих відходів).

Коротку проектну характеристику ТРВ,
що підлягають спалюванню, наведено нижче:

Теплотворна здатність, МДж/кг 20

Питома активність кБк/кп
р-і у-випромінювання < 103

а-випромінювання < 10

Склад ТРВ, % за масою:
дерево, целюлоза, папір 25
тканина, одяг, дрантя, гума 5
негалогеновані вуглеводні ЗО
галогеновані вуглеводні 5
негорючі матеріали, включаючи воду 5

Фактор дезактивації
для нелетких радіонуклідів > 107

Режим роботи Безперервний, пода-
ча твердих відходів
окремими партіями

Графік роботи:
завантаження, люд./дн 20-22
завершення спалювання, люд./дн 2-4

звичайний час роботи, дн./тиждень 5

Утворення золи, кг/год (кг/добу) 4 (80)

Утворення промивного розчину, кг/год... 30-35*

Викиди у вентиляційну трубу, м3/год 2000

Проектні дані установки спалювання такі:
продуктивність і теплотворна здатність при
спалюванні рідких відходів відповідно
50 кг/год і 50 МДж/кг, а при спалюванні рід-

* Із вмістом солей близько 15 % за масою.
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ких відходів -10 . . . 15 кг/год і 1000 МДж/кг
(при одночасній подачі твердих відходів;
масове співвідношення твердих і рідких
відходів залежить від теплотворної здатності
кожного типу відходів).

Димові гази, що утворюються в процесі
спалювання, проходять кілька етапів очи-
щення. Завдяки цьому концентрація небез-
печних складових у газі, що викидається у
вентиляційну трубу, знаходиться в установ-
лених для емісії межах. Вторинні відходи,
що утворюються в установці спалювання,
наприклад зола й промивний розчин, пере-
даються на подальшу переробку.

У підсистемі спалювання мішки із ТРВ
подають у верхню частину печі в кількості
приблизно 50 кг/год. Якщо зменшити по-
дачу ТРВ, то одночасно в піч можуть пода-
ватися горючі РРВ в кількості приблизно
10 кг/год. З печі спалювання газ направ-
ляється в камеру допалювання, де руйну-
ються й спалюються органічні сполуки, при-
внесені з газами. Золу з печі й камери до-
палювання вивантажують у 165-літрові боч-
ки, які закочують і транспортують у систему
пресування для наступної обробки.

Спалювані ТРВ впаковують у 20-літрові
пластикові мішки й у 200-літрових бочках
подають зі сховища горючих відходів у
підйомно-поворотний пристрій на візку для
перевезення бочок. Після ручного відкрит-
тя кришки й розміщення бочки в підйомно-
поворотному пристрої, мішки автоматично
подаються в приймальний бокс. Мішки з
відходами зісковзують із приймального бок-
су в проміжний транспортний бокс, що слу-
жить невеликим буфером для спалюваних
ТРВ, де їх вручну перевантажують на за-
вантажувальну каретку, що переміщає
мішки в камеру спалювання з інтервалами
від 4 до 10 хв. Інтенсивність залежить від
теплотворної здатності вихідної сировини й

режиму роботи печі (тільки ТРВ або РРВ і
ТРВ разом). Завантажувальна каретка є ча-
стиною повітряного шлюзу між атмосферою
печі й атмосферою подавальної системи.

Необхідні технологічні операції всередині
боксів персонал виконує за допомогою
вмонтованих захисних рукавичок при спо-
стереженні через захисні вікна.

Піч являє собою пристрій шахтного типу,
без будь-яких внутрішніх елементів, з бага-
тошаровим облицюванням з вогнетривкого
матеріалу, сумісного з відходами, що пере-
робляються. Мішки з ТРВ, завантажувані
зверху, падають на дно. У донній частині печі
є термостійка дросельна заслінка, призна-
чена для вивантаження золи.

ТРВ спалюються в двох зонах, у кожну
з яких незалежно подається повітря. Горін-
ня твердих відходів відбувається в нижній
зоні, безпосередньо над днищем печі. Для
підтримання горіння в цю частину печі по-
дається пароповітряна суміш. Одна третина
всієї кількості повітря, використовуваного
для спалювання, направляється в нижню
зону печі. Повітря нагрівається до темпера-
тури близько 130°С в електричному нагрівані
й перед подачею в піч змішуються з парою.
Кількість пари підбирається так, щоб кон-
центрація кисню в пароповітряній суміші
становила приблизно 16 % за об'ємом. За
рахунок ендотермічної реакції між парою й
вуглецем верхня межа температури в пала-
ючому матеріалі підтримується нарівні при-
близно 900 °С. Завдяки цьому виключаєть-
ся утворення шлаків.

Решта повітря подається в другу зону,
розташовану безпосередньо над першою.
Потік повітря розрахований таким чином,
щоб забезпечити надлишок кисню для га-
рантії повного спалювання і підтримки тем-
ператури горіння в діапазоні 800-1050 °С.
Перед початком роботи піч розігрівається до
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робочої температури як мінімум 750 °С за
допомогою дизельного пальника, розташо-
ваного в бічній частині печі.

Дизельний пальник печі спалювання
працює тільки на стадії попереднього на-
грівання, а також коли теплотворна здатність
самих відходів недостатня. Якщо паралель-
но зі спалюванням ТРВ мають спалюватися
й РРВ, дизельне пальне замінюється рідкими
горючими відходами й пальник перемикаєть-
ся на режим спалювання РРВ. Димовий газ,
що виходить із печі, усе ще містить горючі
газоподібні компоненти й тверді частинки.
Вони спалюються в першій секції камери до-
палювання. Концентрація кисню в першій
секції камери допалювання контролюється
й підтримується на рівні як мінімум 6 % за
об'ємом за рахунок подачі додаткового
повітря.

Дизельний пальник камери допалюван-
ня підтримує температуру в ній у діапазоні
950-1100 °С (стартова робоча температура
850 °С). Завдяки такому діапазону темпе-
ратур і тривалості перебування димового
газу в камері допалювання понад 2 с, всі
органічні сполуки руйнуються. Температу-
ра димового газу на виході з камери допа-
лювання знижується шляхом упорскуван-
ня охолоджувального повітря через дві
охолоджувальні форсунки. У такий спосіб
частинки золи, що розплавилися у верхній
частині камери допалювання, знову пере-
ходять у твердий стан і осідають на дно
камери допалювання.

Зола, що накопичилась у печі й у камері
допалювання, видаляється безнапірним по-
током у бункери. З печі спалювання вона
вивантажується один раз на день і залишаєть-
ся в охолоджуваній зоні бункерів, як пра-
вило, на 24 год. Зола з камери допалюван-
ня вивантажується один раз на тиждень
після розхолоджування наприкінці тижня,

коли спалювання не провадиться, в 165-
літрові бочки, приєднані до бункерів. Напов-
нену золою бочку закривають і транспор-
тують у СМБ, що є частиною системи конт-
ролю бочок та контейнерів. У СМБ вимі-
рюється сумарна радіоактивність бочки із
золою. Далі бочка обробляється як корот-
коіснуючі РАВ, що пресуються.

Вільний від органічних речовин димовий
газ охолоджується до 4500 °С при подачі
чистого конденсату через охолодний змішу-
вач у статичний змішувач газу, що вики-
дається. Подальше охолодження здійснюєть-
ся на першому ступені форсункового скру-
бера. На цій стадії охолодження температу-
ра дуже швидко знижується приблизно до
800 °С. Таким чином виключається утво-
рення діоксинів і фуранів.

На другому ступені форсункового скру-
бера димовий газ промивається для змен-
шення кількості таких шкідливих компо-
нентів, як НС1 і HF. Величина рН промив-
ного розчину в форсунковому скрубері
підтримується між 0,5 і 1,5 додаванням
відповідних хімічних реагентів (HNO3).
Потім димовий газ промивається у форсун-
ковому скрубері для зниження кількості та-
ких шкідливих компонентів, як SO2. Вели-
чина рН очищувального розчину у цьому
форсунковому скрубері підтримується між
7 і 9 додаванням каустичної соди (NaOH).
Діапазон рН вибраний так, щоб забезпечи-
ти максимальну абсорбцію SO2 і звести до
мінімуму абсорбцію СО2. Вбудований у фор-
сунковий скрубер тумановловлювач знижує
віднесення рідини у фільтраційну систему.

Промивний розчин обох скруберів пе-
рекачується по замкненому контуру цирку-
ляційними насосами. Втрата промивного
розчину внаслідок пароутворення компен-
сується подачею чистого конденсату в цир-
куляційні контури. Коли концентрація домі-
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шок або солей у промивному розчині до-
сягає відповідної межі, розчин частково
скидається в бак нейтралізації й заміщаєть-
ся свіжим чистим конденсатом. Після нейт-
ралізації промивні розчини подають насо-
сом у систему збору трапних вод. Мокре
газоочищення дозволяє видаляти як тверді
й пароподібні радіоактивні компоненти, так
і газоподібні хімічно небезпечні компонен-
ти на тому самому технологічному етапі.

Після форсункового скрубера з газу, що
викидається, вилучена більша частина
шкідливих компонентів, і газ насичується
водяною парою. Щоб уникнути конденсації
води у НЕРА-фільтрах до фільтрації на них,
температура газу підвищується до величи-
ни, що на 300 °С перевищує точку роси у
статичному змішувачі. Газ фільтрується на
НЕРА-фільтрах, які затримують аерозолі з
ефективністю більше за 99,99 % і служать
останнім бар'єром для радіонуклідів. Газ,
що пройшов фільтрацію, викидається в
атмосферу через вентиляційну трубу, осна-
щену приладами для контролю й моніто-
рингу емісії хімічних елементів і радіонук-
лідів.

Після сортування й фрагментації у СіФ-
камері відходи, що пресуються, поміщають
у 165-літрові бочки, в яких вони піддають-
ся пресуванню в пресі високого тиску -
суперпресі. Крім цього, пресуванню під-
дається зола від установки спалювання.
Суперпрес - добре випробуваний апарат для
пресування широкого діапазону відходів.

Робота установки пресування включає:
доставку бочок з відходами, що пресу-

ються;
завантаження бочок з відходами для пре-

сування;
пресування;
зберігання спресованих відходів (бри-

кетів);

заповнення бетонних контейнерів брике-
тами;

видалення контейнера з брикетами через
шлюз.

Бочки з відходами доставляють в уста-
новку пресування за допомогою роликово-
го транспортера. З роликового транспорте-
ра бочку забирають за допомогою захвата
крана й через проріз у захисній стіні поміща-
ють на передавальний рольганг суперпре-
са. З рольганга 165-літрова бочка з відхо-
дами надходить у суперпрес за допомогою
завантажувальної плити. Одночасно із за-
вантаженням чергової бочки вивантажуєть-
ся попередня спресована бочка на переда-
вальну плиту преса.

Бочка, яку пресують із зусиллям до
20 000 кН, набуває форму шайби. Висота
спресованих брикетів виміряється за допо-
могою приладу, розташованого над пере-
давальною плитою. Результат вимірювання
видається на панель управління й заносить-
ся в комп'ютер системи обліку й контролю
упаковок з відходами.

Під час операції пресування відходів
суперпрес додатково закривається вбудо-
ваною пересувною перегородкою. Повітря,
що виходить із преса, направляється через
фільтр попередньої фільтрації у вентиляційну
систему. Суперпрес обладнаний піддоном
для збору рідини, що утворюється при пре-
суванні вологих відходів.

З передавальної плити суперпреса спре-
сований брикет передається на передаваль-
ний роликовий транспортер, звідси його за-
бирають за допомогою крана для переван-
таження брикетів у піддон.

Постійний облік даних, що стосуються
висоти брикетів і характеристик спресова-
них у них відходів, дозволяє забезпечити на-
ступне оптимальне завантаження контейне-
ра, що надходить на цементування. У ході
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завантаження брикетів система відстежен-
ня безупинно розраховує й запам'ятовує
очікувану масу контейнера після цементу-
вання й сумарну радіоактивність. Із досяг-
ненням встановлених значень завантажен-
ня блокується.

У бетонному контейнері з брикетів фор-
муються стоси до п'яти брикетів кожний.
Висота стосу спресованих відходів не по-
винна перевищувати певного значення.
Після заповнення бетонного контейнера за
допомогою спеціального пристрою контей-
нер закривають кришкою й направляють у
систему цементування.

Установка цементування призначена
для герметизації ТРВ у контейнерах для за-
хоронення. Відходи, що підлягають захоро-
ненню в СОПСТРВ, іммобілізуються це-
ментуванням, тобто заповненням рідким
цементним розчином порожнього просто-
ру контейнера, наповненого ТРВ. Завдяки
тому, що перед цементуванням розрахову-
ється об'єм відходів, що знаходяться у
контейнері, а в процесі цементування рівень
розчину в контейнері контролюється вимі-
рювальним пристроєм, забезпечується
можливість порціонної підготовки цемент-
ного розчину в необхідній кількості, прак-
тично без залишку. Розмір перших порцій
розчину визначається виходячи з розрахо-
ваного об'єму відходів у контейнері, а розмір
останньої порції залежить від досягнення
заданого рівня заповнення, що контролю-
ється вимірювальним пристроєм.

У контейнери завантажуються два типи
ТРВ, що подаються на цементування. До
першого типу належать брикети з установ-
ки пресування, які укладають окремими
штабелями всередину контейнера. Другий
тип - відходи, що не пресуються; поміщені
в СіФ-камеру, вони безпосередньо надхо-
дять в контейнери для захоронення.

Установка цементування розділена на дві
основні підсистеми: підсистему підготовки
розчину й підсистему подачі розчину. Якщо
протягом ЗО хв після заповнення одного
контейнера наступні контейнери не готові
(таке може статися після цементування кож-
ного контейнера або наприкінці робочого
дня), то невеликий залишок розчину в кор-
пусі бетонозмішувача й подавальних рука-
вах вивантажується, а установка, крім за-
вантажувального патрубка, промивається
водою. Вся використана вода збирається й
використовується повторно.

Процес цементування керується з місце-
вого щита управління. Система управління
дозує подачу води й суперпластифікатора в
резервуар-змішувач, подачу цементу з бун-
кера в резервуар-змішувач, контролює пе-
ремішування розчину й незмінну циклічну
роботу змішувача під час подачі розчину.

При заповненні контейнера ультразвуко-
вий індикатор вимірює фактичний рівень
його заповнення відходами (а не об'єм за-
литого цементу) й об'єм порожнього, не
заповненого відходами, простору в контей-
нері. Ці дані використовуються для розра-
хунку об'єму останньої порції цементуван-
ня. Як правило, у змішувачі не залишаєть-
ся невикористаного розчину.

Кожний контейнер оснащений кришкою
з двома отворами: один призначений для
заливання розчину, а інший - для контролю
рівня заливання розчину й виходу повітря
під час заливання. Після тужавіння цемент-
ного розчину отвори закривають пробками
й герметизують.

Для зберігання довгоіснуючих РАВ і ВАВ
будуть використовуватися наявні відсіки
СРТВ, спроектовані й пристосовані для по-
дібних цілей. Довгоіснуючі РАВ і ВАВ збері-
гатимуться в неекранованих зовнішніх упа-
ковках усередині екранованих комірок, що
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усуває потребу у великій кількості екрано-
ваних зовнішніх упаковок. Розміри схови-
ща достатні для забезпечення необхідної,
відповідно до технічної специфікації,
місткості зберігання - 3500 м3.

Як зовнішні упаковки використовують
стандартні 200-літрові бочки з герметичними
кришками. Корозійна стійкість і механічна
міцність бочок розраховані назберігання в них
відходів протягом не менше ЗО років. Мож-
ливість штабелювання - не менше 5 рядів.

Буферне сховище короткоіснуючих РАВ
призначається для зберігання контейнерів
перед вивезенням їх на сховище СОПСТРВ.
Контейнери в буферне сховище надходять з
установки цементування. Буферне сховище
має вміщувати 21 контейнер для захоронення
при їх розташуванні в один ярус, що дозво-
ляє не переривати роботу ЗПТРВ протягом
7 днів у разі затримки роботи СОПСТРВ. Для
виконання вантажно-розвантажувальних
операцій передбачено мостовий опорний
кран вантажопідйомністю 200 кН, обладна-
ний спеціальним захватом.

Система контролю й обліку упаковок
із відходами призначена для контролю упа-
ковок із відходами перед їх відправленням
у СОПСТРВ. Виконувані системою функції
включають ідентифікацію контейнерів, ви-
значення вмісту контейнерів, а також реєст-
рацію даних про контейнери. Система конт-
ролю упаковок із відходами містить:

програмований логічний контролер;
систему баз даних з алгоритмом розра-

хунку;
пристрої для зчитування штрихового коду;
контрольні станції, розміщені на різних

технологічних дільницях ЗПТРВ.
Функція реєстрації даних про упаковки

з відходами, виконувана системою контро-
лю упаковок, доповнює ручні операції вве-
дення даних. На кожному етапі технологіч-

ного процесу система контролю упаковок
обробляє зібрані дані й порівнює результати
обчислень із даними, що зберігаються в бан-
ку допустимих значень. У разі перевищення
допустимих значень видається попереджу-
вальний сигнал і упаковка з відходами замі-
нюється ще до початку цементування або
пресування.

Основним компонентом системи є си-
стема моніторингу бочок (СМБ). Усі опе-
рації з контейнерами та бочками, що містять
перероблені відходи, реєструються й за-
носяться в єдину систему баз даних, які ви-
користовуються для контролю технологіч-
ного процесу й для характеристики відходів
перед тим, як вони вивозяться із ЗПТРВ.

Система контролю складається з 13 окре-
мих станцій (рис. 4.16).

На станції / наповнюються внутрішні
контейнери (у кесоні). За допомогою облад-
нання цієї станції визначаються потужність
дози вилучених з відсіків сховища ТРВ та
їхня маса.

На станції 2 реєструється ідентифікацій-
ний номер доставленого контейнера з відхо-
дами. Відповідно до процедур приймання у
кожному доставленому контейнері з відхо-
дами, що надходять не з УВТВ, вимірюють
потужність дози на поверхні та на відстані
1 м від поверхні, а також поверхневе радіо-
активне забруднення.

Потужність дози вимірюється вручну в
центральній точці верхньої поверхні контей-
нера й на відстані 1 м від цієї точки. Отри-
мані дані порівнюються з даними супровід-
ної документації. Поверхневе забруднення
контейнерів визначають взяттям мазків з
поверхні у довільно вибраних точках.

Після того як усі вимірювання проведені,
дані про контейнер, дані про відходи та іден-
тифікаційний номер контейнера оператор
заносить у систему обліку.
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Станція 1
Станція
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Дільниця

сортування.
Потужність

нейтронного
випромі-
нювання,
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випромі-
нювання,
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Спалювані
відходи
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Відходи, що
пресуються^

Станція 2
Приймальна

станція
необроблених
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Порожні бочки
різних розмірів

Станф З
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бочок.
Штрихкод

Порожні
контейнери

Станція 4
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нювання,
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НАВ

Станція 7
Установка

зовнішнього
пакування.
Штрихкод

Станція 11
Установка
вивезення
довгоісну-
ючихВАВ.
Штрихкод

Станція 10
Установка

пресування.
Штрихкод

Станція 12
Дільниця вимірювання контейнерів

для захоронення.
Потужність дози на відстані їм від

контейнера, перевірка забруднення,
маса, штрихкод

Станція 9
Установка

сепаратора
золи.

Штрихкод

Горючі
відходи

Станція 8
Підготовки

завантаження
установки

спалювання.
Штрихкод

Станція 13
Дільниця

вивезення
контейнерів

для
захоронення.

Штрихкод

Порожні бочки

Рис. 4.16. Принципова схема системи контролю і обліку

Через станцію 3 проходять усі порожні
бочки, що надходять на ЗПТРВ й викорис-
товуються в технологічних процесах. Для
ідентифікації бочок служать пристрої зчи-
тування і друкування штрихкоду (ідентифі-
каційного номера).

На станції 4 приймають порожні контейне-
ри для подальшого сортування й пресування.

На станції 5 приймальної й сортувальної
дільниці СіФ-камери в комп'ютер вносять
ідентифікаційний номер контейнера, що по-
дається на сортування. Після того як відхо-

ди вивантажені на сортувальний стіл, їх ви-
мірюють. Знімки, зроблені у-камерою, за-
пам'ятовуються в системі обліку. Зчитаний
ідентифікаційний номер бочки, що подаєть-
ся до сортувальної позиції, додається до
даних про порції і типи відходів, що надійш-
ли на сортування. Кожна операція в процесі
сегрегації відходів заноситься в систему.
Після кожної операції з бочкою відбуваєть-
ся обмін сигналами між програмованим ло-
гічним контролером і системою контролю
та обліку.
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Короткоіснуючі РАВ, що не пресуються
й не спалюються, поміщають прямо у при-
єднані контейнери для захоронення. У си-
стему обліку вводять дані стосовно маси
контейнера, потужності дози та знімок, от-
риманий у-камерою, кожного фрагмента
відходів, що завантажується в контейнер. На
основі цієї інформації розраховується сумар-
на активність в контейнері. Крім того,
здійснюється нейтронне вимірювання для
визначення а-активності, щоб підтвердити,
що відходи належать до групи короткоісну-
ючих РАВ. Результати всіх вимірювань за-
носять у систему контролю й обліку.

Якщо у процесі сортування горючих ТРВ
ліміти для короткоіснуючих РАВ і НАВ пе-
ревищені, дається попереджувальний сиг-
нал і виявлені відходи не пакуються для спа-
лювання, а спрямовуються, в залежності від
результату вимірювання, або в бочку для від-
ходів, що пресуються, або в бочку для довго-
існуючих РАВ.

На станції 6 СМБ проходять вимірюван-
ня усі відходи (крім тих, що не пресуються),
а саме:

горючі НАВ, короткоіснуючі РАВ, що
пресуються, довгоіснуючі РАВ та ВАВ, і ті й
інші у 165-літрових бочках при транспор-
туванні від СіФ-камери;

зола з установки спалювання в 165-
літрових бочках, що попередньо класифі-
кується як короткоіснуючі РАВ.

Результати вимірювання автоматично за-
пам'ятовуються в системі обліку разом з іден-
тифікаційним номером бочки. Якщо за ре-
зультатами вимірювання бочка з відходами,
спочатку класифікованими як короткоіснуючі
РАВ, насправді містить довгоіснуючі РАВ,
дані по цій бочці коректують, а далі її при-
єднують до потоку ВАВ і довгоіснуючих РАВ.

Система моніторингу бочок враховує
додаткове екранування бочок з ВАВ біоза-

хисною вкладкою, що обмежує потужність
дози.

У СМБ визначаються такі параметри:
маса; потужність дози на всіх поверхнях
бочок (у трьох точках по висоті уздовж
бічної поверхні, в одній точці на верхній по-
верхні, в одній точці на днищі); потужність
дози на відстані 1 м від поверхні - однієї
позиції для всіх поверхонь; радіоактивність
джерел у-випромінювання; величини емісії
нейтронів; радіоактивність а-джерел. Час
вимірювання становить близько 11 хв.

СМБ інтегрована в систему рольгангів,
що транспортують бочки, і розміщується в
екранованих боксах.

СМБ містить: механічні компоненти; ви-
мірювачі потужності дози для визначення
цього показника на поверхні й на відстані
1 м від поверхні; германієвий детектор для
визначення у-активності; нейтронні детекто-
ри; систему зважування; компоненти управ-
ління й обробки даних; програмне забезпе-
чення для управління й обробки даних.

На станції 7 бочки з довгоіснуючим РАВ
і ВАВ упаковують у 200-літрові зовнішні па-
кувальні контейнери, котрі реєструють у си-
стемі обліку й транспортують в існуючі спе-
ціально обладнані відсіки СРТВ для тим-
часового зберігання.

Через станцію 8 проходять тільки горючі
відходи, що направляються потім на спалю-
вання. Для ідентифікації відходів і відстежен-
ня в системі обліку й контролю використо-
вується зчитувач штрихкоду.

Зола від установки спалювання (станція 9)
вивантажується в 165-літрові бочки й на-
правляється потім у СМБ і систему пресу-
вання. Для подальшого обліку й контролю
бочок із золою на цій станції передбачено
зчитувач штрихкоду.

На станції 10 брикети, що утворилися в
результаті пресування, реєструють у системі
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обліку за допомогою ідентифікаційного но-
мера вихідної бочки й даних про висоту
брикету. Потім брикети завантажують у кон-
тейнер для захоронення. Маса брикетів і
сумарна активність у контейнері розрахову-
ються автоматично й запам'ятовуються в
системі. Ці дані поєднуються з ідентифіка-
ційним номером контейнера.

Перед вивезенням зовнішніх упаковок з
ВАВ і довгоіснуючими РАВ на тимчасове
зберігання до відсіків СРТВ має бути підго-
товлена супровідна документація. Для цього
на станції 11 вивезення ВАВ і довгоіснуючих
РАВ також передбачені зчитувач штрихкоду,
який зчитує ідентифікаційний номер зов-
нішньоїупаковки, що містить бочку з довго-
існуючими РАВ і ВАВ, і принтер, який роз-
друковує інформацію про необхідні дані.

Перед установленням в буферне схови-
ще контейнери для захоронення проходять
необхідні вимірювання на станції 12. Склад
і активність відходів у контейнері перевіря-
ються за допомогою обміну інформацією
між програмованим логічним контролером
і системою обліку. На цій станції здійснюєть-
ся також реєстрація всіх порожніх контей-
нерів, що надійшли.

Для контейнерів, заповнених відходами,
вимірюють масу контейнера, поверхневу
потужність дози, потужність дози на відстані
1 м від поверхні, поверхневе забруднення.

Маса контейнера визначається за допо-
могою системи зважування, інтегрованої в
систему рольгангів і пов'язаної із системою
контролю й обліку; потужність дози на по-
верхні - вручну на всіх бічних поверхнях, а
також в одній точці на відстані 1 м від бічної
стінки на висоті, рівній половині висоти кон-
тейнера; поверхневе забруднення- взяттям
проби (мазка) з довільних точок поверхні.
Мета цих вимірювань - перевірити, чи відпо-
відає контейнер вимогам транспортування.

Отримані дані вносять у систему. Після того
як всі вимірювання завершені й непереви-
щення встановлених меж підтверджено, кон-
тейнер транспортують у буферне сховище.

На кінцевій станції 13 здійснюється підго-
товка супровідної документації перед виве-
зенням контейнера на захоронення.

4.5. ПОВОДЖЕННЯ
З ОПРОМІНЕНИМ ГРАФІТОМ

Реакторний графіт, що використовував-
ся як сповільнювач і відбивач нейтронів,
становить більшу частину накопичених у
світі ТРВ, отже, пошук способів його ути-
лізації є актуальним завданням. При плану-
ванні заходів щодо поводження з відпра-
цьованим графітом необхідно враховувати
тип реактора, характеристики графіту, особ-
ливості його експлуатації й зберігання.

Відпрацьований реакторний графіт має
особливості, обумовлені такими причинами:

до складу реакторів входили два графі-
тових компоненти - кладка з окремих бло-
ків, що піддається опроміненню протягом
усього періоду експлуатації, і втулки, при-
значення яких полягало в запобіганні радіа-
ційним ушкодженням графітової кладки й
полегшенні вивантаження деформованих
технологічних каналів;

графітові компоненти реакторів працю-
вали в захисній атмосфері азоту, що запов-
нював пори графіту й був одним з основ-
них (разом з хімічно зв'язаним азотом)
джерел утворення довгоіснуючого р-випро-
мінюючого МС (Г1/2 = 5730 років) за реак-
цією 14N(n, p)14C;

перші роки експлуатації реакторів су-
проводжувалися інцидентами, що призво-
дили до потрапляння частинок палива в
графітову кладку. Подальший вплив нейт-
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ронного опромінення на паливні частинки
призвів до забруднення графітових блоків і
втулок продуктами поділу й актиноїдами.
Крім того, протягом усього періоду експлуа-
тації багаторазово відбувалося заливання
графітових кладок водяним теплоносієм; па-
роводяна суміш, що утворювалася, сприяла
міграції радіонуклідів в об'ємі кладки.

Відповідно до прийнятої в Росії концеп-
ції, графітові кладки реакторів для вироб-
ництва збройового плутонію підлягають за-
хороненню на місці в реакторних будівлях,
обладнаних достатньою кількістю бар'єрів
безпеки, на термін 100 років і більше.

Переробка опроміненого реакторного
графіту після виводу з експлуатації уран-
графітових реакторів актуальна й потребує
пошуку реальних технологічних рішень.
У середньому кожний водографітовий реак-
тор містить від 1000 до 2500 т опромінено-
го графіту. За час експлуатації в кладці, на-
приклад РБМК, накопичується 14С сумар-
ною активністю 1014-1015 Бк, що перевищує
сумарну активність усіх інших радіонуклідів,
які є в опроміненому графіті. Присутній
у відходах довгоіснуючий 14С бере участь у
всіх біологічних обмінних процесах у
природі, внаслідок чого становить небезпеку
для людського організму. Тому при ство-
ренні технології переробки опроміненого
реакторного графіту виключна увага має
бути приділена іммобілізації 14С.

Особливо складні для переробки елемен-
ти графітової кладки із фрагментами ядер-
ного палива. Такі відходи мають високий
рівень активності й підлягають знешко-
дженню шляхом переробки й фіксації в
хімічно-, термічно- й радіаційностійких
матеріалах, придатних для безпечного за-
хоронення або тривалого зберігання. Із про-
понованих на сьогодні способів переробки
найбільш відомі спалювання та газогенера-

торна, електрохімічна й термохімічна пере-
робка. При використанні всіх цих способів,
за винятком останнього, вуглець, включа-
ючи 14С, переводиться в хімічно рухливу
форму СО2, для кондиціонування якої
можливе застосування водної, лужної або
твердофазної абсорбції, що призводить до
утворення значної кількості вторинних РАВ.
Застосування високотемпературного син-
тезу для переробки опроміненого реактор-
ного графіту становить практичний інтерес і
потребує всебічного вивчення.

Термохімічний спосіб переробки засно-
ваний на екзотермічних процесах алюміно-
термічного відновлення титану з діоксиду
титану й утворення карбіду титану, що відбу-
ваються одночасно в режимі самопідтрим-
ної реакції

ЗС (графіт)+4А1+ЗТіО2=ЗТіС+2А12О3.

У результаті 14С та інші радіонукліди іммо-
білізуються в міцну хімічно- й термостійку кар-
бідокорундову керамічну матрицю. Процес
супроводжується мінімальним газовиділенням -
і не потребує джерел зовнішнього нагрівання.

Під час переробки графіту в режимі само-
поширюваного високотемпературного син-
тезу відбувається не тільки наведена вище
реакція, але й більш складні хімічні процеси.
Розрахунки показують, що при реакції
горіння стехіометричної суміші з 9,3 %
графіту, 28 % алюмінію й 62,7 % діоксиду
титану в контейнері зі ступенем заповнення
об'єму близько 0,5 максимальний тиск
сягає кількох мегапаскалів.

За вихідних складових, близьких до сте-
хіометрії, рівноважна концентрація CO і СО2

у продуктах реакції дорівнює приблизно
3*10"4 і М0~7 кг на 1 кг вихідної суміші
відповідно. Оскільки вміст 14С в опроміне-
ному реакторному графіті може досягати 1 %,
його виділення в складі газової фази при
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переробці графіту може становити 10s кг у
порівнянні із приблизно 10~3кг на 1 кг
вихідної суміші.

Термодинамічне моделювання й експе-
риментальні лабораторні дослідження пока-
зали, що високотемпературна переробка
реакторного графіту шляхом його включен-
ня до складу карбідокорундової керамічної
матриці здійсненна в обмеженій області
співвідношення компонентів, близькій до
стехіометрії. При переробці вуглець частко-
во виноситься в газову фазу у вигляді CO;
таким чином в атмосферу потрапляє близь-
ко Ю""6 кг 14С на 1 кг вихідної маси графіту.

У процесі досліджень радіоактивного
забруднення відпрацьованого реакторного
графіту було заміряно вмісту ньому деяких
радіонуклідів, що утворилися внаслідок
нейтронної активації домішок (60Со, 3Н, 14С
та ін.), а також потрапляння урану в графіт
(137Cs, 90Sr, 241'243Am, 244Cm, ізотопи плуто-
нію та ін.). Найбільший внесок у радіоак-
тивність графіту робить 14С. Цей радіонуклід
утворюється при взаємодії нейтронів з ма-
теріалами конструкцій реактора, речовиною
теплоносія, сповільнювача, палива й наяв-
ними в них домішками в результаті реакцій
1 4 N(n, p) 1 4 C, 1 7О(п, а ) І 4 С , 1 3С(п, у) І 4С,
235U(n, /) 1 4C (потрійний поділ 235U у паливі).
Залежно від типу й особливостей конст-
рукції реактора внесок кожної з цих реакцій
в утворення 14С може значно змінюватися.
Для розглянутих реакторів майже весь 14С
утворюється по першому каналові.

Вміст 14С у графітові досліджували за
спеціально розробленою методикою, виді-
ляючи його зі зразка в газоподібній формі
(14СО2) за допомогою двокомпонентного
окисника з наступним переведенням улов-
лених газоподібних продуктів реакцій у рід-
ку фазу. Як двокомпонентний окісник
графіту використовували суміш CuO і V2O5.

Активність 14С вимірювалася на рідинному
сцинтиляційному Р-спектрометрі. Отримані
дані дали змогу зробити такі висновки:

14С рівномірно розподілений по об'єму
графітових втулок;

вміст 14С пропорційний часу опромінен-
ня втулки - його активність у втулках, опро-
мінених протягом близько трьох років, при-
близно у 10 разів менша, ніж у графітових
блоках кладки, тривалість опромінення яких
становить більше 30 років;

активність 14С у зразках графіту, відібра-
них із втулок біля аварійних комірок і знач-
но далі від них, істотно не відрізняється;

вміст 14С у втулках не залежить від три-
валості й умов зберігання, тобто міграція
цього радіонукліду незначна.

Вибираючи спосіб поводження з відпра-
цьованим графітом, найчастіше розглядають
два варіанти: ізоляцію з наступним захоро-
ненням і спалювання. За оцінкою фахівців,
об'єм РАВ, призначених для тривалого захо-
ронення, після спалювання відпрацьовано-
го графіту складе 1-2 % початкового об'єму.
Пропонують різні способи спалювання гра-
фіту: традиційне, у киплячому шарі, за до-
помогою газового лазера, газифікацію за
допомогою перегрітої водяної пари (піроліз).
Однак усі вони мають істотний недолік: при
спалюванні утворюється газоподібний ра-
діоактивний продукт 14СО2, але його можна
зв'язати, перетворивши у тверді хімічно
стійкі сполуки. Для цього пропонується ви-
користовувати, наприклад, карбонати каль-
цію й магнію, однак об'єм солей карбонатів,
що утворюються, у 2-3 рази перевищува-
тиме початковий об'єм графіту.

У разі утилізації відпрацьованого графі-
ту спалюванням, 14С буде єдиним довгоіс-
нуючим радіонуклідом, що викидається в
атмосферу, тому аналізу його вмісту в гра-
фіті й дослідженню закономірностей розпо-
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ділу було приділено особливу увагу. Фран-
цузькі дослідження й розробки показали, що
з точки зору радіаційної безпеки рішення
про спалювання відпрацьованого графіту
цілком прийнятне. Випробування дослідної
установки для спалювання розмеленого
порошку графіту в киплячому шарі про-
дуктивністю 30-50 кг/год показали, що 60Со,
l37Cs, S5Fe, а-випромінюючі та інші радіонук-
ліди, що містяться в графіті, надійно втри-
муються фільтрами, в атмосферу надходять
тільки 3Н і І 4С. При спалюванні 1000 т гра-
фіту за рік в атмосферу виділиться у 4 рази
більше І 4С, ніж під час експлуатації одного
ВВЕР-440, і у 2 рази менше, ніж під час
роботи заводу з переробки відпрацьовано-
го палива, тобто викид К С буде на рівні,
характерному для об'єктів атомної про-
мисловості.

У Росії виконано оцінку рівня потенцій-
ного радіаційного впливу на здоров'я насе-
лення міст Сіверськ й Томськ у разі утилі-
зації на території Сибірського хімічного
комбінату близько 3000 т реакторного гра-
фіту зупинених реакторів. Утилізація засно-
вана на передбачуваному використанні тех-
нології, що виключає надходження в навко-
лишнє середовище майже всіх радіонуклі-
дів, що містяться в графіті, крім И С. Але
завдяки високій рухливості, 14С у резуль-
таті атмосферних процесів переноситься на
велику відстань і, окиснюючись до діоксиду,
через фотосинтез разом зі звичайною вуг-
лекислотою втягується в природний вугле-
цевий цикл. Тому вплив його додаткового
викиду в атмосферу потребує кількісних
оцінок.

Аналіз природних і антропогенних дже-
рел 14С, процесів його міграції в зовніш-
ньому середовищі й кінетики обміну до-
зволив використовувати для оцінок відомі
аналітичні зображення моделі турбулентного

розсіювання гауссової хмари. Розрахунок
заснований на виразі, що описує приземну
концентрацію викиду від безперервного ко-
роткочасно (до кількох годин) діючого дже-
рела, і його модифікації для випадків три-
валих (до одного року) викидів. Додатко-
вими емпіричними поправками враховува-
ли змінення коефіцієнтів турбулентної
дифузії для різних категорій стійкості атмос-
фери при викиді над поверхнею з різною
шорсткістю, а також тепловий підйом стру-
меня. З використанням даних про швидкість
інгаляції й харчових раціонів для різних віко-
вих груп визначено надходження 14С в
організм людини. Зіставлення з регламен-
тованими лімітами річного надходження з
повітрям та їжею й допустимої об' ємної ак-
тивності у вдихуваному повітрі дає такі ре-
зультати:

залежно від конкретного технологічно-
го рішення викид 14С при утилізації реак-
торного графіту в 10-100 разів менший від
допустимої об'ємної активності у вдихува-
ному повітрі й у 5-200 разів менший від
ліміту річного надходження;

оскільки оцінки зроблено в рамках кон-
сервативних допущень із коефіцієнтом за-
пасу 2-4, то пропонована технологія утилі-
зації реакторного графіту не призведе до
будь-яких значимих негативних наслідків для
здоров'я населення цього регіону;

існуючі оцінки ризику стохастичних
ефектів, наприклад канцерогенних, потен-
ційно обумовлених радіаційним впливом
14С, можна вважати невиправданими; набли-
жені оцінки у передбачуваному діапазоні
дози дають додатковий ризик онкологічних
захворювань на рівні 1-Ю-7 чолірік, що
знаходиться за межами порівняння з будь-
якими реальними рівнями ризику, які су-
проводжують життя сучасної людини (межа
індивідуального довічного ризику, обумов-
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леного техногенним опроміненням, для на-
селення становить З ' ї в " 5 чол./рік).

Особлива проблема-дотримання ядер-
ної безпеки в процесі утилізації графіту. Для
цього необхідно оцінити в ньому сумарну
масу урану й плутонію. Крім того, при спа-
люванні графіту може збільшуватися в утво-
рюваних відходах концентрація подільних
матеріалів. Результати спектрометричних ви-
мірювань і розрахунків змінення ізотопного
складу плутонію показали, що всього в
3000 т відпрацьованих графітових втулок
міститься не більше 20 г а 9 Ри. Кількість плу-
тонію, що не перевищує 50 г на об'єм 200 л,
забезпечує ядерну безпеку при зберіганні
будь-яких видів РАВ. Отже, навіть за різних
гіпотетичних обставин ці відходи не будуть
джерелом потенційної ядерної небезпеки.

На сьогодні реактори першого-третього
енергоблоків Чорнобильської АЕС знахо-
дяться на стадії припинення експлуатації.
Тому найближчим часом потрібно буде
демонтувати понад 5,4 тис. т відпра-
цьованого реакторного графіту сумарною
активністю близько 1,2 • 104 Кі й загальним
пожежним навантаженням 2-Ю6ГДж, що
несе потенційну небезпеку для персоналу й
навколишнього середовища. В існуючих
підходах до проблеми виведення з екс-
плуатації й консервації графітових ядерних
реакторів типу РБМК не наводяться тех-
нології поводження й утилізації відпра-
цьованого реакторного графіту.

Графітова кладка реактора РБМК-1000
складається із зібраних у колони прямокут-
них графітових блоків перерізом 250 х 250 мм,
заввишки 200, 300, 500 і 600 мм із внут-
рішнім отвором діаметром 114 мм. Установ-
лені один на одного графітові блоки утво-
рюють 24 888 вертикальних колон, причо-
му 1693 з них призначені для установки в
центральні отвори труб технологічних ка-

налів діаметром 88 мм: по 179 - для каналів
системи управління захистом (СУЗ)
реактора, а інші-як бічні відбивачі. Загаль-
ний еквівалентний діаметр графітової клад-
ки 13,8 м, висота 8,0 м.

Для кладки реактора використовують
блоки із графіту марки ГР-280 густиною
1,6 г/см3, а для втулок - графіт марки
ГРП-2-125 з ефективною густиною 1,85 г/см3.
Графітова кладка розміщується в герметич-
ному сталевому кожусі, заповненому су-
мішшю гелію з азотом при невеликому над-
лишковому тискові (20-50 Па), завдяки
чому забезпечується нейтральна атмосфера
для реакторного графіту, який перебуває під
дією високої температури (400-500 °С), що
запобігає його загорянню. За нормальних
умов графіт інертний, однак при темпера-
турі понад 600 °С загоряється на повітрі.
В інтервалі температур від 850 до 1800 °С
швидкість окиснення графіту лінійно зрос-
тає, а потім залишається постійною. Важли-
вим ефектом реакторного опромінення гра-
фіту є накопичення теплової енергії або
енергії деформації в кристалічних ґратах
графіту за рахунок радіаційних дефектів
(ефект Вігнера). Акумулювання енергії (при-
близно 3 кДж/г при середньому флюенсі
2,5 • 1021 Н/см) у графітовій кладці може
призвести до катастрофічних наслідків, тому
що в критичний момент метастабільний ма-
теріал (графітова кладка, яка накопичила
енергію) може раптово перейти в стабільну
форму з виділенням великої кількості теп-
лової енергії й різким підвищенням темпе-
ратури в активній зоні реактора.

Для розробки планів подальших робіт зі
зняття енергоблоків з експлуатації необхід-
но мати оцінки складу й активності радіо-
нуклідів, накопичених за час експлуатації
блока в конструкційних матеріалах і буді-
вельних конструкціях, і, насамперед, слід
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розглянута основне джерело утворення радіо-
нуклідів - конструкцію реактора. Зокрема,
для вибору способів і строків поводження
з графітом необхідна інформація про склад
і рівень його забруднення. Проте дотепер
проблема поводження з опроміненим реак-
торним графітом не має прийнятного вирі-
шення. Це обумовлено, головним чином,
такими обставинами:

великими обсягами й високою активні-
стю графіту, що підлягає захороненню;

значними кількостями довгоіснуючих ізо-
топів 3Н, 1 4С, 36С1,41Са, що утворилися в
графіті в процесі експлуатації;

великою ймовірністю потрапляння в на-
вколишнє середовище радіонуклідів 3Н, І4С,
36С1 під час утилізації графіту, які відомими
ланцюжками легко попадають в організм
людини й тому є екологічно небезпечними;

наявністю продуктів поділу палива й
трансуранових ізотопів, що потрапляють у
графіт внаслідок технологічних інцидентів.

За різними розрахунковими оцінками для
різних часових проміжків, після зупину
блоків частка активності графітової кладки
й графітових елементів каналів у загально-
му об'ємі РАВ реактора може сягати 80 %.
При цьому отримані розрахункові оцінки
наведеної активності та їхня похибка в пер-
шу чергу зумовлені неточністю визначення
вихідного матеріалу конструкцій. Порівня-
но з похибкою розрахунків щільності потоку
й ізотопного складу, виконаних за допомо-
гою різних моделей і комп'ютерних кодів,
похибка, зумовлена невизначеністю почат-
кового складу матеріалів, істотно вища.
Найбільшу невизначеність вихідного ізотоп-
ного складу мають графітові елементи ре-
актора. Тому тільки експериментальне ви-
значення ізотопного складу й активності
опромінення зразків графіту може дати не-
обхідну точність і прив'язати до неї отримані

розрахункові дані. Це дасть змогу ретро-
спективно відкоригувати вихідний склад до-
мішок і підвищити точність розрахункових
оцінок активності в цілому по реактору.

Домішки в реакторному графіті вклю-
чають до 30 розповсюджених у природі еле-
ментів концентрацією 10"4... 10~* % за масою,
багато з яких у результаті (п, у)-, (п, р)-,
(п, а)-, (п, 2п)-реакцій утворюють довгоіс-
нуючі радіонукліди. Поряд із цією групою
радіонуклідів у графіті присутні актиноїди й
продукти поділу. їхня наявність обумовле-
на кількома причинами, головна з яких по-
лягає в потраплянні до графітової кладки ча-
стинок палива внаслідок протікань тепло-
носія через нещільності (здебільше через
нижні сталь-цирконієві перехідні з'єднання)
і наявності в реакторі негерметичних еле-
ментів ядерного палива. Крім того, незалеж-
но від присутності частинок палива аварій-
ного походження, в графіті знаходяться про-
дукти поділу й актиноїди, що пояснюється
присутністю домішок природного урану й
торію в реакторному графіті (до 10"5 %).

Основне надходження довгоіснуючих
радіонуклідів пов'язане із процесами акти-
вації домішок, у тому числі адсорбованих
у процесі експлуатації реактора. Визначен-
ня вихідного складу домішок у графіті кон-
кретного реактора - складне завдання, яке
неможливо розв'язати без проведення
спеціальних досліджень. Це пояснюється
тим, що вміст багатьох домішок у реактор-
ному графіті не нормується й, відповідно,
не контролюється в процесі його виготов-
лення, оскільки ядерну чистоту графіту
оцінюють за сумарним поглинанням ней-
тронів. Унаслідок цього вміст домішок для
різних партій графіту може мати значний
розкид, який залежатиме від ступеня очи-
щення сировини, технології очищення за-
воду-виготовлювача тощо. Тому інформа-
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ція про склад і вміст домішок у реакторному
графіті, наявна в технічній літературі, най-
частіше досить суперечлива.

Адсорбція газів у реакторному графіті в
процесі експлуатації значною мірою визна-
чає його активність. Головний внесок у на-
копичення 14С вносить реакція на азоті
14N(n, p)I4C, а основний шлях накопичення
азоту - його адсорбція при експлуатації.
Ігнорування цієї проблеми може призвести до
невірних висновків і, відповідно, до прора-
хунків у плануванні й вирішенні завдань щодо
виведення реакторів РБМК з експлуатації.

Інформація про радіаційний стан графі-
тової кладки енергоблоків Чорнобильської
АЕС отримана розрахунково-експеримен-
тальним шляхом з урахуванням строку екс-
плуатації, рівня потужності й розподілу
енерговиділення, різниці в завантаженні ак-
тивної зони, просторового розподілу щіль-
ності й спектра нейтронів, температур у до-
сліджуваному об'ємі тощо. Проаналізова-
но всі позаштатні ситуації, пов'язані з роз-
герметизацією ТВЕЛ, що призвели до
потрапляння частинок ядерного палива в гра-
фітову кладку. Оціночна питома активність
І4С становить близько 1-3 Кі/т, а тритію, що
утворюється з літію, який міститься в графіті,
10 Кі/т. Потужність дози у-випромінювання
графітової колони за її висотою становить
100-350 Р/с, поверхневе забруднення а-
і р-випромінюючими нуклідами - 100 і
2000 частинок/(см2 • хв) відповідно.

Розрахунково-експериментальне обсте-
ження радіаційного стану графітових кла-
док показало, що елементи графітової клад-
ки належать до ТРВ, які спалюються й пре-
суються. РАВ, утворювані при демонтажі
графітової кладки, містять продукти поділу
й інші довгоіснуючі (3-випромінюючі радіо-
нукліди, які можуть належати до групи CAB
або ВАВ і повинні бути демонтовані за до-

помогою дистанційно керованого обладнан-
ня із застосуванням засобів візуального кон-
тролю.

Для зняття з експлуатації енергоблоків
Чорнобильської АЕС прийнято варіант
ліквідації з відкладеним демонтажем конст-
рукцій реакторної установки, тобто поетап-
ний демонтаж і видалення графітової клад-
ки. Його особливість полягає в тому, що
повний демонтаж реакторної графітової клад-
ки здійснюється після приведення реактора
в ядерно-безпечний стан і тривалого витри-
мування реакторної установки для зниження
радіоактивності до рівня, прийнятного для про-
ведення демонтажних робіт. Це створює ре-
зерв часу для відпрацювання технології дез-
активації, утилізації й поводження з графітом,
спорудження сховищ для РАВ. У результаті
часткового розпаду радіонуклідів у відпра-
цьованому графіті з'являється можливість
зменшити об'єми CAB і знизити дозові на-
вантаження на персонал під час виконання
робіт з демонтажу графітової кладки.

За розрахунками, виконаними в період
проведення КІРО енергоблока № 1 Чорно-
бильської АЕС, установлено, що основними
радіонуклідами, які визначають радіоак-
тивність графітової кладки, є тритій (3Н) і
радіоактивний вуглець (14С). При цьому в
часовому інтервалі до 100 років основний
внесок у активність дає 3Н, після 100 років-
14С, а головним дозоутворюючим радіонук-
лідом є 60Со. У період до 40 років відходи
графіту при демонтажі кладки реактора на-
лежатимуть до групи ВАВ, понад 40 років -
до групи CAB.

Оскільки джерелом додаткової актив-
ності конструкцій реактора першого блока
Чорнобильської АЕС є також наслідки аварії
з розривом технологічного каналу (1982 p.),
внаслідок якої близько 2 кг палива потра-
пило в графітову кладку, було виконано
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розрахункові оцінки внеску залишків пали-
ва в активність графітової кладки реактора.
За результатами розрахунків, накопичена
активність 2 кг палива, що знаходиться в
графітовій кладці, вносить вклад у сумарну
активність усього графіту реактора від 0,04 %
у перше десятиліття після остаточного зу-
пину блока і до 0,73 % - при витримуванні
конструкцій реактора протягом 150 років.

Реактор другого енергоблока Чорно-
бильської АЕС працював близько 13 років,
графіт знаходився в азотно-гелієвій атмо-
сфері, були інциденти, пов'язані з протікан-
нями в кладку водяного теплоносія. Техно-
логічні канали, графітові елементи яких до-
сліджувалися, розташувалися на плато ак-
тивної зони й усі мали енерговиробіток,
близький до середнього для зони плато (біля
7000 МВт • добу/канал). Як і для енергобло-
ка № 1, проведено розрахунки активності
графітової кладки, а згодом відібрано проби
з графітових втулок технологічних каналів
з різних ділянок по висоті центральної ча-
стини активної зони й району з макси-
мальним флюенсом нейтронів.

Без урахування трансуранових елементів
активність графіту визначається такими ра-
діонуклідами: 3Н, І4С, 36С1,41Са, 55Fe, 59Ni,
63Ni, ^Co, ^Sr, 108mAg, 133Ba, 134Cs, 137Cs, 154Eu,
155Eu. Існує гарна кореляція між складом
нуклідів, що дають основний (понад
99,99 %) внесок в активність графіту.

Присутність трансуранових нуклідів і
нуклідів осколкового походження (90Sr,
!34-137Cs, ! 5 4 | 1 5 5Eu) у графіті промислових ре-
акторів значно більша й ширша, ніж у до-
сліджених пробах графіту енергоблока № 2
Чорнобильської АЕС, що пояснюється інци-
дентами, які мали місце, з виходом урану й
продуктів поділу в кладку промислових ре-
акторів. Забруднення графітових елементів
Чорнобильської АЕС продуктами поділу має

виражений нерівномірний характер, їхній
внесок у загальну активність не перевищує
часток відсотка, що добре узгоджується з
наявними даними про незначний об'єм пріо-
тікань теплоносія в кладку під час експлуа-
тації реактора другого енергоблока Чорно-
бильської АЕС.

Радіонукліди, що дають основний вне-
сок у сумарну активність графіту ГРП-2-125
(14С, 3Н, 36С1, 60Со, 55Fe, ш Ва, 59Ni, 63Ni, 108Ag,
41Са), утворюються в результаті проходжен-
ня ядерних реакцій наядрах-попередниках
вихідного складу за рахунок вихідних до-
мішок у графіті (за винятком 14С). Ізотоп вуг-
лецю 14С утворюється під час роботи реак-
тора, головним чином, за рахунок реакції
(п, у) на вуглеці-13 (природний ізотоп, що
входить до природного складу графіту) і ре-
акції (п, р) на азоті-14 (як вихідному доміш-
ковому, так і привнесеному за рахунок
адсорбції).

Дослідження показали, що більше 96 %
загальної питомої активності всіх узятих
проб становить сумарна питома активність
таких чотирьох нуклідів: 14С - 63,7 % (пері-
од напіврозпаду Тт = 5730 років); 60Со -
20,1 % (Тт = 5,27 року); 36С1 - 7,3 %
(Г1 / 2 = 301 000 років) і 3 Н - 5 , 4 %
(Тт = 12,3 року).

З порівняння експериментальних і роз-
рахункових значень питомої активності ви-
пливає, що вміст основних радіонуклідів,
які визначають активність графітових еле-
ментів, менший від розрахованого в 4,7 і
більше разів за різними радіонуклідами. При
цьому в графітових елементах каналів усіх
радіонуклідів міститься менше, ніж перед-
бачалося; це свідчить про завищення їхніх
материнських ізотопів у вихідному матері-
альному складі графіту при розрахунках.

Розбіжності між експериментальними й
розрахунковими даними щодо активності



4.5. Поводження з опроміненим графітом 193

графіту для більшості домішкових радіо-
нуклідів пояснюються завищеною (для тСо,
3Н, 41Са, 5SFe, 63Ni) або заниженою (для 36С1,
133Ва, 108Ag) оцінкою вмісту їхніх материн-
ських ізотопів у вихідному складі графіту.

Зважаючи на той факт, що графіт різних
партій може істотно відрізнятися за вихід-
ними домішками, а графіт кладки - від гра-
фітових елементів каналів, обсяг і предмет
досліджень не дозволяють поширити отри-
мані результати як на графітові блоки кладки,
так і на графітові елементи інших енерго-
блоків. Проте зібрано достатньо експери-
ментального матеріалу для планування
подальших досліджень графіту реакторних
установок РБМК.

Розробляючи звіт з аналізу безпеки в рам-
ках проекту зняття з експлуатації, необхідно
виконати аналіз всіх можливих радіаційно-,
вибухо- та пожежонебезпечних аварій під час
робіт із графітом, а також визначити ризики
й імовірності викиду радіонуклідів при реалі-
зації окремих вихідних подій. Попередній
аналіз внесків різних компонентів у сумар-
ний ризик показує, що найбільшу небезпеку
становить пожежа графітової кладки, а
основний механізм реалізації негативних
наслідків відбуватиметься формуванням ра-
діоактивних продуктів згоряння й наступ-
ним викидом за межі шахти реактора.

З метою запобігання радіоактивному й
іншому техногенному забрудненню навко-
лишнього середовища слід розробити за-
ходи, спрямовані на обмеження поширення
радіонуклідів у навколишнє середовище:
створити додаткові захисні бар'єри, впро-
вадити системи контролю та виявлення ви-
бухо- й пожежонебезпечних ситуацій, засо-
би пожежогасіння і димовідведення. Особ-
ливої уваги потребує захист персоналу від
впливу радіоактивних факторів при нормаль-
них умовах роботи та в аварійних ситуаціях.

Доцільність вилучення технологічних ка-
налів на етапі тривалого безпечного зберіган-
ня реакторної установки під спостереженням
має бути проаналізована при розробці про-
екту зняття енергоблока з експлуатації з ура-
хуванням усіх можливих факторів. Зокрема,
з одного боку, наявність технологічних ка-
налів у графітовій кладці обумовлює висо-
кий рівень потужності дози, з іншого боку,
технологічні канали на цьому етапі будуть кон-
струкційними елементами, що забезпечують
графітовій кладці жорсткість і збереження її
цілісності, наприклад, у випадку землетрусів
та інших аварійних подій.

Графітові блоки потрібно вилучати за-
лежно від стану графітової кладки, обумов-
леного тривалістю й інтенсивністю нейтрон-
ного опромінення, порушеннями цілісності
технологічних каналів, можливістю окис-
нення й радіаційного розбухання графіту.

Середньо- та низькоактивні елементи гра-
фітової кладки можуть бути утилізовані спа-
люванням, а високоактивні елементи в про-
цесі демонтажу графітової кладки - конди-
ціоновані, розміщені в контейнери й виве-
зені з проммайданчика на зберігання або
захоронення.

Отже, за оцінкою радіаційного стану гра-
фітової кладки реактора РБМК-1000, най-
ближчим часом демонтувати її із застосуван-
ням звичайної технології й штатних засобів
контролю за безпечним проведенням робіт
украй важко. Тому виведення з експлуатації
реакторної установки буде тривалим і бага-
тоетапним процесом, для реалізації якого
потрібні значні трудові та матеріальні ресур-
си, додаткові дослідження, розробка техно-
логій демонтажу, спеціального устаткуван-
ня, систем контролю за радіаційною, хімічною
й вибухопожежною безпекою, установок з
переробки опроміненого графіту, а також
місця для зберігання й захоронення РАВ.
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До інших об'єктів, що використовують
радіоактивні матеріали й джерела з утворен-
ням РАВ, належать:

об'єкти уранодобувноїта переробної про-
мисловості;

шість міжобласних спецкомбінатів си-
стеми «Радон», що приймають РАВ від усіх
виробників, крім підприємств ядерно-палив-
ного циклу;

медичні установки з радіографією і ра-
діотерапією та ті, що використовують радіо-
ізотопи для діагностики;

промислові установки, які виробляють
радіоізотопи, використовують іонізуюче ви-
промінювання й радіографічні прилади,
випускають вироби із вмістом радіоактив-
них матеріалів (наприклад, люмінофорні
знаки й табло, детектори диму);

прискорювачі заряджених частинок та
науково-дослідні установки в галузі ядерної
промисловості, фармацевтики і медицини;

хімічні установки з переробки руд зі
значним рівнем природної радіоактивності.

Окремим об'єктом поводження з РАВ є
зона відчуження Чорнобильської АЕС.

5.1.УРАНОДОБУВНА
ТА ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Приблизно половина всієї уранової руди у
світі добувається відкритим способом, а по-
ловина- шахтним. Руду доставляють на зба-
гачувальну фабрику, розташовану, як прави-
ло, неподалік. І рудники, і збагачувальні фаб-
рики є джерелом забруднення навколишньо-
го середовища радіоактивними речовинами.

У процесі переробки руди утворюється
величезна кількість відходів - хвостів. Най-
ближчим часом, якщо нічого не зміниться,
кількість відходів, яка накопичилася побли-
зу діючих збагачувальних фабрик в усьому
світі, складе 500 млн т. Ці відходи залишати-
муться радіоактивними мільйони років, коли
фабрики вже давно перестануть існувати, і
будуть головним довгоіснуючим джерелом
опромінення населення. Однак внесок РАВ
в опромінення можна значно зменшити,
якщо відвали заасфальтувати або покрити
спеціальними покриттями.

Урановий концентрат, що надходить зі
збагачувальної фабрики, піддають подальшій
переробці й очищенню і на спеціальних за-
водах перетворюють у ядерне паливо.

Виробництва з видобутку й переробки ура-
нових руд утворюють велику кількість низько-
активних шахтних вод і твердих відходів
активністю вдесятеро більшою, ніж природний
радіоактивний фон, які зберігаються в спеціаль-
них або пристосованих природних відкритих
спорудах - хвостосховищах. Забруднення
гірничорудних підприємств обумовлене ура-
ном, радієм і дочірніми продуктами його роз-
паду, включаючи радіоактивний інертний
газ - радон. Те ж можна сказати й про хіміко-
металургійне виробництво урану, внаслідок
чого він одержується вже в досить концент-
рованому вигляді. Підприємства з виготовлен-
ня тепловидільних елементів мають справу з
235U, збагаченим аж до 90 %. Процес вироб-
ництва композиційного складу ядерного па-
лива, виготовлення ТВЕЛ, переробка відходів
супроводжуються забрудненням виробничих
поверхонь і навколишнього середовища
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В Україні є об'єкти з добування уранової
руди (шахти) та її переробки (гідрометалур-
гійний завод - ГМЗ). Переробка уранової
руди на цих підприємствах закінчується одер-
жанням уранового рудного концентрату.

Щоб отримати ядерне паливо для реак-
торів, урановий рудний концентрат необхід-
но переробити, збагатити за ізотопом 2 3 5U,
одержати діоксид урану й, нарешті, вигото-
вити тепловидільні елементи. Такі операції
в Україні на сьогодні не реалізуються. Ура-
новий рудний концентрат експортують за
кордон. Україна збагачує свій уран у Росії.
Усього у світі існує п'ять центрів з перетво-
рення закису-окису урану U3O8 у тетрагек-
сафторид урану, які розташовані в США,
Франції, Німеччині, Росії й Великій Британії.

Свіже ядерне паливо для реакторів АЕС
України постачається з Росії корпорацією
«ТВЕЛ» та зі США у вигляді дослідного
ядерного палива, виготовленого фірмою
Westinghouse для проведення досліджень на
Південноукраїнській АЕС із метою застосу-
вання на українських АЕС альтернативного
ядерного палива.

Промислові родовища урану України
представлені у відкладеннях платформного
чохла Українського щита. На сьогоднішній
день Україна має 12 розвіданих уранових
родовищ із сумарними запасами, які спро-
можні забезпечити потреби діючих АЕС
України на 100 років. Найбільші з них розта-
шовані в Кіровоградському рудному басейні.

У світі існує кілька способів добування
уранової руди:

відкритий - з розробкою кар'єрів;
підземний - з розробкою шахт;
комбінований - з розробкою шахт і

кар'єрів;
підземного вилуговування або вилуго-

вування із золи урановмісного вугілля чи
горючих сланців.

В Україні уранові руди добувають під-
земним способом з розробкою шахт. До-
недавна також застосовувався спосіб під-
земного вилуговування.

Підземний спосіб з розробкою шахт
містить такі операції:

за допомогою буропідривних робіт про-
ходять вертикальні шахтні стовбури й гірничі
виробки до глибини, на якій простирається
рудне тіло;

від вертикальних і похилих стовбурів
проходять горизонтальні виробки для дос-
тупу до рудного покладу;

провадяться зарядка й детонація вибухо-
вих речовин з метою відділення від масиву
й попереднього дроблення гірничої маси;

роздроблена гірська маса транспортуєть-
ся на поверхню;

на поверхні здійснюється радіометрична
сепарація руди зау-випромінюванням.

При попередньому сортуванні руди зау-
випромінюванням у відвал видаляють 20-
30 % породи із вмістом урану 0,01 %. Суть
процесу радіометричної сепарації полягає в
розділенні добутої гірської маси на кон-
диційні руди з різним вмістом урану й
відвальні продукти на основі радіометрич-
них вимірювань інтенсивності випроміню-
вання її порцій і окремих фрагментів. Не-
кондиційні (забалансові) руди разом з пус-
тою гірською породою, вийнятою при про-
ходженні гірничих виробок, направляють у
відвали, а кондиційні руди - на переробку й
подальше збагачення.

Первинна переробка уранових руд
здійснюється на ГМЗ. Стандартний техно-
логічний процес видобування урану з руд,
що переробляються на ГМЗ, складається з
таких операцій. Спочатку руда, що надхо-
дить на завод, подрібнюється, після чого
вилуговується за допомогою сірчаної кис-
лоти або лугу з використанням окиснюва-
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чів, наприклад двоокису марганцю МпО2.
(Окиснювання необхідно для того, щоб пе-
ревести уран, що міститься в руді в 4-ва-
лентній погано розчинній формі, у добре
розчинну 6-валентну форму.) При вилуго-
вуванні основна частина урану (до 90 %)
переходить у розчин. Разом з ним розчи-
няється невелика частина інших радіоактив-
них елементів, а також деякі компоненти
порід. Далі виконують сепарацію з відділен-
ням рідкого урановмісного розчину від твер-
дої фракції з малою кількістю урану. При
сепараціїутворюється фракція, що становить
основну частину твердих відходів. Після
промивання ця фракція разом з нерозчин-
ними радіоактивними елементами (торій,
радій тощо) надходить до хвостосховища.
Наступний етап -концентрування радіоак-
тивних елементів на іонообмінній смолі
(сорбція урану зі шламової пульпи). Отри-
маний концентрат, насичений ураном і част-
ково радієм та полонієм, піддають регенерації
з осадженням хімічного концентрату урану.
Хімічний концентрат урану відфільтровують
і висушують.

Для бідних ураном руд застосовують під-
земне вилуговування в самому родовищі;
для родовищ урану, що розташовуються під
землею шарами (пластових родовищ), -
через систему свердловин; для родовищ у
вигляді окремих жил (жильних) - у підзем-
них камерах з попереднім дробленням руди
підривними методами. Далі розчин надхо-
дить на ГМЗ, де провадяться сепарація, кон-
центрування, регенерація, фільтрування й
сушіння. У результаті застосування даної
технології одержують урановий рудний кон-
центрат у вигляді неочищеного оксиду ура-
ну - U3O8, що також називають «Yellow
Cake».

Подальше очищення й переробка U3O8

аж до одержання ядерного палива здій-

снюється на інших технологічних потужно-
стях, які в Україні відсутні. В Україні вико-
нуються лише деякі етапи циклу одержання
ядерного палива, а саме: розвідка промис-
лових родовищ урану; видобування урано-
вої руди з родовища; переробка руди до
одержання уранового рудного концентрату.

Добування уранових руд і виробництво
уранового концентрату в Україні здійснюється
Державним підприємством «Східний гірни-
чо-збагачувальний комбінат» (ДП СхідГЗК),
який має у своєму складі як об'єкти, що за-
кінчили свою основну діяльність і перебу-
вають у стадії консервації або ліквідації, так
і діючі об'єкти. До останніх належать: шахти
«Інгульська», «Смолінська»; хвостосхо-
вища КБЖ,. «Щербаковське»; ГМЗ.

Підприємство СхідГЗК створено в 1951 р.
На той час це був найбільший у Радянсько-
му Союзі комбінат з добування й переробки
уранових руд. Нині ДП СхідГЗК експлуатує
три родовища уранових руд: Ватутінське,
Мічурінське й східну зону Центрального
родовища.

Шахта «Смолінська» відпрацьовує Вату-
тінське родовище, а «Інгульська» - Мічу-
рінське й Центральне родовища Кірово-
градської обл. У 1984 р. розпочалося будів-
ництво Новокостянтинівського рудника на
базі Новокостянтинівського родовища.

Виробництво уранового концентрату
здійснюється також на ГМЗ, що має ліцен-
зію на проведення діяльності з переробки
уранових руд:

переробку урановоїруди наГМЗ в м. Жовті
Води;

переробку уранової руди шляхом куч-
ного вилуговування на шахті «Смолінська»
й блочного вилуговування на шахті «Ін-
гульська» Кіровоградської обл.;

експлуатацію хвостосховища «Щерба-
ковське» в м. Жовті Води;
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виконання рекультиваційних робіт на
хвостосховищі в м. Жовті Води;

проведення моніторингу навколишнього
середовища на рекультивованих ділянках
підземного вилуговування «Девладово» і
«Братське» Миколаївської обл.

Після переробки на СхідГЗК добутої з
українських рудників сировини утворений
U3O8 направляється в Росію на збагачуваль-
ний комбінат. Собівартість природного кон-
центрату урану у вигляді сріблисто-чорного
порошку складає 16-18 дол. США за 1 кг,
тоді як на міжнародних ринках - 50 дол. і
більше. Промисловість України виробляє
щорічно близько 800 т двоокису урану, в
перспективі цей обсяг може бути збільше-
но до 3000 т.

Відповідно до планів створення націо-
нального ядерного паливного циклу в Ук-
раїні планується проведення геологорозві-
дувальних робіт на перспективних уранових
родовищах у Кіровоградській обл. Трива-
ють роботи з освоєння Ватутінського, Мічу-
рінського, Центрального й Новокостянтинів-
ського родовищ. Планується також рекон-
струкція ГМЗ з метою виробництва тетра-
фториду урану.

Видобуток урану покриває власні потре-
би України приблизно на 30-40 %, але з
уведенням у дію Новокостянтинівського
рудника потреби в урані будуть забезпечені
на 140 %.

При одержанні кондиційної руди (урано-
вого рудного концентрату) з відбитої гірсь-
кої маси утворюються відходи, які можна
поділити на дві групи:

тверді РАВ, що утворилися в шахтах у
результаті проведення радіометричної сепа-
рації породи і складуються у відвалах;

радіоактивні й хімічні тверді й рідкі відхо-
ди ГМЗ, що складуються в спеціальних хво-
стосховищах.

Відвали, що складаються з відходів се-
парації руди й пустих гірських порід від про-
хідницьких і підготовчих робіт, за хімічним
складом відрізняються від вихідної руди
зниженим вмістом урану - сотими частка-
ми відсотка, а кількість радію вимірюється
5 • 10~" - 1 • 10~10 грамами на 1 г руди. До
уранових руд, як правило, входять не тільки
довгоіснуючі елементи й продукти розпаду
2 3 SU, але й сполуки токсичних елементів:
миш'яку, свинцю, ванадію, селену тощо.

Хвостосховища, що містять відходи ГМЗ
і ділянок підземного вилуговування, скла-
даються з піскової й шламової фракцій.
Хімічний склад твердої частини хвостосхо-
вищ близький до вихідної руди, з якої ви-
лужено близько 90 % урану. Хвости схо-
вищ мають підвищену, в порівнянні з вихід-
ною рудою, кількість марганцю й кальцію
внаслідок використання їхніх сполук як ре-
агентів і допоміжних речовин у процесі пе-
реробки руди й вилучення урану, а також
підвищену кількість свинцю, що знаходить-
ся у вихідній руді й відділяється у відходи
при переробці.

На всіх етапах виробництва й викори-
стання ядерного палива існує потенційна
небезпека для населення й навколишнього
середовища. Витрати на відновлення навко-
лишнього середовища після добування ура-
ну й моніторинг об'єктів добування урано-
вої руди удвічі перевищують вартість ура-
ну, тому більшість розвинених країн забо-
ронили добування й переробку урану на
своїх територіях.

Кінцевим продуктом підприємств почат-
кової стадії ядерного паливного циклу є не-
очищений (з домішками) оксид урану Ц О 8 -
концентрат, що містить від 70 до 90 % ура-
ну. Перш ніж із цього концентрату будуть
виготовлені паливні елементи для атомних
електростанцій, він зазнає численних фізико-
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хімічних процесів переробки й афінажу. Всі
ці індустріальні процеси, включаючи добу-
вання й переробку урановмісної руди, супро-
воджуються утворенням великої кількості
твердих, рідких і газоподібних РАВ, що ста-
новлять загрозу для здоров'я людей і на-
вколишнього середовища. Розташовувані
на поверхні землі відвали стають джерела-
ми безперервного й довгострокового радіо-
активного й хімічного забруднення основних
компонентів навколишнього середовища:
поверхневих і підземних вод - унаслідок
вимивання з відвалів атмосферними опада-
ми й поверхневими водотоками токсичних
і радіоактивних елементів; атмосфери - вна-
слідок виділення (еманації) радону, який
шляхом дифузії й конвекції може перено-
ситися на відстані понад 4-5 км, і утворен-
ня радіоактивного пилу в результаті фізико-
хімічного вивітрювання й вітрової ерозії при-
поверхневого шару відвалів.

У процесі переробки руди на ГМЗ при
одержанні 1 т уранового концентрату Ц О 8

утворюється майже 200 т відходів, що направ-
ляються у хвостосховище. У хвостах зали-
шається приблизно 70 % початкової радіоак-
тивності природної руди. За роки експлуатації
ГМЗ накопичено величезну масу залишково-
го урану і його довгоіснуючих ізотопів.

Масштаби зараження навколишнього
середовища визначаються низкою специфіч-
них властивостей радіоактивних елементів і
стабільних важких металів, які обумовлю-
ють темпи їх міграції, насамперед із природ-
ними водами й техногенними розчинами, а
також по земній поверхні й у приземному
шарі атмосфери.

З 1949 до 1991 р. переробку доменних
шлаків, урановмісних концентратів і урано-
вої руди здійснювало виробниче об'єднан-
ня «Придніпровський хімічний завод»
(ВО ПХЗ), розташоване у м. Дніпродзер-

жинську Дніпропетровської обл. На тери-
торії підприємства й за його межами знахо-
дяться сім хвостосховищ, два сховища від-
ходів уранового виробництва й цех (будівля
№ 103) для одержання U3O8 з азотнокислих
розчинів. У хвостосховищах накопичено до
42 млн т відходів переробки уранових руд
загальною активністю 2,7 • 10 l s Бк (середня
питома активність - 6,4 кБк/кг), а в схови-
щах відходів уранового виробництва - до
0,2 млн т відходів уранового виробництва
загальною активністю 4,4 • 1014 Бк (середня
питомаактивність-2,2 МБк/кг). Загальна пло-
ща хвостосховищ - 2,43 млн м2, сховищ від-
ходів уранового виробництва-0,25 млн м2.
Потужність експозиційної дози (ПЕД) коли-
вається в межах від ЗО до 35 000 мкР/год.
Відходи-хвости складувались у прилеглих до
ВО ПХЗ глиняних кар'єрах і ярах, які для цьо-
го не були спеціально підготовлені. Коротку
характеристику об'єктів наведено у табл. 5.1.

Хвостосховище «Західне» засипано су-
глинком, щебенем, родючим шаром грунту.
Споруджено підпірну стінку й водозбірні
лотоки.

Хвостосховище «Центральний Яр» роз-
міщено в яру, перегородженому дамбою.
Поверхню засипано шаром ґрунту, окуль-
турено й частково забудовано.

Поверхню хвостосховища «Південно-
східне» частково засипано дрібним будівель-
ним сміттям і промисловими відходами.

Хвостосховище «Дніпровське», розміще-
не поблизу р. Дніпро, належить до рівнинно-
наливного типу, засипано шаром фосфогіп-
су від 0,5 до 13,5 м завтовшки. Захист дамби
споруджено із суглинково-супіщаних грунтів
і відходів коксохімзаводу. На частині поверхні
хвостосховища розміщено відвали коксохі-
мічного й металургійного виробництва.

Хвостосховище «Сухачевське» розта-
шовано в Дніпропетровському басейні. Пер-
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Таблиця 5.1. Характеристика сховищ РАВ уранового виробництва

Об'єкт

Хвостосховище:

«Західне»

«Центральний Яр»

«Південно-східне»

«Дніпровське»

«Сухачевське»:
перша секція

друга секція

«Лантанова фракція»

Сховище відходів урано-
вого виробництва:

«База С»

«ДП-6»

Період
експлуатації,

роки

1949-1954

1950-1954

1956-1990

1954-1968

1968-1983

3 1983

1965-1988

1960-1990

3 1982

Площа,
тис. м2

40

24

36

730

900

700

0,6

250

2

Кількість
накопичених

відходів, мли т

0,77

0,22

0,33

12

19

5,6

0,0066

0,15

0,04

Загальна
активність,

Бк

1,8 х 1014

1,04 х 1014

6,7 х Ю13

1,4 Х І О 1 5

7,1 х 1014

2,7 х 10м

8,6х10 и

4,4 х 10м

1,3 х 1012

ПЕД
у-випромінювання

на поверхні,
мкР/год

30

50

34 800

450

1800

30

30

10 800

30

шайого секція, що експлуатувалася в 1968—
1983 pp., заповнена до проектних відміток.
Хвостосховище не законсервоване. Друга
секція експлуатується з 1983 р. Чаша хво-
стосховища й захисні дамби обладнані про-
тифільтраційними елементами. Поверхневий
шар 4-5 м завтовшки складається з нера-
діоактивних шламів, фосфогіпсу.

Хвостосховище «Лантанова фракція»
розміщено на території першої секції хвос-
тосховища «Сухачевське» і наданий момент
законсервовано.

У сховищі відходів уранового виробниц-
тва «База С» складовано напівзруйновані
конструкції бункерів уранової сировини, ра-
діоактивно забруднені залізничні рейки,
ґрунт.

Сховище «ДП-6» створено в 1982 р. Крім
відходів уранового виробництва, у ньому
зберігаються демонтовані конструкції домни
Дніпровського металургійного комбінату.

На території ВО ПХЗ знаходиться також
будівля № 103, яка використовувалася для
одержання U3 O8. Тут розміщені дільниці ек-
стракції, реекстракції, фільтрації, прожарю-
вання й затаровування готової продукції,
сполуки реагентів. Урановмісні технологічні
розчини надходили в будівлю по трубопро-
водах. Після припинення переробки урано-
вої сировини будівельні конструкції, устат-
кування й трубопроводи не були дезактиво-
вані, тому потужність дози у-випромінюван-
ня від цього обладнання становить від 300
до 8 000 мкР/год.

Виробничі стоки уранового виробниц-
тва ВО ПХЗ перероблялися комбінатом
«Дніпроазот» (м. Дніпродзержинськ) на
рідкі добрива. У результаті цієї діяльності в
1950-1960 pp. утворилося хвостосховище.

Потужність експозиційної дози у-випро-
мінювання у виробничих цехах будівель і
споруд ВО ПХЗ знаходиться в межах 100-
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10 000 мкР/год, уздовж пульпопроводу зав-
довжки 18 км - понад 30 мкР/год. Площа
радіоактивно забрудненої території промис-
лового майданчика заводу з потужністю
експозиційної дози у-випромінювання понад
100 мкР/год становить 250 тис. м2.

Із хвостосховищ в атмосферу щороку
надходить 23,9 т радіоактивного пилу із се-
редньою питомою активністю 3,7 кБк/кг, зі
сховищ відходів уранового виробництва -
2,3 • 1013 Бк радону й 8,9 т радіоактивного
пилу із середньою питомою активністю
2,9 МБк/кг. Хвостосховища є джерелом за-
бруднення підземних вод на відстані 400—
900 м від їхнього контуру.

Розміщення хвостосховищ «Західне»,
«Дніпровське», «Південно-східне» і «Цент-
ральний Яр» поблизу Дніпра у випадку знач-
ного водонасичення через підтоплення ґрун-
товими водами може призвести до їхнього
сповзання по схилові й створення надзви-
чайної ситуації для користувачів річкової
води.

Незадовільні умови зберігання відходів-
хвостів, відсутність системи радіаційного
моніторингу спричиняють радіоактивне й
хімічне забруднення навколишнього природ-
ного середовища, шкідливо впливають на
стан здоров'я населення.

Постановою Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2003 р. № 1846 затвер-
джено Державну програму приведення не-
безпечних об'єктів ВО ПХЗ в екологічно без-
печний стан і забезпечення захисту населен-
ня від шкідливого впливу іонізуючого ви-
промінювання на 2005-2014 pp. Заходи щодо
виконання Програми та їх оцінювана вартість
(разом - 25,26 млн грн) такі:

забезпечення мінімізації впливу урано-
вих об'єктів на навколишнє природне сере-
довище й стан здоров'я населення, у тому
числі: засипання відкритих радіоактивно за-

бруднених ділянок і осушених ділянок дна
(«База С», «Південно-східне», «Сухачев-
ське» (перша секція); проведення очисних
робіт і дезактивації території промислового
майданчика ВО ПХЗ; демонтаж будівлі
№103; проведення дезактивації й демонтаж
технологічних трубопроводів; дезактивація
сховища «База С» - 15,02 млн грн;

обстеження радіаційно-небезпечних
об' єктів, створення єдиної бази даних, оцінка
впливу на навколишнє природне середови-
ще, проведення науково-дослідних робіт,
розробка за їх результатами пропозицій щодо
нормативно-правового забезпечення вико-
нання Програми - 3,3 млн грн;

організація й проведення радіаційного
моніторингу для контролю за міграцією ра-
діонуклідів у навколишнє природне середо-
вище й опроміненням населення, прогнозу-
вання процесів радіоактивного забруднен-
ня - 6,5-8 млн грн;

створення системи інформування про
стан навколишнього природного середови-
ща, здоров'я населення - 0,36 млн грн.

Єдиним діючим об'єктом є друга секція
хвостосховища «База С». На сьогодні ВО
ПХЗ повністю перепрофільоване і є провід-
ним підприємством в Україні з промисло-
вого афінажу металів платинової групи.

Об'єкти уранодобувної промисловості,
що знаходяться на території України, ство-
рені переважно в 1950-1960-х роках. Схо-
вища РАВ розташовувались у заплаві ріки
або в ярах без достатнього дослідження
гідрогеологічних та інших особливостей
місцевості, тому радіаційний стан більшості
об'єктів не відповідає вимогам норматив-
них документів, а в окремих випадках являє
загрозу для населення й навколишнього
середовища. На території України площа
відвалів і хвостосховищ РАВ становить
542 га із загальною кількістю радіоактивних
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речовин близько 66 млн т, сумарною актив-
ністю понад 4,4 • 1015 Бк (120 000 Кі).

У цілому більшість хвостосховищ Украї-
ни є екологічно небезпечними об'єктами. Від-
повідно до висновків експертів МАГАТЕ,
хвостосховище «Дніпровське» ВО ПХЗ у
м. Дніпродзержинську є найнебезпечнішим
для навколишнього середовища внаслідок
близькості до р. Дніпро, наявності протікань
і можливості катастрофічного руйнування
утримуючих дамб.

Хвостосховище «Дніпровське» експлу-
атувалося з 1954 до 1968 p.; у ньому на площі
0,76 млн м2 знаходиться 5,6 млн т ТРВ за-
гальною активністю близько 1,4-1015Бк.
Радіонуклідний склад РАВ обумовлений ура-
ном і продуктами його розпаду. Потужність
експозиційної дози у-випромінювання у товщі
РАВ перевищує 10 тис. мкР/год. Особливу
небезпеку становить те, що РАВ перебува-
ють у водонасиченому стані. Ступінь запов-
нення об'єму пор водою в середньому 99 %.
Головною причиною підйому рівнів ґрунто-
вих вод виявився підпір потоку підземних
вод хвостосховища «Дніпровське» іншими
(не радіоактивними) відходами коксохіміч-
ного й металургійного виробництв. Крім цьо-
го, підйому рівнів сприяв загальний підйом
рівня води у Дніпрі в 1958 р. На сьогодні
умови, що забезпечують високе положення
рівня ґрунтових вод і підтоплення території,
збереглися. У районі хвостосховища утво-
рилися ореоли забруднення підземних вод
внаслідок водної міграції хімічних компо-
нентів і радіонуклідів. Ореол забруднення до-
сягає рік Коноплянка й Дніпро, де відбуваєть-
ся вихід забруднених підземних вод у по-
верхневі води, й охоплює територію в кілька
сотень квадратних кілометрів.

Склад і властивості РАВ, а також умови
їх зберігання сприяють подальшому росту
масштабів радіоактивного й хімічного за-

бруднення навколишнього середовища. Для
його запобігання потрібно здійснити спе-
ціальні заходи, що включають ліквідацію
джерел забруднення, ізоляцію відходів та їх
перезахоронення. Зокрема, слід знизити
рівень ґрунтових вод і укріпити дамбу, що
запобігатиме потраплянню РАВ у Дніпро.

Характерною рисою видобування й пере-
робки уранових руд є робота в умовах висо-
ких концентрацій природних радіонуклідів на
робочих місцях, що потребує особливоїува-
ги для забезпечення захисту персоналу. На
персонал ДП СхідГЗК, який зайнятий на ро-
ботах з видобування й переробки уранової
руди, одночасно впливають кілька радіацій-
но-небезпечних факторів: радон і дочірні про-
дукти розпаду радону; рудний пил, що містить
довгоіснуючі природні радіонукліди.

Останнім часом особлива увага приділя-
ється контролю за виконанням невідкладних
природоохоронних робіт на об'єктах ВО ПХЗ
у м. Дніпродзержинську і його околицях з
метою ліквідації радіаційно-небезпечних
об'єктів і дезактивації його території. Для
цього Державний орган ядерного регулюван-
ня України ініціював розробку Державної
програми, в якій, зокрема, представлено план
рекультивації хвостосховищ, зниження рівня
ґрунтових вод у районах хвостосховищ,
укріплення дамб хвостосховищ.

Найнебезпечніші хвостосховища або на-
дійно захистять за допомогою бетонних пе-
рекриттів, або хвости перевезуть і перезахо-
ронять у безпечному місці.

5.2. ПІДПРИЄМСТВА ДЕРЖАВНОГО
ОБ'ЄДНАННЯ «РАДОН»

Застосування радіонуклідних джерел
іонізуючого випромінювання в промисло-
вості, медицині, наукових дослідженнях і
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багатьох інших сферах діяльності неминуче
спричиняє утворення РАВ. Збір, перевезен-
ня, зберігання й захоронення РАВ, що утво-
рюються на будь-яких підприємствах і в
організаціях, крім тих, що знаходяться у
віданні Міністерства палива та енергетики
України, здійснюють спеціалізовані підпри-
ємства Українського державного об'єднан-
ня «Радон».

Одним із актуальних завдань подальшої
експлуатації дослідницького ядерного реак-
тора ВВР-М, резервуари для тимчасового
зберігання РРВ якого майже заповнені, є
утилізація РРВ. У зв'язку із цим, а також
враховуючи суворість вимог норм і правил,
спрямованих на підвищення безпеки експ-
луатації ядерних установок, реконструйова-
но установку з переробки РРВ та змінено
технологію очищення рідких відходів.

У процесі експлуатації реактора у скид-
них резервуарах накопичуються РРВ -
штатні технологічні й ремонтні зливи. До
штатних технологічних зливів належать: пе-
релив теплоносія з бака реактора при доли-
ванні дистильованої води для відновлення
рівня теплоносія в баку; технологічні про-
тікання ущільнень насосів першого конту-
ру; зливи, що утворюються при періодич-
ному розпушуванні іонообмінних фільтрів;
зливи із систем контролю протікань. До ре-
монтних зливів належать: злив теплоносія з
метою часткової або повної його заміни;
зливи під час гідровипробувань; зливи з ус-
таткування й окремих ділянок трубопрово-
ду при ремонті; зливи продуктів дезакти-
вації.

У скидні резервуари в середньому над-
ходить 18-20 м3 РРВ на рік. Додатково до
цього, орієнтовно раз на чотири роки, для
комплексної перевірки й ремонту устатку-
вання реактора виникає необхідність зливу
40 м3 води із системи першого контуру.

Відходи, що накопичуються у скидних ре-
зервуарах, належать до категорії низькоак-
тивних.

Переробка РРВ на реакторі ВВР-М зас-
нована на екологічно чистому методі упа-
рювання до одержання концентрату. Метод
переробки належить до категорії термічних
(дистанційних) і практично не залежить від
хімічного й фізичного складу відходів, що
підлягають переробці. Випарена волога після
іонообмінного очищення, хімічного й у-
спектрометричного аналізу використовуєть-
ся для технічних потреб реактора, а концен-
трат, що містить радіоактивні елементи, ви-
даляється на іммобілізацію й після обробки
вивозиться у вигляді твердих НАВ наспец-
комбінат «Радон».

Технологічний процес переробки РРВ на
реакторі ВВР-М проходить у замкненій
очисній споруді, головним компонентом
якої є установка з переробки РРВ продуктив-
ністю до 12 м3/добу. По двох трубопроводах
спецканалізації РРВ надходять до двох скид-
них резервуарів місткістю 330 м3 кожний.
Внутрішня оболонка резервуарів виготов-
лена з нержавіючої сталі 6 мм завтовшки і
вміщена в іншу, зовнішню оболонку такої
ж товщини, яка служила опалубкою під час
монтажу резервуарів. Товщина залізобетон-
них стінок і стелі резервуарів 200 мм, тов-
щина залізобетонного днища 300 мм. Днища
резервуарів установлені на подушці зі щебе-
ню, насиченого бітумом. Товщина подуш-
ки 150 мм. Мінімальна глибина від поверхні
землі до верхнього перекриття для забез-
печення захисту не менше 2 м. Резервуари
обладнані приладами вимірювання рівня
рідини.

Насосом з одного зі скидних резерву-
арів вихідний розчин РРВ подається через
термоксидний фільтр механічного очищен-
ня в підживлювальний бачок. Термоксид-
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ний фільтр призначений для поглинання сус-
пензій (регенерація термоксиду розпушу-
ванням забезпечується системою, пов'яза-
ною зі спецканалізацією повернення у скидні
резервуари). З підживлювального бака РРВ
самопливом надходять в апарат-концентра-
тор, де провадиться їх упарювання теплом
продуктів згоряння природного газу в заглиб-
ному газовому пальнику. У камері згорян-
ня спалюється природний газ, високотем-
пературні продукти згоряння якого (1800 °С)
виходять через вихлопний патрубок.

Концентрат (кубовий залишок) після на-
копичення в апараті-концентраторі відби-
рається на вузол іммобілізації, де цемен-
тується й у твердій фазі транспортується в
тимчасове сховище ТРВ реактора з наступ-
ним вивезенням на спецкомбінат «Радон».

У процесі експлуатації безпека персона-
лу забезпечується наявністю бетонного біо-
логічного захисту, дистанційного управління
та устаткування. Усе спеціальне обладнан-
ня розміщується в герметичному примі-
щенні з бетону, де підтримується розріджен-
ня, щоб уникнути проникнення радіонуклідів
у суміжні приміщення. Для посилення за-
хисту випарний апарат екранований свин-
цевими листами.

Установка з переробки РРВ ефективно
очищає воду від радіоактивних і хімічних
домішок, за винятком тритію. Як показали
дослідження впливу тритію на динаміку мо-
лекул води після очищення на установці з
переробки РРВ, десятикратне розведення
розчину водою усуває такий вплив, і воду
можна використовувати в другому контурі
реактора або в інших технічних цілях. Вико-
ристання води після переробки РРВ для тех-
нічних потреб реактора робить цю установ-
ку ефективною як з економічної, так і еколо-
гічної точки зору. Установка розрахована на
широке застосування, а саме для очищення

РРВ, гальванічних відходів, хімічних шкід-
ливих відходів, включаючи відходи хімчис-
ток, та біологічних відходів.

Шість міжобласних спецкомбінатів
(МСК), що входять до складу Державного
об'єднання «Радон» (Дніпропетровський,
Львівський, Донецький, Київський, Одесь-
кий і Харківський), були створені в 1960—
1962 pp. для збирання й захоронення РАВ
підприємств і організацій, які не належать
до сфери ядерної енергетики. Згідно з Ком-
плексною програмою поводження з РАВ
вони мають бути перепрофільовані на тим-
часове зберігання РАВ замість захоронен-
ня. Повна первинна документація на їх про-
ектування й будівництво відсутня. Жоден
МСК не має також повної й достовірної до-
кументації стосовно об'ємів і номенклату-
ри РАВ, захоронених до 1992 р.

Дніпропетровський державний МСК,
який займає площу 42,3 га, уведений в екс-
плуатацію в 1962 р. Комбінат здійснює такі
види діяльності: дезактивацію спецодягу й 313,
збір і сортування РАВ; зберігання й захоро-
нення РАВ; експлуатацію сховищ для захо-
ронення відпрацьованих ДІВ і твердих РАВ.

Сховище № 1 для захоронення ТРВ вве-
дено в експлуатацію в 1962 р. і законсерво-
вано в 1982 р. Сховище являє собою залі-
зобетонний модуль із монолітним залізобе-
тонним днищем і стінами й перекриттям зі
збірних залізобетонних плит. Розміри схо-
вищау плані 15x5 м, внутрішнявисотаЗ м.
Після заповнення сховища шви плит пере-
криття забиті цементним розчином, залиті
бітумом і покриті бетоном, після чого май-
данчик сховища заасфальтовано.

Діюче сховище № 2 побудовано в 1982 р.
Це металевий резервуар зі стінками 10 мм
завтовшки із монолітним залізобетонним
днищем, огороджений стінами й перекрит-
тям зі збірних залізобетонних плит. Розміри
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Рис. 5.1. Конструкція сховища колодязного типу
для відпрацьованих ДІВ:
І - розвантажувальна лійка; 2 - завантажувальна тру-
ба; 3 - чавунна обичайка; 4 - бетонна стіна; 5 - прий-
мальний резервуар; б - водовідвідні канали

сховища 15x5 м, внутрішня висота 3 м.
Сховище розраховано на 200 м3 відходів.
Початок експлуатації сховища- 1983 р. На
сьогодні воно заповнене приблизно на 90 %.

Для захоронення відпрацьованих ДІВ без
біологічного захисту призначене сховище
колодязного типу № 3 (рис. 5.1), введене в
експлуатацію у 1969 р. Резервуар для роз-

міщення відпрацьованих ДІВ являє собою
циліндр із нержавіючої сталі 1500 мм зав-
вишки і діаметром 400 мм. Циліндр уміще-
но в залізобетонний колодязь на глибині 4 м
від поверхні землі. Вигнута по гвинтовій лінії
завантажувальна труба й приймальний ре-
зервуар після установки в колодязь забето-
новані. Над трубою знаходиться розванта-
жувальна лійка із чавуну, що виступає на
500 мм і закрита кришкою. Сховище запов-
нене на 10 % від розрахункової активності.

Сховище № 4 призначене для зберіган-
ня рідких РАВ. Це підземний резервуар
місткістю 200 м3, діаметром 9 м і заввишки
2 м. Сховище заповнене приблизно на 30 %
низькоактивними РРВ. Зараз усім спецком-
бінатам заборонено приймати РРВ. Вони
надходять тільки у стверділому вигляді й збе-
рігаються як ТРВ.

Для захоронення біологічних відходів у
1960 р. побудовано та введено в експлуата-
цію сховище № 5 - чотирисекційний пря-
мокутний резервуар місткістю 50 м3, розмі-
рами 7,2 х 2,76 х 2 м. Стіни й перегородки
цегельні, днище - бетонне, перекриття -
збірне залізобетонне. Сховище заповнено
приблизно на 95 %. У період консервації
(1989 р.) перекриття забетонували, після
чого зробили асфальтову стяжку.

Дніпропетровський комбінат обслуговує
Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку,
Кіровоградську й Луганську області.

Львівський державний МСК створено у
1962 р. для обслуговування Волинської,
Івано-Франківської, Закарпатської, Львів-
ської, Рівненської, Чернівецької й Терно-
пільської областей.

Законсервоване зараз сховище № 1 для
ТРВ введено в експлуатацію у 1963 р. Схо-
вище має розміри 5 х 15 хЗ м. Об'єм -
200 м3. Стіни й днище виготовлені зі збірно-
го залізобетону, перекриття монолітне. Під
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днищем виконано двошарову гідроізоляцію.
Після заповнення відходами відсіки схови-
ща залиті шаром бетону 500 мм завтовш-
ки. Плити перекриття 250 мм завтовшки
виготовлені з монолітного залізобетону. Всі
перекриття забетоновано, потім зроблено
подвійну гідроізоляцію з руберойду й біту-
му, поверх - півтораметрове глиняне обва-
лування. Навколо обвалування виконано
стічні й зливові канавки.

Сховище № 2 колодязного типу спору-
джено для захоронення відпрацьованих ДІВ.
Заповнено у 1989 р. Виконано у вигляді ци-
ліндра з нержавіючої сталі діаметром 400 мм
й 150 мм заввишки, заглибленого на 5,5 м
від поверхні землі. Завантаження - через
хвилясту трубу з нержавіючої сталі діамет-
ром 108 мм і 4000 мм завдовжки. У котло-
ван, дно якого спочатку засипано піском,
потім щебенем і залито бітумом, опущена
бетонна труба діаметром 1,2 м. У трубу по-
міщено циліндр із хвилястою приймальною
трубою. Проміжок заповнено монолітним
бетоном до рівня ґрунту. Зверху встановле-
но приймальне гніздо у вигляді лійки із ча-
вуну, що закривається двома кришками.
Навколо гнізда зроблено бетонний захист і
гідроізоляцію від потрапляння атмосферних
опадів.

Сховище № 3 для РРВ - монолітна залі-
зобетонна конструкція із плоским дном,
зсередини обшита листовою нержавіючою
сталлю. Внутрішній діаметр 9 м, висота
3,2 м. Оглядова горловина обладнана бетон-
ною пробкою й кришкою. Зливальна гор-
ловина виконана з нержавіючої сталі у ви-
гляді труби діаметром 100 мм. Приймальний
приямок з нержавіючої сталі накритий ча-
вунною кришкою.

У 1989 р. побудовано ангар для буфер-
ного зберігання ТРВ. Наземна частина його
виконана зі збірного металу з азбестоцемент-

ною обшивкою. Підземні відсіки для буфер-
ного зберігання ТРВ зроблені методом
безперервного бетонування з подвійною ізо-
ляцією гарячим бітумом і осклуванням зсе-
редини. Всі відсіки мають залізобетонні пли-
ти перекриття із замками, що запобігають
прямому розсіюванню іонізуючого випро-
мінювання. Для завантаження ТРВ викори-
стовують кран-балку. В ангарі є два схови-
ща з нержавіючої сталі місткістю 0,7 м3 для
відпрацьованих ДІВ. їхня конструкція така
сама, як і сховища № 2. Для вивантаження
контейнерів з відпрацьованими ДІВ викори-
стовують кантувач. У сховищі здійснюєть-
ся буферне зберігання твердих, біологічних
РАВ і відпрацьованих ДІВ у біологічному
захисті. Всі ТРВ завантажуються в окремий
відсік. Біологічні відходи бетонуються у 200-
літрові бочки й зберігаються в окремому від-
сіку. ДІВ зберігаються в конструкціях ко-
лодязного типу. Для ТРВ як контейнери-на-
копичувачі використовують металеві бочки.

Донецький державний спецкомбінат діє
з 1961 р. - з моменту введення в експлуа-
тацію спецпральні продуктивністю 750 кг
білизни на добу. У 1962 р. було побудовано
й уведено в експлуатацію пункт захоронен-
ня РАВ. Із 1961 до 1966 р. комбінат викону-
вав роботи з дезактивації спецодягу й 313,
захоронення РАВ, транспортування радіоак-
тивних упаковок і РАВ. У 1966 р. пункт за-
хоронення РАВ законсервовано; виконують-
ся тільки роботи з дезактивації спецодягу,
313 і транспортування радіоактивних упако-
вок. До зони обслуговування комбінату
входять Донецьк і Донецька обл.

Київський державний МСК має най-
більший в Україні пункт захоронення РАВ
(експлуатується з 1962 р.) і станцію дезак-
тивації. Обслуговує м. Київ і Київську,
Вінницьку, Житомирську, Хмельницьку,
Черкаську й Чернігівську області. Комбінат
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виконує такі види робіт: дезактивацію спец-
одягу й 313, збирання і сортування РАВ;
експлуатацію сховищ для зберігання відпра-
цьованих ДІВ, РРВ і ТРВ; транспортування
й прийом упаковок з РАВ; транспортування
ДІВ у ТПК.

Унаслідок недосконалості конструкцій
старих сховищ для РАВ на Київському ком-
бінаті сталося забруднення підземних вод
радіонуклідами тритію. Максимальна кон-
центрація тритію, зафіксована в підземних
водах у зоні спостереження в 1997 p., ста-
новила 714 Бк/л, що не перевищувало
чинних норм для питної води, але була біль-
шою від фонових значень. У спостережних
свердловинах поблизу сховищ концентрація
тритію у воді й ґрунті значно перевищувала
допустимі норми. Це дозволило визначити
джерела забруднення - сховища № 5, 6, 7.
Основною причиною поширення радіо-
нуклідів за межі сховищ РАВ є невідпо-
відність технічних характеристик інженер-
них споруд та режиму експлуатації сховищ
ядерно-фізичним характеристикам РАВ, що
містять тритій. У сховищах накопичувалась
вода внаслідок конденсації або проникання
з атмосферними опадами через недоско-
налості конструкцій сховищ, розроблених
наприкінці 1950-х років. Радіонукліди зі
сховищ поширюються шляхом міграції з
атмосферними опадами у водоносний
горизонт внаслідок порушення гідроізоляції.
Для поліпшення стану радіаційної безпеки
було виконано термінові заходи щодо ізо-
ляції діючих і законсервованих сховищ РАВ
від атмосферних опадів і ухвалено рішення
про відкачування води з аварійних сховищ
та вилучення ТРВ з усіх аварійних могиль-
ників.

Одеський дероюавний МСК уведено в
експлуатацію в 1961 р. Обслуговує Мико-
лаївську, Одеську, Херсонську області й

Автономну Республіку Крим. Комбінат здій-
снює такі види діяльності: перевезення ра-
діоактивних матеріалів; дезактивацію спец-
одягу й 313; збирання і сортування РАВ;
експлуатацію сховищ для ТРВ, РРВ та ДІВ.

Відсік для РРВ законсервований у
1998 p., шість секцій сховища для ТРВ -
у 1995 р. Бетонні плити перекриття покриті
бітумом і руберойдом, зверху виконано об-
валування 2 м заввишки. Сумарна актив-
ність законсервованих відсіків сховища -
4500 Кі.

Харківський державний МСК створено
в 1960 р. для збирання, транспортування й
захоронення РАВ усіх видів і дезактивації
білизни, спецодягу та інших 313, забрудне-
них радіоактивними речовинами. До зони
обслуговування МСК належать Харківська,
Полтавська й Сумська області. У 1993 p.,
на період реконструкції Дніпропетровсько-
го спецкомбінату, до зони обслуговування
додатково були долучені Донецька, Луган-
ська, Запорізька й Кіровоградська області.
Комбінат здійснює такі види діяльності: екс-
плуатацію установки цементування РРВ;
дезактивацію спецодягу й 313; збирання і
сортування РАВ; експлуатацію сховищ ТРВ,
РРВ й відпрацьованих ДІВ.

Корпус захоронення ТРВ (рис. 5.2), уве-
дений в експлуатацію у вересні 1990 p.,
призначений для зберігання ТРВ у контей-
нерах з можливістю їх вилучення. Наземна
частина його - металевий каркас із мета-
лопрофільною обшивкою. У корпусі розта-
шовано 14 підземних секцій для ТРВ та два
підземних відсіки для відпрацьованих ви-
сокоактивних ДІВ. Секції для ТРВ розміра-
ми 5,8 х 5,8 х 3,25 м кожна виконані мето-
дом безперервного бетонування. Кожна сек-
ція має два ригелі, на які укладаються плити-
перекриття з монолітного залізобетону 250 мм
завтовшки.
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Рис. 5.2. Пункт захоронення РАВ Харківського спецкомбінату

Сховища ДІВ являють собою сталеві
конструкції місткістю 0,2 м3, гідроізольовані
й забетоновані на глибині 6 м. Сталева прий-
мальна лійка з'єднується з підземною час-
тиною сховища хвилеподібною трубою з
нержавіючої сталі діаметром 104 мм. Лійка
закрита заглушкою й металевою кришкою.
Для автоматичного вивантаження ДІВ із
транспортних контейнерів установлено два
кантувачі. Управління дистанційне, пульт
управління розташований за комбінованим
захистом. У корпусі захоронення встанов-
лено кран-балку вантажопідйомністю 5 т для
механізованого розвантаження спецмашин,
переміщення упаковок з РАВ та зняття або
установки плит перекриття.

Відсіки для тимчасового зберігання РРВ
уведені в експлуатацію в 1961 р. На сьо-
годні експлуатується один, інші не викорис-
товуються. На території комбінату розташо-
вані чотири сховища РАВ, виведені з екс-
плуатації.

У 1997 р. під час проведення планового
радіаційного контролю об'єктів природно-
го середовища у воді першого від поверхні
підземного водоносного горизонту було
виявлено перевищення об'ємної активності
тритію. Вжито термінових заходів щодо
ліквідації протікань і локалізації наслідків.

На спецкомбінатахУкрДО «Радон» роз-
роблено технологічні інструкції тимчасово-
го зберігання ТРВ низької та середньої ак-
тивності, адаптовані до конкретних умов
спецкомбінатів. У них викладено основні
технологічні операції поводження з РАВ,
об'єднані в єдиний технологічний комплекс,
що відповідає вимогам Державної програ-
ми поводження з РАВ при перепрофілюванні
спецкомбінатів на технологію тимчасового
зберігання РАВ. Технологічна інструкція
включає, крім загальнодержавних норм,
правил і стандартів, внутрішні інструкції з
радіаційної безпеки і дій персоналу у випад-
ку радіаційних аварій, технічні умови безпеч-
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ного транспортування РАВ, програми забез-
печення якості й аварійні плани, розроблені
безпосередньо на кожному спецкомбінаті.

Технологічні інструкції регламентують дії
персоналу на всіх етапах технологічного
циклу: приймання РАВ у виробників від-
ходів; транспортування РАВ; приймання РАВ
назахоронення; розвантаження й попереднє
сортування РАВ; контейнерне зберігання
РАВ; радіаційний контроль.

Передача РАВ виробниками відходів на
спецкомбінати здійснюється на договірних за-
садах, зі складанням та оформленням усіх не-
обхідних документів згідно з технологічними
інструкціями. Перевіркадокументаціїнапартію
РАВ, вибірковий контроль підготовлених упа-
ковок (до 10 %), завантаження проводяться
в присутності представника комбінату.

На тимчасове зберігання приймаються
ТРВ неядерного циклу, включаючи ті, що
містять тритій, і РРВ, переведені в твердий
стан методом цементування. Попереднє сор-
тування виконує виробник. РАВ, що містять
радіонукліди з коротким, до одного року,
періодом напіврозпаду, пакуються окремо.
В окремих упаковках також приймаються
відходи з радіонуклідами, що мають період
напіврозпаду 30 і більше років. Виділяють-
ся відходи, які спалюються, пресуються і
такі, що містять тритій. Останні приймають
у вигляді цементних блоків у металевих
ящиках визначеного типорозміру з пристро-
ями для стропування, що дає змогу розмі-
щувати їх у транспортних контейнерах. Ви-
бухонебезпечні й самозаймисті відходи ма-
ють бути переведені в безпечний стан, про
що свідчить підтверджувальний акт, погод-
жений з органами пожежного і санітарного
нагляду.

Великогабаритні ТРВ (обладнання, буді-
вельні конструкції тощо, забруднені радіо-
активними речовинами) мають бути упако-

вані в спеціальну тару, яка виключає можли-
вість радіоактивного забруднення транспорт-
них засобів і навколишнього середовища.
ДІВ приймаються в спеціальних транспорт-
них контейнерах зі штатним біологічним за-
хистом, в непошкодженому вигляді у по-
ложенні закритого затвора. Пожежні датчи-
ки здають у первинних упаковках - пласти-
катових мішках, металевих або дерев'яних
ящиках - для подальшого розміщення їх у
транспортних контейнерах. Насосно-комп-
ресорні труби мають бути щільно зв'язані в
пакети масою не більше 3,5 т. Спосіб зв'язу-
вання повинен забезпечувати можливість
стропування під час вантажно-розвантажу-
вальних робіт.

Осад має бути переведений у твердий
стан методом цементування або ж висуше-
ний у місцях його утворення. Перший вид
осаду здається на зберігання в щільно за-
критій тарі (бочки, ящики), другий запако-
вується в первинну упаковку. ТРВ у сипу-
чому і пастоподібному стані (смоли і т. ін.)
також підлягають цементуванню, а біологічні
відходи кондиціонуються згідно з вимога-
ми санітарних норм для захоронення.

Максимальний рівень випромінювання
не повинен перевищувати 2 мЗв/год у будь-
якій точці зовнішньої поверхні упаковки,
призначеної для звичайних умов перевезен-
ня, а при перевезенні в умовах виняткового
використання - 10 мЗв/год.

Нефіксоване радіоактивне забруднення
зовнішніх поверхонь будь-якої упаковки не
повинно перевищувати: 4 Бк/см2 - для Р-
та у-випромінювачів і а-випромінювачів
низької токсичності; 0,4 Бк/см2 - для всіх
інших а-випромінювачів. Ці ліміти застосо-
вуються при усередненні на будь-якій ділянці
площею 300 см2 будь-якої частини поверхні.

На зовнішній поверхні упаковок має бути
нанесено маркування й закріплено бирку, на
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якій наведено найменування підприємства-
виробника, вид РАВ, їх масу, радіонуклідний
склад, активність. Дані на бирці не повинні
суперечити даним паспорта на партію РАВ.

Транспортування РАВ здійснюється авто-
мобілями спецкомбінатів, як правило, в умо-
вах виняткового використання з дотриманням
чинних радіаційних, юридичних, санітарних
норм і правил. Безпека транспортування за-
безпечується виконанням умов і вимог, пе-
редбачених технологічною інструкцією.

Технологічна інструкція встановлює по-
рядок приймання РАВ з обов'язковим вхід-
ним контролем представником служби ра-
діаційної безпеки й охорони навколишньо-
го середовища.

Вхідний контроль включає:
вимірювання потужності експозиційної

дози (ПЕД) 7-випромінювання в кабіні во-
дія, на зовнішній поверхні транспортного
засобу й на відстані 2 м від нього;

перевірку наявності нефіксованого радіо-
активного забруднення на поверхні транс-
портного засобу;

перевірку супровідноїдркументацїї на від-
повідність фактично доставленому вантажу.

Після розвантаження усі дані про партію
РАВ заносять у журнал обліку РАВ, а потім
в електронну базу даних.

У системі УкрДО «Радон» впровадже-
но атестовані Держстандартом України ме-
тодики вимірювання характеристик РАВ за
спектрометричним аналізом щодо р- і у-ви-
промінюючих нуклідів та визначення пито-
мої об'ємної активності.

Відповідно до законодавства України,
ліцензіат повинен здійснювати періодичну
переоцінку безпеки установок для пово-
дження з РАВ у разі змін технології, що мо-
жуть вплинути на рівень безпеки, а також
коли досвід експлуатації свідчить про недо-
ліки попередньої оцінки. Умови та межі без-

пеки мають бути відкориговані також у разі
прийняття нових норм, правил і стандартів.
Звіт з переоцінки надається до Держатом-
регулювання України.

Згідно з вимогами щодо поводження з РАВ
до їх захоронення, ліцензіат зобов'язаний
періодично переглядати експлуатаційні рег-
ламенти та процедури установок для пово-
дження з РАВ з метою їх удосконалення. При
цьому зміни, що можуть вплинути на без-
пеку, мають реалізовуватися тільки після по-
годження з Держатомрегулювання України.

Ліцензіати повинні надавати інформа-
цію про існування проектних рішень щодо
зняття з експлуатації установки для пере-
робки РАВ, а також про перегляд планованої
діяльності, пов'язаної зі зняттям з експлу-
атаціїустановки; проводити щорічне технічне
обстеження об'єктів для поводження з РАВ;
зберігати інформацію щодо технічного стану
об'єктів та відхилень показників роботи від
затверджених регламентів із аналізом на-
слідків, до яких вони призвели. З урахуван-
ням цієї інформації коригують плани зняття
з експлуатації таких об'єктів.

Оцінка безпеки установок для поводжен-
ня з РАВ здійснюється в рамках звітів з ана-
лізу безпеки (ЗАБ), що подаються до Держ-
атомрегулювання України у складі заяви про
отримання ліцензії на експлуатацію сховищ,
і на основі щорічних звітів ліцензіатів з
аналізу безпеки поводження з РАВ. Подані
звіти свідчать про спроможність установок
УкрДО «Радон» виконувати свою основну
функцію щодо локалізації радіоактивних
речовин, які в них утримуються.

З метою компенсації недоліків застарі-
лих проектів, за якими споруджені установки
для поводження з РАВ, умовами ліцензій
встановлено вимоги до виконання необхід-
них заходів для підвищення рівня безпеки.
За останні роки на вимогу Держатомрегу-
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лювання над сховищами ТРВ приповерхне-
вого типу для запобігання потраплянню до
них атмосферних опадів побудовано накрит-
тя з водовідведенням, а також впровадже-
но застосування дистанційних пристроїв для
розвантаження ДІВ з транспортних контей-
нерів до колодязів для зберігання ДІВ.

Радіаційна безпека при поводженні з РАВ
на спецкомбінатах забезпечується, в першу
чергу, проведенням постійного радіаційно-
го контролю з дотриманням усіх встановле-
них норм, правил, стандартів та інструкцій з
безпеки. Радіаційний контроль здійснюється
службою радіаційної безпеки і охорони на-
вколишнього середовища, акредитованою
в системі Держстандарту України. Індивіду-
альний дозиметричний контроль провадить-
ся постійно за допомогою індивідуальних
дозиметрів. Щоквартально здійснюється
облік доз, отриманих персоналом, з метою
запобігання перевищенню контрольних
рівнів ліміту річної дози.

Контроль можливого негативного впли-
ву діяльності спекомбінатів на навколишнє
середовище здійснюється за програмою ра-
діаційного контролю, узгодженою регіо-
нальним органом санітарного нагляду. Ра-
діаційний контроль і контроль технологічних
операцій проводяться відповідно до «Поло-
ження про радіаційний контроль наспецком-
бінаті». їх обсяг і регламенти визначаються
безпосередньо службою радіаційної безпе-
ки спецкомбінатів за узгодженням з місце-
вими органами Держсаннагляду.

Регіональні центри обліку РАВ ДМСК
УкрДО «Радон» ведуть облік ТРВ і РРВ, що
знаходяться в спеціально спроектованих
спорудах, які виключають розповсюджен-
ня радіонуклідів у навколишнє середовище
і забезпечують можливість контролю за їх
станом та обладнані згідно з нормами радіа-
ційної, пожежної і санітарної безпеки.

Усі дані паспорта на кожний контейнер,
призначений для тимчасового зберігання
РАВ на конкретному спецкомбінаті, в міру
його заповнення передаються до регіональ-
ного центру обліку РАВ, а потім до Держав-
ного інформаційно-аналітичного центру об-
ліку РАВ для внесення інформації до Дер-
жавного реєстру РАВ. Основними завдан-
нями регіонального центру є накопичення,
обробка, зберігання, аналіз і передача до
Державного реєстру РАВ інформації про
РАВ, що знаходяться на захороненні та
тимчасовому зберіганні на підприємствах
УкрДО «Радон». Регіональні центри обліку
РАВ також беруть участь у державній інвен-
таризації РАВ у зоні обслуговування підпри-
ємства та відповідають за своєчасне введен-
ня та передачу інформації до Державного
реєстру РАВ і достовірність її.

Комплексною програмою поводження з
РАВ передбачено перепрофілювання й тех-
нічне переоснащення всіх спецкомбінатів
УкрДО «Радон». Першочерговим завдан-
ням є перепрофілювання їх у пункти тимча-
сового контейнерного зберігання без подаль-
шого захоронення РАВ на спецкомбінатах.
Технічне переоснащення полягатиме:

в модернізації технологічного обладнан-
ня й спеціальних транспортних засобів, при-
ладного забезпечення контролю радіаційної
безпеки;

реконструкції санітарно-технічних, енер-
гетичних і допоміжних споруд;

створенні комплексів технологічного
обладнання й технологій для переробки,
перезахоронення й транспортування РАВ;

розробці й використанні нового контей-
нерного парку для збирання, транспортуван-
ня й тимчасового зберігання РАВ.

Завершенням перепрофілювання спец-
комбінатів буде організація транспортуван-
ня РАВ у контейнерах до Централізованого
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підприємства по захороненню РАВ. Пла-
нується, що після його пуску туди надходи-
тимуть РАВ і відпрацьовані ДІВ, накопичені
в контейнерах на кожному спецкомбінаті
після реконструкції, а в подальшому - відхо-
ди, що надходять, з обмеженням терміну їх
зберігання на спецкомбінаті. Питання про
перезахоронення РАВ або консервацію існу-
ючих сховищ вирішуватиметься окремими
проектами.

Контейнери для РАВ є одним з елементів
забезпечення радіаційної безпеки на основ-
них стадіях поводження з відходами, почи-
наючи від збирання й зберігання необроб-
лених відходів і закінчуючи захороненням
кондиціонованих РАВ. Різноманітність типів
контейнерів визначається їх різним функці-
ональним призначенням, наявністю різного
спектра радіоактивних відходів, умовами
збирання, транспортування, зберігання, пе-
реробки й захоронення РАВ. За умовами
використання контейнерів їх можна поділи-
ти на такі групи:

контейнери-накопичувачі (КС, КСТА);
контейнери для тривалого (до 10 років)

зберігання відходів (КУ);
контейнери для транспортування, збері-

гання й захоронення низько- і середньоак-
тивних відходів (КНПУ, КЗНЦ і КЗНП).

Контейнери-накопичувачі КС-002 і КС-
004 призначені для збирання і доставки ТРВ
у межах дільниць і цехів МСК «Радон», про-
мислових підприємств, медичних, наукових
організацій та інших виробників відходів.
Герметична конструкція цих контейнерів
виконана з нержавіючої сталі з урахуванням
можливості їх дезактивації.

Для багаторазового використання роз-
роблено контейнер-накопичувач КСТА-0,2
з нержавіючої сталі місткістю 200 л, при-
значений для збирання і транспортування
твердих НАВ спецавтотранспортом. Контей-

нери успішно пройшли дослідну експлуа-
тацію в умовах Київського МСК «Радон» і
рекомендовані для всіх ПЗРВ спецкомбі-
натів.

Для проміжного зберігання НАВ і наступ-
ного їх транспортування на переробку слу-
жать металеві контейнери КУ-1 і КУ-2
місткістю відповідно 1,0 і 2,0 м3. Конструк-
ція контейнерів, облицьованих усередині
пластикатом, дозволяє складувати їх в шта-
белі до трьох контейнерів по висоті.

Захисні залізобетонні контейнери КЗНП-
2,1 і КЗНП-6,5 місткістю відповідно 2,1 і
6,5 м3 з можливістю установки в них чоти-
рьох і вісімнадцяти 200-літрових бочок за-
безпечують зберігання, транспортування й
захоронення CAB.

Базовим для транспортування, зберіган-
ня й захоронення низькоактивних і токсич-
них ТРВ є металевий контейнер КНПУ-10,5,
що вміщує як насипний матеріал (близько
10 м3), так і 32 стандартні 200-літрові бочки.

Згідно з вимогами Комплексної програ-
ми поводження з РАВ стосовно перепрофі-
лювання ПЗРВ спецкомбінатів у пункти тим-
часового зберігання розроблено Комплект
типової технологічної документації з тимча-
сового зберігання РАВ на спецпідприєм-
ствах УкрДО «Радон». До розробленої тех-
нологічної документації включені обґрунто-
вані технологічні рішення, напрацьовані на
основі аналізу організаційно-технологічних
робіт з приймання та зберігання РАВ на Київ-
ському ДМСК.

Технологічними процесами передбачено
сортування ТРВ за видами у місцях їх утво-
рення в різні контейнери, а на спецпідпри-
ємствах - тільки перевантаження контей-
нерів і цементування ТРВ, що містять тритій;
усі інші технології мінімізації мають прова-
дитися на Централізованому підприємстві по
захороненню РАВ.
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До карт типової технологічної докумен-
тації тимчасового зберігання РАВ на спец-
підприємствах УкрДО «Радон» увійшли
розроблені карти технологічних процесів:
приймання РАВ від виробників відходів;
транспортування РАВ; приймання і виванта-
ження РАВ у ПЗРВ; сортування твердих
відходів; переробка РАВ (цементування);
ствердіння (цементування) РРВ; завантажен-
ня контейнерів; розміщення контейнерів з
РАВ у спорудах тимчасового зберігання;
регламентних робіт в період зберігання РАВ;
дезактивації транспорту й обладнання.

Виконання всіх завдань із перепрофілю-
вання ПЗРВ у пункти їх тимчасового збері-
гання в контейнерах, упровадження нових
технологій безпечного зберігання відпра-
цьованих високоактивних ДІВ, атакож будів-
ництво і введення в експлуатацію Централі-
зованого підприємства по захороненню РАВ,
безумовно, підвищить безпеку на всіх ета-
пах поводження з РАВ, що утворюються в
медицині, промисловості й наукових закла-
дах, і покращить радіаційний та екологічний
стан в регіонах України.

5.3. ПОВОДЖЕННЯ З РАВ
У ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС

Після Чорнобильської аварії у 1986 р. в
Україні утворилися величезні об'єми РАВ,
які суттєво перевищують об'єми РАВ, що
накопичуються внаслідок експлуатації АЕС
та інших видів діяльності. Основними місця-
ми знаходження РАВ у зоні відчуження є:

об'єкт «Укриття» (ОУ) -тимчасове схо-
вище неорганізованих РАВ;

пункти захоронення радіоактивних
відходів (ПЗРВ)-«Буряківка>>, «Підлісний»,
третя черга Чорнобильської АЕС;

пункти тимчасової локалізації радіоак-
тивних відходів (ПТЛРВ);

природно-техногенне середовище пром-
майданчика Чорнобильської АЕС і прилег-
лої території.

Загальна кількість РАВ у зоні відчужен-
ня (без об'єкта «Укриття») складає близько
2,8 млн м3. З них у ПЗРВ та ПТЛРВ знахо-
диться понад 2,0 млн м3 РАВ загальною ак-
тивністю близько 7,4 • 1015 Бк. Загальна актив-
ність радіоактивних речовин у природних об'-
єктах зони відчуження в поверхневому шарі
ґрунту, донних відкладеннях водойм, рослин-
ності тощо становить понад 8,5 -1015 Бк. За-
гальний об'єм радіоактивно забруднених ма-
теріалів, зосереджених у зоні відчуження,
сягає 11 млн м3. Зазначені відходи в основ-
ному належать до короткоіснуючихНАВ і CAB.

З метою зниження радіаційних полів при
проведенні аварійно-відбудовних робіт у 30-
кілометровій зоні Чорнобильської АЕС
у 1986-1987 pp. радіоактивно забруднені
матеріали поміщалися в ПТЛРВ, створювані
у місцях найбільшого скупчення радіоактив-
них матеріалів.

Пункти тимчасової локалізації РАВ - це
прості інженерні споруди, в яких розміща-
лися РАВ, виконані у вигляді траншей або
наземних буртів без гідроізоляції. Зверху
споруди перекривалися шаром ґрунту. Ці
роботи виконувалися воєнізованими форму-
ваннями Цивільної оборони в умовах висо-
ких рівнів іонізуючого випромінювання, і
тому ні розробка проектної документації, ні
топографічна прив'язка не здійснювалися.
Загальна кількість траншей і буртів переви-
щує 800. Дані про об'єми й активність РАВ
у ПТЛРВ зони відчуження Чорнобильської
АЕС наведено в табл. 5.2.

Проведена оцінка екологічної небезпеки
ПТЛРВ на основі моделювання виносу ра-
діонуклідів з місць захоронення свідчить:



5.3. Поводження з РАВ у зоні відчуження Чорнобильської АЕС 213

Таблиця 5.2. Характеристика пунктів захоронення РАВ у зоні відчуження Чорнобильської АЕС

Найменування

ПЗРВ «Підлісний»

ПЗРВ «Комплексний»

ПЗРВ «Буряківка»

ПЗРВ «Чистогалівка»

ПТЛРВ «Будбаза»

ПТЛРВ «Рудий ліс»

ПТЛРВ «Ст. Янів»

ПТЛРВ «Прип'ять»

ПТЛРВ «Нафтобаза»

ПТЛРВ «Піщане плато»

ПТЛРВ «Копачі»

Майданчик «Прип'ять»

Майданчик «Чорнобиль»

Селища й сільськогосподарські споруди
зони відчуження

Ставок-охолоджувач

Підвідний канал (третя черга)

Маса, т

2,2-104

8,8-10'

7,7-105

1,5-105

3,7-10*

2,5-10*

1,5-10"

1,1-104

2,6-10*

9,1 105

0,9 • 105

0,9-107

7,7-105

8,8-105

2,7-10*

7,0-104

Об'єм, м3

і , і - іо"

8,8-10'

5,0-10s

1,6-105

2,0-10*

5,0-10*

з,о-іо"
1,6-іо"

1,6-106

5,7-10s

1,1 -105

1,8-10*

1,5-10*

2,9-106

1,4-10*

7,О-Іо"

Активність, Кі

7,О-Іо"

3,5-іо"

6,5-Ю4

1,0-102

3,5-іо"
і,з-іо"
1,0-10'

0,7-10'

1,7-10'

5,0-10'

0,9-10'

1,0-10'

3,0-102

2,0-102

5,0-10'

2,0-10'

максимальних надходжень радіонуклідів
із ПТЛРВ в ґрунтові води слід очікувати
через 20-30 років з моменту захоронення.
Найбільший винос активності прогнозуєть-
ся із ПТЛРВ «Будбаза» - до 74 Кі/рік;

забруднення ґрунтового водоносного го-
ризонту в перерахунку на його усереднену по-
тужність під ПТЛРВ в найгіршому разі може
скласти за^Бг від 1,1 • 10-9до 4,3 • 10~7 Кі/л;

унаслідок близького розташування
р. Прип'ять істотну небезпеку становлять
ПТЛРВ «Нафтобаза», «Прип'ять» і «Піщане
плато», максимальні надходження актив-
ності з яких у Прип'ятський затон прогно-
зуються за 90Sr від 0,1 до 1,0 Кі/рік.

Радіоактивні відходи чорнобильського
походження надзвичайно різноманітні за
радіонуклідним і речовинним складом та

рівнями питомої активності. На відміну від
інших технологічних типів, РАВ чорно-
бильського походження характеризуються
присутністю широкого спектра радіонуклі-
дів. Більшість чорнобильських РАВ зберіга-
ється в умовах, що не відповідають вимо-
гам сучасних норм радіаційної безпеки. Для
більшості сховищ РАВ зони відчуження спо-
стерігаються факти виходу радіонуклідів за
межі сховищ (наприклад, забруднення радіо-
нуклідами ґрунтових вод). Це є наслідком
відсутності адекватної системи інженерних
бар'єрів, періодичного підтоплення части-
ни ПТЛРВ і біогенного виносу радіонуклідів.

Пункти захоронення РАВ. Пункт захо-
ронення радіоактивних відходів «Підлісний»
споруджено й прийнято в експлуатацію в
грудні 1986 р. в районі колишнього хутора
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Підлісний - приблизно за 2,5 км на схід
від м. Прип'ять і на 1,5 км північніше від
Чорнобильської АЕС. Відстань до Прип'ят-
ського затону - близько 550 м. Приблизно
на 1,2 км північніше від ПЗРВ знаходиться
р. Прип'ять. З півдня до майданчика ПЗРВ
примикають поля фільтрації очисних
споруд.

ПЗРВ «Підлісний» збудовано для РАВ з
потужністю експозиційної дози до 50 Р/год,
але в ньому розміщувались РАВ з ПЕД до
250 Р/год. До складу ПЗРВ входять схови-
ща у вигляді модулів. Будівельні конструкції
модулів-залізобетонні стіни з монолітного
бетону й бетонних блоків, установлених на
спільній фундаментній бетонній плиті. Тов-
щина стін модулів від 1,12 до 2,4 м.

Загальний об'єм РАВ - 1,1 • 104 м3, су-
марна активність за оцінкою становить
2,6 • 1015 Бк. Результати зовнішніх обстежень
ПЗРВ, які проводились останніми роками,
з урахуванням оцінки активності РАВ у цьо-
му сховищі дають підстави припускати, що
прийнята оцінка активності РАВ є значно за-
ниженою. Орієнтовний радіонуклідний склад
ПЗРВ «Підлісний» наведено в табл. 5.3.
Поверх відходів у модулі залито шар бето-
ну 1,5 м завтовшки і засипано зверху ша-
ром піщано-гравійної суміші.

Практично всі РАВ у ПЗРВ «Підлісний»
є довгоіснуючими і підлягають захоронен-
ню в стабільних геологічних утвореннях.
Наявність численних тріщин у бетонному
фундаменті та стінах споруди зумовлює не-
обхідність обстеження стану його конст-
рукцій. Головною метою обстеження має
бути оцінка безпеки ПЗРВ і розробка про-
екту його стабілізації на весь час до спо-
рудження геологічного сховища РАВ.

ПЗРВ «Третя черга Чорнобильської
АЕС» збудований для РАВ з ПЕД до 1 Р/год,
проте у ньому розміщувались відходи з

більш високими ПЕД. Заданими обстежен-
ня, містить 2 600 м3НАВ і CAB, у тому числі
довгоіснуючі, сумарною активністю
4,7 і 10м Бк. Атмосферні та ґрунтові води
мають вільний доступ до сховища через від-
сутність у ньому ізоляції. ПЗРВ потребує
обстеження з метою розробки проекту його
стабілізації, а в перспективі - ліквідації.

ПЗРВ розташований на території Чорно-
бильської АЕС на захід від градирень. Прий-
нятий в експлуатацію в 1986 р. Тип схови-
ща - бетонна камера, розділена на секції.
Камери зверху частково закриті бетонними
плитами, на які покладено метровий шар
ущільненої глини й шар ґрунту. Об'єкт за-
консервований з грудня 1988 р.

ПЗРВ являє собою недобудоване схови-
ще РАВ низької й середньої активності третьої
черги Чорнобильської АЕС. Складається із
семи каньйонів, поздовжні стіни яких від
90 до 140 м завдовжки виконано зі збірно-
го залізобетону. Ширина кожного каньйону
близько 6 м, висота бічних стін - 5 м, тор-
цеві стіни відсутні. У каньйони навалом по-
міщено контейнери місткістю приблизно
1 м3 кожний. Максимальна кількість контей-
нерів з ВАВ може становити 11 500 шт.; ПЕД
від контейнерів досягає 20 Р/год, а в окремих
випадках - 100 Р/год.

На поверхні сховища є безліч провалів,
що утворилися через просідання ґрунту.
Деякі провали вздовж східної стіни дохо-
дять до дна сховища. На дні сховища є вода.
У1996 р. всі провали були засипані піском
без його ущільнення й перекриття верх-
нього шару глиною, але в цих місцях знову
з'явилися провали, через які вода з поверх-
ні проникає в захоронення, що явно не
сприяє локалізації поширення радіонуклідів
за межі сховища. У місцях провалів добре
видно контейнери з РАВ. Контейнери, закла-
дені в сховище, перекриті піском практично
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Таблиця 5.3. Радіонуклідний склад

Радіонуклід

9 0 Sr
9 5Z
9 S Nb
9 9 Тс
1 0 6Ru
1 0 6 Rh
1 2 5Sb
1 3"Cs
1 3 7 Cs
137mga

1 4"Ce
H4pr

1 4 7 P m
1 5 1 S m
l 5 4 E u
1 5 5 E u
243 A m
239pu

2 4 4 C m
240pu

2 3 8 P u
2 3 8 U
242pu

241 Am
2 4 1 Pu

Активність, Кі

4,13-10*

2,13-104

2,13-104

8,06-10'

8,2-10*

8,2-10*

2,94-105

4,03 • 10*

5,41 • 10*

5,41 • 10*

9,35 • 10*

9,35 • 106

5,55 • 106

8,4-10'

3,91 • 10s

2,42 • 106

5,04-102

l,41-10 4

1,68-104

3,31-io"

5,42-10'

2,64-10

9,03 • 10

7,56 -103

5,07-10*

ПЗРВ «Підлісний»

Питома
активність, Кі/м

1,04 103

5,38

5,38

2,04

2,07-103

2,07-103

74,2

1,02-103

1,37-103

1,37-10'

2,36-10'

2,36-10'

1,4-103

2,12

98,7

61,1

12,7

3,56

4,24

8,36

13,9

6,67-Ю"3

2,28 -lO'2

1,91

1,28-103

Вид
випромінювання

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
a

a

a

a

a

a

a

a

P

Період
напіврозпаду

29,12 року

63,98 доби

35,15 доби

2,13 • 105років

368,2 доби

29,9 с

2,77 року

2,062 року

ЗО років

28,7 год

284,3 доби

17,28 хв

2,6234 року

90 років

8,8 року

4,86 року

7 380 років

24 065 років

18,11 року

6 537 років

87,74 року

4,468-109 років

3,763 -105рок і в

432,2 року

14,4 року

до висоти стін. Поверх піску покладено
ущільнений шар глини від 0,2 м (на краях
сховища) до 2,0 м завтовшки. Зверху гли-
няного екрана знаходиться ґрунтовий шар,
товщина якого 0,1-0,2 м, покритий травою.

У контейнери завантажено уламки буді-
вельних конструкцій четвертого блока Чор-
нобильської АЕС, фрагменти графітової

кладки й тепловидільних елементів ядерно-
го палива, а також інші відходи з проммай-
данчика станції.

Проби води для аналізу відбираються зі
спостережних свердловин, розташованих
уздовж периметра майданчика ПЗРВ. Усі
проби води мають підвищену концентрацію
стронцію.
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ПЗРВ «Буряківка» створено в 1987 р.
для розміщення РАВ з ПЕД до 1 Р/год, але
в ньому розміщувались відходи з ПЕД до
5 Р/год. На сьогодні експлуатація ПЗРВ про-
довжується. Згідно з розрахунками, у ньо-
му міститься до 7,0 • 105 м3 РАВ сумарною
активністю близько 2,45 • 1015 Бк. Наявний
вільний об'єм ПЗРВ найближчим часом буде
заповнено, у зв'язку з чим заплановано
його реконструкцію.

ПЗРВ, розташований за 23 км від Чор-
нобильської АЕС і прийнятий в експлуата-
цію в лютому 1987 p., є основним пунктом
з приймання, переробки й контрольованого
зберігання РАВ у зоні відчуження.

ПЗРВ має ЗО траншей-сховищ із серед-
ньою місткістю одного сховища (траншеї)
22-23 тис. м3. На сьогодні заповнено й за-
консервовано 20 траншей, заповнено й
підготовлено до консервації чотири траншеї,
частково заповнено дві, зарезервовано чо-
тири. Конструкційно сховище РАВ являє
собою траншею (штучне заглиблення в
рельєфі місцевості) з розмірами в плані
58,8 х 150 м і 5,6 м завглибшки. Бічні стінки
виконані з ухилом 1:4. По дну й бічних
стінках зроблено глиняний екран 1,0 м зав-
товшки і вирівнювальний шар з місцевого
грунту 0,6 м завтовшки. Завантаження РАВ
у траншеї здійснюється навалом або в ме-
талевих контейнерах.

Радіоактивні відходи доставляють спец-
автотранспортом на пункт дозиметричного
контролю, де провадиться дозиметричний
моніторинг з оформленням документації.
Залежно від типу, відходи направляють або
на захоронення в траншею, або на майдан-
чик складування металевих РАВ. У траншеї
ТРВ складують навалом, у міру заповнен-
ня ущільнюють за допомогою важкої техні-
ки. Коли траншея заповнена до проектних
відміток, ущільнені РАВ засипають місцевим

ґрунтом - шаром завтовшки 0,6 м, який
потім ущільнюють бульдозером.

По вирівнювальному шару відсипається
й ретельно ущільнюється глиняний екран
0,5 м завтовшки, по ньому - захисний шар
з місцевого ґрунту (1,0 м), потім - шар рос-
линного ґрунту й висівається трава. По кон-
туру законсервованої траншеї влаштову-
ється водовідвідна канава й мережа кон-
трольно-спостережних свердловин, з яких
щоквартально відбирають проби води для
визначення вмісту Cs і Sr.

Пункти тимчасової локалізації радіо-
активних відходів. Діяльність із відновлен-
ня й очищення території після Чорнобиль-
ської аварії спричинила утворення винят-
ково великих об'ємів РАВ і радіоактивно
забрудненого обладнання, які зараз збері-
гаються на більш ніж 800 об'єктах усере-
дині 30-кілометрової зони відчуження Чор-
нобильської АЕС. Ці відходи й радіоактивне
обладнання частково захоронено в тран-
шеях, частково - в контейнерах, які ізольо-
вані від впливу ґрунтових вод глиняними
або бетонними бар'єрами, а велика кількість
забрудненого обладнання, військової, вер-
толітної й будівельної техніки, двигунів і
автомобілів зберігається на відкритих
майданчиках.

ПТЛРВ - це прилеглі до майданчика
Чорнобильської АЕС території, де в 1986—
1988 pp. провадилась дезактивація місце-
вості з локалізацією відходів дезактивації
на місці у простих траншеях або буртах,
що не були обладнані інженерними
бар'єрами. Більше половини площі ПТЛРВ
фактично не досліджувалося. Відходи
ПТЛРВ представлені забрудненим ґрунтом,
обладнанням, металом, бетоном, будівель-
ними матеріалами, деревиною, залишками
зруйнованих житлових будівель, сміттям
тощо.
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За існуючими оцінками, у ПТЛРВ зосе-
реджено близько 1,3 • 106 м3 відходів сумар-
ною активністю 1,7 • 1015 Бк. Здебільшого це
РАВ низької активності та відходи, активність
яких нижча за рівень зняття з регулюючого
контролю. Практично всі відходи містять
довгоіснуючі радіонукліди. Усі ПТЛРВ роз-
ташовані на місцевості з високим рівнем
ґрунтових вод; близько 100 траншей з відхо-
дами постійно або періодично підтоплю-
ються, і радіонукліди вільно надходять до
ґрунтових вод через відсутність захисних
бар'єрів.

Створення у 1986-1987 pp. тимчасових
споруджень для захоронення РАВ відіграло
позитивну роль, оскільки дозволило запо-
бігти небезпечній повітряній міграції радіо-
нуклідів у результаті вітрового підйому й
перенесення повітрям радіоактивного пилу.

Через специфічні умови здійснення дез-
активаційних робіт технічна, проектна й ви-
конавча документація при облаштуванні цих
тимчасових захоронень не складалася. Кон-
структивні рішення будівництва захоронень
для РАВ визначалися технологією, обраною
в умовах необхідності максимально швид-
кого їх зведення.

Усі ці відходи є потенційним джерелом
забруднення ґрунтових вод, тому необхід-
ний ретельний безперервний контроль до тих
пір, поки не буде забезпечено їх безпечне
захоронення на відповідному об'єкті.

Початкова діяльність щодо ліквідації
наслідків аварії була погано документова-
на; значна частина інформації стосовно ни-
нішнього стану траншей-захоронень, що не
мають внутрішнього покриття, отримана в
ході проведення спеціального обстеження,
за результатами якого зроблено такі виснов-
ки. Рівень ґрунтових вод на території Чор-
нобильської АЕС підвищився на 1-1,5 м і
досяг 4 м від поверхні землі. Підйом рівня

ґрунтових вод пояснюється, головним чи-
ном, будівництвом у 1986 р. стіни в ґрунті
навколо майданчика аварійного енергобло-
ка. Стіна 3,5 км завдовжки і 35 м завглиб-
шки споруджена для захисту Київського
водоймища від можливого поширення радіо-
активного забруднення через підземні води.

Більшість обстежених захоронень тран-
шейного типу періодично або постійно пе-
ребувають у затопленому стані; верхні неза-
криті водоносні горизонти практично скрізь
мають радіоактивне забруднення 90Sr до
рівня, що перевищує 4 Бк/л. Цезій і плутоній
є менш мобільними елементами, тому за-
бруднення ними обмежується ділянками, що
безпосередньо прилягають до траншей захо-
ронення РАВ.

На сьогодні конструкції тимчасових
пунктів локалізації й захоронення РАВ у зоні
відчуження Чорнобильської АЕС, їхнє тери-
торіальне розташування не відповідають
нормативним документам, що регламенту-
ють поводження з РАВ в Україні.

У зоні відчуження на пунктах тимчасової
локалізації й зберігання відходів (у траншеях)
зосереджено 3720 м3 ТРВ й близько 800 м3

РРВ. Об'єми, активність і деякі інші харак-
теристики цих пунктів наведено у табл. 5.4.

ПТЛРВ «Нафтобаза» розташований на
правому березі р. Прип'ять уздовж півден-
ного узбережжя Прип'ятського затону: ча-
стково - в заплавній частині р. Прип'ять,
частково - на першій надзаплавній терасі.
Загальна площа сектора ПТЛРВ, на якій зо-
середжені захоронення РАВ, становить 70 га.
На території ПТЛРВ зосереджено 224 захо-
ронення у вигляді траншей і буртів. У них
складовано радіоактивний ґрунт, залізобе-
тонні конструкції річкового причалу, щебінь,
дерева. Глибина захоронень від 1,5 до 3,5 м.
Довжина й ширина їх коливається в дуже
широких межах. Рівень ґрунтових вод
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Таблиця 5.4. Характеристика пунктів тимчасової локалізації РАВ у зоні відчуження Чорно-
бильської АБС

ПТЛРВ

«Будбаза»

«Рудий ліс»

«Ст. Янів»

м. Прип'ять

«Нафтобаза»

«Піщане плато»

Площа
сховища,

тис. м2

1,21-10'

4,0 • 10'

1,28-10'

0,7-10'

0,41 • 10'

0,88-10'

Потужність
дози,

мЗв/год

0,3-3,0

0,005-0,1

0,25-0,31

0,007-0,05

0,002-0,06

Кількість РАВ

т

5,4-105

2,5 • 105

1,5-105

1,1-Ю4

2,2-10'

1,8-10s

м3

2,9-105

5,0-Ю 5

3,0-104

1,6-104

5,0-10'

1,0-105

Активність,
Кі

3,1 -104

1,3-104

1,0-103

700

120

103

становить від 0,5 до 1,5 м у заплавній час-
тині території й від 5,7 до 10 м на території
терасової частини. У паводковий період
захоронення РАВ у заплавній частині тери-
торії ПТЛРВ затоплюються.

ПТЛРВ «Рудий ліс» розташований на
південь від м. Прип'ять. На ділянці є49 захо-
ронень траншейного типу й 8 захоронень -
буртового. В них розміщені забруднений
радіонуклідами грунт, дерева, що загинули,
конструкції дачних будівель. У паводковий
період підтоплюються 32 траншеї.

ПТЛРВ «Піщане плато» розташований
на правому березі р. Прип'ять західніше від
Чорнобильської АЕС наЗ,5 км. Площа тери-
торії 78 га. На території ПТЛРВ є 82 за-
хоронення РАВ траншейного типу й 8 -
буртового. РАВ представлені, в основному,
забрудненим радіонуклідами ґрунтом.
Захоронення не контактують з ґрунтовими
водами.

ПТЛРВ «Станція Янів» розташований
на південь від залізниці в районі станції
Янів. Площа ділянки - 16 га. На ділянці
зосереджено 38 захоронень РАВ у вигляді
траншей; довжина траншей коливається від
8 до 100 м, ширина - від 1,5 до 10 м, гли-
бина - від 1,5 до 2,0 м. У них розміщено

верхній шар знятого при дезактивації ґрунту,
загиблі дерева, будівельне сміття, що утво-
рилося від зносу житлових будівель. Ділянка
покрита сосновим лісом. Рівень ґрунтових
вод коливається в межах від 3 до 4 м.

У техногенному шарі локальної зони
об'єкта «Укриття» по завершенні робіт з
дезактивації території залишилося близько
15 тис. м' РАВ. За даними проведених бу-
рових робіт і гамма-каротажних досліджень,
РАВ знаходяться переважно у шарі захоро-
неного ґрунту 10-30 см завтовшки. РАВ
низької та середньої активності являють со-
бою забруднені й перемішані доаварійні
ґрунти, забруднені бетонні блоки та плити,
металоконструкції, насипні ґрунти (щебінь,
пісок тощо), будівельне сміття.

На проммайданчику Чорнобильської
АЕС загалом знаходиться 500 тис. м3 РАВ
низької та середньої активності, представ-
лених забрудненими ґрунтами, металом, бе-
тоном, обладнанням, різними матеріалами
тощо. Значна кількість радіоактивних мате-
ріалів зосереджена у ставку-охолоджувачі.
У його донних відкладах міститься більше
ніж 0,2 • 1015 БК. Певна частина донних від-
кладів ставка-охолоджувача за вмістом
радіонуклідів - це РАВ.
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Джерелами РАВ на території зони відчу-
ження є ґрунт, радіоактивно-забруднені ліси
(у тому числі згарища, сухостій), споруди,
машини, механізми тощо, які мають високі
рівні радіоактивного забруднення і знахо-
дяться або на поверхні у зоні відчуження,
або в ПТЛРВ та ПЗРВ. Загальний об'єм РАВ
низької та середньої активності, зосередже-
них у зоні відчуження (крім об'єкта «Ук-
риття»), наближається до 11 млн м3, у тому
числі радіоактивно-забруднені ліси -
1,2 млн м3.

Діяльність із поводження з РАВ у зоні
відчуження обумовлена Законом України
«Про правовий режим території, що зазна-
ла радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи». Концепція
Чорнобильської зони відчуження на тери-
торії України визначає цю діяльність як одну
з основних і передбачає створення комплек-
су виробництв з переробки та зберігання
РАВ. Землі Чорнобильської зони відчужен-
ня виведені з обігу: повернення до господа-
рювання на цих землях найближчим часом
не передбачається. Оптимальним для
зміцнення бар'єрних властивостей зони на
шляху міграції радіонуклідів є збільшення
висаджування лісів, що мають виконувати
захисну, стабілізуючу, оздоровчу функцію.

Поводження з РАВ у зоні відчуження
здійснює Державне спеціалізоване підпри-
ємство «Техноцентр», до складу якого вхо-
дить відокремлений підрозділ (ВП) «Комп-
лекс». ВП «Комплекс» здійснює збирання
та транспортування РАВ у зоні відчуження,
експлуатацію діючого ПЗРВ «Буряківка»,
моніторинг законсервованих ПЗРВ
«Підлісний», ПЗРВ «Третя черга Чорно-
бильської АЕС». ВП «Комплекс» був ство-
рений для вирішення завдань щодо пово-
дження з РАВ і дезактивації територій, устат-
кування, матеріалів, 313 у Чорнобильській

зоні. Підприємством накопичений значний
досвід щодо обстеження й інвентаризації
місць захоронення РАВ, збирання, перероб-
ки, перевезення, захоронення й зберігання
РАВ, створення автоматизованих систем і
впровадження нових технологій. Підпри-
ємство забезпечує експлуатацію всіх наяв-
них у Чорнобильській зоні сховищ РАВ, у
тому числі ПЗРВ і ПТЛРВ. Основними на-
прямками діяльності ВП «Комплекс» є:

проведення обстежень та інвентаризації
місць розміщення РАВ і прийняття рішень
щодо їх локалізації;

ведення реєстру РАВ й кадастру сховищ
РАВ;

проведення дезактивації територій, буді-
вель і споруд, матеріалів та устаткування,
машин і механізмів, збір і переробка РАВ;

експлуатація ПЗРВ і ПТЛРВ у зоні відчу-
ження й зоні обов'язкового (безумовного)
відселення;

технічне обслуговування законсервова-
них об'єктів з РАВ.

До складу підприємства входять: цех
поводження з РАВ, дезактивації будівель і
споруд, пилопригнічення, локалізації поже-
жонебезпечних будівель, споруд і місць не-
санкціонованого скупчення РАВ; цех дезак-
тивації устаткування й матеріалів, експлуа-
тації пунктів санітарної обробки й дезакти-
вації транспортних засобів, дезактивації
спецодягу й 313 для підприємств зони відчу-
ження, забезпечення роботи санпропуск-
ників; цех ремонту обладнання. Підприєм-
ство забезпечує експлуатацію об'єктів, роз-
міщених у різних місцях зони відчуження,
у тому числі ПЗРВ, ПТЛРВ та ПуСО.

Актуальним завданням підприємства є
виявлення, обстеження, інвентаризація й
облік усіх місць розміщення РАВ у зоні
відчуження. Тому на підприємстві створе-
но Регіональний центр обліку радіоактивних
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відходів, який веде реєстр РАВ і кадастр
сховищ РАВ; основні дані передаються до
Державного реєстру РАВ.

Відповідно до концепції Чорнобильської
зони відчуження на території України пріо-
ритетними напрямками діяльності визнача-
ються заходи, що забезпечують надійність
довготривалого зберігання РАВ у ПТЛРВ
без їх розкриття. Необхідність перезахоро-
нення РАВ із ПТЛРВ, які вміщують середньо-
активні РАВ, може бути визначена лише
після проведення всього комплексу дослі-
джень, пов'язаних з вивченням їх небезпеч-
ності.

Протягом багатьох років адміністрація
зони відчуження Чорнобильської АЕС ви-
конує дослідження й розробки, пов'язані зі
створенням цілісної системи поводження з
РАВ, що утворилися внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС. На жаль, ця діяльність
за 20 років не принесла практичних резуль-
татів, незважаючи на значні фінансові вкла-
дення в розвиток цього напрямку. Так, про-
тягом тривалого періоду планується ство-
рення комплексу виробництв із дезактивації,
транспортування, переробки й захоронення
РАВ із забруднених територій. Цей комплекс
отримав назву «Вектор». Завдання на про-
ектування комплексу «Вектор» було затвер-
джено в грудні 1987 p., а в 1990 р. його тех-
ніко-економічне обґрунтування пройшло
узгодження й затвердження профільних
міністерств і відомств.

Комплекс «Вектор» має стати основою
для спорудження Центру переробки та за-
хоронення низько- й середньоактивнихРАВ.
Центр буде здійснювати:

переробку та захоронення низько- й се-
редньоактивних РАВ, що утворилися вна-
слідок Чорнобильської катастрофи;

захоронення низько- й середньоактивних
РАВ від експлуатації об'єкта «Укриття», а в

перспективі - тих, що утворюватимуться в
процесі перетворення цього об'єкта в еко-
логічно безпечну систему;

захоронення низько- й середньоактивних
РАВ від експлуатації АЕС, а в перспективі -
тих, що утворюватимуться під час зняття з
експлуатації АЕС;

захоронення РАВ, що утворюються на
промислових підприємствах, у медичних та
в науково-дослідних установах та інших за-
кладах і зараз знаходяться на пунктах збері-
гання ДМСК УкрДО «Радон».

До складу комплексу входять виробниц-
тво з контейнеризації й транспортування РАВ,
дослідне виробництво з дезактивації металу,
експериментальне виробництво з доведен-
ня нової техніки, комплекс науково-практич-
них робіт зі створення спеціальної техніки й
технологій, а також виробництва зі спалю-
вання, пресування й дезактивації радіо-
активних матеріалів. У новій системі схо-
вищ «Вектор» передбачається захоронюва-
ти відходи, що: 1) виникають у результаті
ліквідації наслідків Чорнобильської аварії;
2) утворюватимуться на етапі зняття енер-
гоблоків з експлуатації; 3) надходять із за-
водів з переробки РРВ і ТРВ.

Проектована система захоронення буде
складатися з кількох типів приповерхневих
сховищ. Одне з них призначене переважно
для захоронення відходів, що надходять із
заводів з переробки РРВ і ТРВ, накопиче-
них у процесі експлуатації Чорнобильської
АЕС, відходів, отриманих у результаті
ліквідації наслідків аварії, і зараз перебуває
на стадії спорудження. Це приповерхневе
сховище являє собою дві секції модулів,
виконаних з монолітного залізобетону. Фун-
дамент сховища- бетонний із гравійним на-
повнювачем. Під шаром бетону знаходять-
ся дві водоізолюючі поліуретанові плівки,
між якими насипано дренажний шар піску.
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Таблиця 5.5. Узагальнююча оцінка об'ємів РАВ України

Джерело РАВ

Оскловані ВАВ

Експлуатаційні РАВ АЕС

Зняття з експлуатації АЕС

Реактор Інституту ядерних досліджень
НАН України

УкрДО «Радон»

Об'єкт «Укриття»

Проммайданчик ОУ

Проммайданчик Чорнобильської АЕС

ПТЛВР і ПЗРВ

Усього РАВ

Загальний
об'єм РАВ,

тис. м3

0,1
230

150

7т

5,3

400-1740

15

500

2000

3300-4600

Об'єм
довгоіснуючих

РАВ, тис. м3

0,1
3,3

15

_

-

44

-

' -

12,5

75

Частка
довгоіснуючих РАВ

у загальному об'ємі, %

100
1

10

-

3-8

-

-

0,6

2-3

Нижче поліуретанових плівок покладений
шар ущільненої глини.

Кожний модуль заповнюватиметься
вздовж периметра двома рядами залізобетон-
них контейнерів з відходами, що надійшли
із заводу з переробки ТРВ, а усередині -
бочками, що надходять із заводу з переробки
РРВ. Кожний ярус бочок заливають цемент-
но-піщаним розчином. Після заповнення
кожного модуля виконується його первин-
не перекриття, що складається із шару бе-
тону, шару бітуму й водонепроникної по-
ліуретанової плівки. Коли всі модулі будуть
заповнені, сховище закриють покриттям із
шарів піску, бітуму, щебеню й глини.

Поточний стан зони відчуження Чорно-
бильської АЕС і перспективи, пов'язані з
перетворенням об'єкта «Укриття», роблять
малоймовірним доведення промислового
майданчика станції до стану «зеленої галя-
вини» у доступному для огляду майбутньо-
му. Отже, майданчик станції ще тривалий
час використовуватиметься для потреб ядер-
ної галузі України. На майданчику тривалий

час будуть проводитися роботи зі зняття з
експлуатації, вилучення з реакторних уста-
новок енергоблоків і об'єкта «Укриття» РАВ
та ядерних матеріалів, зберігання їх у спеці-
ально створених сховищах. Очевидно, по-
водження з РАВ у зоні відчуження є необхід-
ним і, мабуть, єдиним видом діяльності, який
ще довго буде актуальним у цьому регіоні.

Підходи до захоронення РАВ чорно-
бильського походження слід розглядати в
контексті всієї проблеми поводження з РАВ
в Україні. Відповідно до вимог українського
законодавства, короткоіснуючі РАВ можуть
бути захоронені в поверхневих сховищах, а
довгоіснуючі підлягають захороненню тільки
у твердому стані, у стабільних геологічних
формаціях, з обов'язковим переведенням їх
у вибухо-, пожежо-, ядернобезпечну форми.
Узагальнюючі оцінки об'ємів РАВ, що вже
накопичені в Україні й утворяться за час екс-
плуатації та виведення з експлуатації існую-
чих нині реакторів, наведено в табл. 5.5. Тут
же оцінено об'єм довгоіснуючих РАВ і їх
частку від загального об'єму.
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Аналіз наведених даних показує, що в
Україні підлягають захороненню від 3,3 до
4,6 млн м3 РАВ. Із них від 2,9 до 4,2 млн м3

мають чорнобильське походження і знахо-
дяться в зоні відчуження. Отже, їх частка
становить близько 90 % за об'ємом і при-
близно 10-15 % за активністю від загаль-
ного об'єму й активності РАВ в Україні.

Більшість відходів (до 97-98 %) можуть
бути захоронені у поверхневих сховищах і
лише близько 75 тис. м3 РАВ належать до
типу довгоіснуючих, а отже, мають бути за-
хоронені в геологічному сховищі. Якщо в
майбутньому відпрацьоване ядерне паливо
буде визнано радіоактивними відходами, то
його теж необхідно ізолювати в геологічно-
му сховищі.

Першочерговим завданням є формуван-
ня технічних вимог до інфраструктури для
поводження з РАВ, що створюватиметься в
зоні відчуження, з боку відомств і органі-
зацій, які є власниками РАВ. Основний
підхід щодо розв'язання проблеми зберіган-
ня й захоронення РАВ базується на тому, що:

зберігання всіх типів РАВ і захоронення
короткоіснуючихРАВ планується здійсню-
вати на комплексі «Вектор», для чого на
його майданчику має бути створено Націо-
нальний центр переробки та зберігання РАВ;

для захоронення РАВ дуже низької ак-
тивності потрібно використовувати припо-
верхневі сховища траншейного типу;

для захоронення ВАВ і довгоіснуючих
РАВ слід створити геологічне сховище.

Усі технічні заходи щодо поводження
з РАВ у зоні відчуження розглядаються
окремо для РАВ, що виникли внаслідок
чорнобильської катастрофи, експлуатації
Чорнобильської АЕС і технічного обслуго-
вування об'єкта «Укриття» і будуть утворю-
ватися при ліквідації наслідків аварії, в про-
цесі виведення АЕС з експлуатації та при

перетворенні ОУ на екологічно безпечну
систему.

За термінами виконання робіт усі заходи
діляться на першочергові, короткострокові
й довгострокові. Тривалість реалізації пер-
шочергових заходів становить приблизно
п'ять років. Зміст і обсяги робіт на цей пері-
од часу визначаються Комплексною програ-
мою поводження з радіоактивними відхода-
ми на 2002-2005 pp. і на період до 2010 pp.,
що затверджена Кабінетом Міністрів Украї-
ни Постановою від 25 грудня 2002 р. № 2015.
До першочергових заходів належить розши-
рення масштабу пошукових і розвідувальних
робіт з метою вибору майданчика для розмі-
щення геологічного сховища, а також будів-
ництво в зоні відчуження:

комплексу виробництв «Вектор»;
заводу з переробки РРВ;
заводу з вилучення та переробки ТРВ;
сховища для захоронення РАВ, що ви-

лучатимуться зі сховищ Чорнобильської
АЕС, на майданчику комплексу «Вектор»;

нового конфайнмента для об'єкта «Ук-
риття».

Тривалість реалізації короткострокових
заходів щодо поводження з РАВ у зоні відчу-
ження становить приблизно 20 років. Ме-
тою короткострокових заходів є приведен-
ня РАВ і радіоактивно-забруднених матері-
алів до екологічно безпечного стану шляхом:

перезахоронення чи локалізації найбільш
небезпечних ПТЛРВ і ПЗРВ;

підготовки до вилучення ВАВ з об'єкта
«Укриття»;

початку вилучення ВАВ із ПЗРВ і розмі-
щення їх в спеціальних сховищах на комп-
лексі «Вектор»;

переробки і зберігання РАВ на комплексі
«Вектор»;

виконання детальних розвідувальних
робіт з дослідження найбільш перспектив-
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них майданчиків для розміщення геологіч-
ного сховища;

проектування й будівництва підземної
експериментальної лабораторії для підтвер-
дження вибору майданчика під розміщення
геологічного сховища й експериментальної
перевірки технологій ізоляції високоактив-
них і довгоіснуючих РАВ;

завершення розвідувальних робіт, під-
твердження вибору майданчика й у разі
прийняття рішення про створення геологіч-
ного сховища - його будівництва.

Тривалість довгострокових заходів скла-
дає приблизно 50-70 років. Стратегічною
метою довгострокових заходів є зосере-
дження діяльності щодо поводження з ВЯП
і РАВ у тій частині зони відчуження, яка
стане «промисловою» зоною, що не під-
лягає реабілітації. На території «промисло-
вої» зони виконуються основні роботи,
пов'язані з ліквідацією наслідків чорно-
бильської катастрофи, роботи із запобіган-
ня розповсюдженню радіонуклідів з най-
більш небезпечних місць їх скупчення в
природних об'єктах; роботи з переробки,
зберігання та захоронення РАВ; зі зняття з
експлуатації Чорнобильської АЕС; з пере-
творення об'єкта «Укриття» в екологічно
безпечну систему; з проектування, будів-
ництва, ліцензування та введення в екс-
плуатацію геологічного сховища шахтного
типу й експлуатації сховища свердловинно-
го типу. Тут розташовуються об'єкти, при-
значені для поводження з РАВ.

Для розв'язання низки соціальних і
транспортних проблем розвитку загально-
державної системи поводження з РАВ, з
урахуванням умов забезпечення радіаційної
безпеки та необхідності мінімізації площі
відчуження земель для створення інфра-
структури зі зберігання й захоронення РАВ,
оптимальною є територія Чорнобильської

зони відчуження. Це визначається тим, що
саме тут, по-перше, зосереджено понад
90 % об'ємів РАВ в Україні (що пов'язано
з наслідками чорнобильської катастрофи,
роботою і зняттям з експлуатації Чорно-
бильської АЕС); по-друге, в зоні відчужен-
ня концентруються роботи зі створення
інфраструктури для зберігання і захоронен-
ня РАВ; по-третє, з неї відселено населення,
атому соціальні питання щодо розміщення
сховищ РАВ та об'єктів, призначених для
поводження з РАВ, будуть зведені до мініму-
му; по-четверте, транспортні витрати й не-
безпека транспортування РАВ до сховищ у
близькій і середньостроковій перспективі
також мінімізуються; нарешті, попередні до-
слідження, виконані в межах зони відчужен-
ня і прилеглих територій, свідчать про на-
явність тут перспективних площ для будів-
ництва сховищ (у тому числі геологічного)
для зберігання й захоронення всіх типів РАВ.

5.4. ПОВОДЖЕННЯ З РАВ
ПРИ ПЕРЕТВОРЕННІ ОБ'ЄКТА «УКРИТТЯ»
В ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНУ СИСТЕМУ

У результаті аварії, що сталася 26 квітня
1986 р. на четвертому енергоблоці Чорно-
бильської АЕС, були повністю зруйновані ак-
тивна зона реакторної установки та всі фізич-
ні бар'єри, що виконували функції утриман-
ня радіоактивних матеріалів.

Першочерговим завданням аварійних
робіт постало досягнення мети, згодом
сформульованої в основних принципах за-
безпечення безпеки АЕС як мета управлін-
ня запроектною аварією, - відновлення кон-
тролю над обстановкою й повернення ава-
рійного блока до безпечного стану.

У середині травня 1986 р. було ухвале-
но рішення про довгострокову консервацію



224 Розділ 5. Інші об'єкти поводження з РАВ

Рис. 5.3. Зовнішній вигляд об'єкта «Укриття»

зруйнованого енергоблока шляхом спору-
дження над ним захисної оболонки, що отри-
мала назву «Укриття». Будівництво даного
об'єкта завершилося в листопаді 1986 р.
Таким чином було створено бар'єри на шляху
поширення радіонуклідів і умови для післяава-
рійної експлуатації енергоблоків Чорнобиль-
ської АЕС із дозами опромінення експлуата-
ційного персоналу, котрі не перевищували
встановлені правилами й нормами з безпеки.

Зведений в екстремальних післяава-
рійних умовах об'єкт «Укриття» (рис. 5.3)
вже 20 років виконує свої захисні функції.
Головною особливістю об'єкта продовжує
залишатися його потенційна небезпека,
істотно більша за дозволену нормами й пра-
вилами, існуючими для об'єктів, які містять
ядерно-небезпечні та радіоактивні матеріали.

З точки зору радіаційної безпеки об'єкт
«Укриття» фактично є відкритим джерелом
а-, р-, у- та нейтронного випромінювання
і може вважатися тимчасовим бар'єром
для ядерно-небезпечних подільних матері-
алів і ВАВ з практично некерованою ситуа-
цією усередині об'єкта, де залишилося
більше 95 % ядерного палива, що знаходи-
лось у реакторі. Це досі створює ядерну не-
безпеку.

Об'єкт «Укриття» в нинішньому його
стані класифікується як місце поверхнево-
го зберігання неорганізованих РАВ (тимча-
сове сховище неорганізованих РАВ, яке зна-
ходиться в стадії стабілізації й реконструкції),
тобто всі матеріали об'єкта, включаючи
ядерні матеріали, класифікуються як РАВ
і потребують захоронення.
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Загальна кількість ядерного палива, що
залишилася усередині об'єкта «Укриття»,
оцінюється в 180 т і перебуває у вигляді та-
ких модифікацій:

фрагменти активної зони, більша части-
на яких викинута під час вибуху на верхні
поверхи блока, зокрема у центральний зал;

дрібнодисперговане паливо (пил) - га-
рячі паливні частинки; розміри цих части-
нок змінюються від часток мікрона до со-
тень мікронів; вони спостерігаються прак-
тично в усіх приміщеннях об'єкта і в зраз-
ках ґрунтів ближньої й дальньої зон, що
прилягають до четвертого енергоблока;

застиглі лавоподібні паливовмісні маси
(ЛПВМ).

Потоки ЛПВМ утворилися під час актив-
ної стадії аварії (26.04.86-06.05.86) при ви-
сокотемпературній взаємодії палива з кон-
струкційними матеріалами блока й розпов-
сюдилися по підреакторних приміщеннях.

У воді, що знаходиться в деяких нижніх
приміщеннях об'єкта, містяться розчинні
форми урану, плутонію, америцію. Поява
розчинних сполук обумовлена руйнуванням
різних модифікацій палива під дією низки
факторів, основним з яких є вода, що про-
никає в «Укриття».

До складу РАВ об'єкта «Укриття» вхо-
дять: ЛПВМ; фрагменти активної зони ре-
актора (ТВЕЛ тощо); реакторний графіт;
будівельні матеріали; метал і металоконст-
рукції, у тому числі технологічне устатку-
вання; радіоактивний пил; радіоактивна вода

Маса графітової кладки, відповідно до
проектної документації, дорівнювала 1850 т.

Основний об'єм РАВ об'єкта «Укриття»
становлять різні види будівельних матеріалів,
які можна поділити натри групи: бетон існу-
ючих зараз і тих, що існували раніше, буді-
вельних конструкцій; свіжий бетон - бетон
1986 p., що під час будівництва «Укриття» роз-

тікався приміщеннями; будівельне сміття -
уламки будівельних конструкцій, що утво-
рилися як у результаті аварії, так і в процесі
її ліквідації.

Матеріали, які використовувались на
активній стадії ліквідації аварії для засипан-
ня шахти реактора, також є значною части-
ною РАВ. Починаючи з 30 квітня 1986 р.
реактор, що горів, закидали мішками з
піском (1780 т), доломітом (900 т), свинцем
(2400 т), карбідом бору (40 т). Ці матеріали
використовувалися в значних кількостях і
при дезактиваційних роботах у багатьох при-
міщеннях об'єкта «Укриття».

Інтегральну оцінку кількості ядерного
палива в різних приміщеннях ОУ на сьо-
годні представлено у табл. 5.6.

Питома активність випромінювачів для
базового складу палива четвертого енерго-
блока (сумарно 80 Кі на 1 кг урану) стано-
вить, Бк/г:

а-випромінювачі: 2 3 8 Ри-6,7 • 106; 2 3 9 Р и -
5,0- 10б; 240Ри - 8,19-106; 242Ри - 1,30-104;
241 Am - 1,95 • 107; 243Am - 8,73 • 103; 244Cm -
1,07 -106;

р-випромінювачі: 90Sr - 7,60 • 108; 90Y -
7,60 • 10s; 106Ru -1,29 • 104; 147Pm - 2,65 • 107;
2 4 1 Pu-3,89-10 8 ;

Р-у-випромінювачі: 1 0 6Rh - 1,29-104;
125Sb - 7,12-105; 134Cs - 1,61 • 106; 137Cs -
9,09 • 108; 144Ce - 1,20 • 103; 154Eu - 1,64 • 107;
! 5 5Eu-4,45-10 6 .

Загальна активність палива, що є в ОУ,
на сьогоднішній день дорівнює приблизно
14МКІ.

Основним джерелом надходження радіо-
нуклідів у довкілля і, отже, основним джере-
лом радіологічної небезпеки ОУ є паливо-
вмісні матеріали (ПВМ). Добре відомо, що
таблетки UO2 у повітряному середовищі руй-
нуються приблизно через 20 років. Проте для
ОУ найбільш значущим може бути руйнуван-

8 7-276
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Таблиця 5.6. Оцінка кількості палива в приміщеннях об'єкта «Укриття»

Місцезнаходження палива,
назва (номер) приміщення

Центральний зал (914/2)

Південний басейн
витримування (505/3)

Усі верхні приміщення,
включаючи ЦЗ (відм. +24,00 м і
вище)

304/3

301/5, 301/6, 303/3

217/2

Підапаратне 305/2 і 504/2 до
відм. +24,00 м

ПРК (210/5, 210/6,210/7)

ББ-2 (012/14, 012/15, 012/16)

ББ-1 (012/5, 012/6, 012/7)

Каскадна стіна

Усі приміщення реакторного
відділення

Майданчик об'єкта «Укриття»

Модифікації
ПВМ

у приміщенні

Фрагменти A3

Паливний пил

ЛПВМ

Фрагменти A3,
ЛПВМ, пил

ЛПВМ

Фрагменти A3, пил

Розчинні солі урану,
суспензія у воді

Фрагменти A3, пил

Виявлене
паливо,

T(U)

Понад 21

14,8

Близько 5 на
поверхні завалу

6 ± 2

4,5 ± 2,5

0,4 ± 0,2

85 ±25

12 ± 6

3-14

1,9 (+1,0;-0,5)

Не оцінено

Близько 4-Ю"3

0,75 ± 0,25

Примітки

3 урахуванням наявності
свіжого палива (5,5 т).
Можлива присутність ЛПВМ

3 урахуванням ВЯП.
Можлива наявність ЛПВМ

Оцінка 30 т включає
поверхневе забруднення
всередині завалу в ЦЗ і в
усіх інших приміщеннях

«Горизонтальний потік
лави». Враховані ЛПВМ у
проломі між приміщеннями
304/3 і 305/2

«Горизонтальний потік
лави»

«Слоняча нога»,
«сталактити». ЛПВМ
потрапили з
«горизонтального потоку»

Розрахунки велися по
шести скупченнях
паливовмісних мас.
Початок всіх потоків
ЛПВМ

«Великий вертикальний
потік» і «малий
вертикальний потік»

ня ЛПВМ, тому що основна кількість радіо-

нуклідів знаходиться в цьому вигляді ПВМ.

На сьогодні спостерігається зменшення

міцності ЛПВМ, що проявляється в їх роз-

тріскуванні, руйнуванні великих фрагментів,

посиленні пилогенеруючої здатності. Таким

чином, актуальним стає питання, яких же

істотних змін можуть зазнати ЛПВМ протя-

гом достатньо тривалого проміжку часу, на-

приклад у найближчі 50 років. До прогно-
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зування змін характеристики ЛПВМ у часі
існують два кардинально відмінних підхо-
ди. Перший передбачає, що ЛПВМ за свої-
ми характеристиками аналогічні силікатно-
му склу, використовуваному для іммобілі-
зації РАВ; виходячи з цього, зроблено вис-
новок про те, що радіаційні пошкодження,
спричинені ос-розпадом, позначаться на
зміні міцнісних властивостей ЛПВМ не ра-
ніше ніж через 10 тис. років. Основними
факторами видимих змін у ЛПВМ автори
підходу вважають перепади температур,
взаємодію з водою, пилопригнічуючими
сполуками тощо, тобто зовнішній вплив.

У другому підході прогнозується, що
внаслідок внутрішнього самоопромінення
при а-розпаді трансуранових ізотопів ви-
никають розупорядковані області, створю-
вані ядрами віддачі. Зростання концентрації
розупорядкованих областей (які є джерелом
зародження мікротріщин) може призвести
до раптового повного руйнування ЛПВМ,
причому протягом найближчих 50 років.

Крім того, на поверхні ЛПВМ і опромі-
неного ядерного палива генеруються суб-
мікронні аерозолі, що становлять серйозну
радіаційну небезпеку. Механізмом, відпові-
дальним за це явище в ЛПВМ, може бути
кулонівський вибух, який реалізується при
гальмуванні а-частинок.

Незважаючи на значну кількість прове-
дених досліджень, обгрунтованого прогно-
зу поведінки ПВМ до теперішнього часу не
існує. Отже, проведення додаткових дослі-
джень у цьому напрямку конче потрібне.

Під час аварії і робіт з ліквідації її
наслідків на майданчику навколо четверто-
го блока Чорнобильської АЕС утворилась
товща радіоактивно забруднених ґрунтів.
ПЕД від активного шару ґрунтів у свердло-
винах на глибині 2 - 10 м досягає 10 Р/год.
Вивчення радіаційного стану грунтів є важ-

ливим з кількох причин: у них міститься
значна кількість палива; переміщення актив-
ності під дією природних чинників призво-
дить до забруднення ґрунтових вод; на-
явність високоактивного ґрунту потребує
розробки заходів з радіаційної безпеки та по-
водження з РАВ під час створення котло-
ванів під фундаменти нового безпечного
конфайнмента (НБК) для об'єкта «Укриття».

За останніми даними, кількість ядерного
палива в грунтах становить близько 0,75 т.
Схематизація та районування радіаційних
умов у ґрунтах уможливили проведення
оцінки кількості РАВ, представлених техно-
генними ґрунтами. До НАВ і CAB віднесено
286 тис. м3, або 536 тис. т. Об'єм ВАВ до-
рівнює 15 тис. м3.

Одним із основних джерел радіаційної
та ядерної небезпеки в об'єкті є вода; вона
призводить до зміни розмножуючих систем
«ПВМ + вода», а взаємодіючи з ПВМ, роз-
чиняє і переносить радіонукліди, які можуть
потрапити у довкілля.

«Гарячі частинки» аерозольно-конденса-
ційного типу значною мірою визначають
рівень поверхневого забруднення внутріш-
ніх приміщень ОУ, причому найбільший вне-
сок в активність на сьогодні роблять ізото-
пи 137Cs і 125Sb. Через розчинення цих час-
тинок вода забруднюється ізотопами цезію.
Основним джерелом забруднення «блочної»
води подільними елементами є 90Sr і окисне-
ні паливні частинки (U3O8). Хімічна стійкість
окиснених частинок стосовно води нижча,
ніж свіжого палива (UO2).

Атмосферні опади, техногенні розчини й
конденсату процесі руху від верхніх відміток
до нижніх вилуговують найбільш розчинні
компоненти бетону - карбонати, бікарбона-
ти, хлориди і сульфати лужних металів.
Важкі метали переходять у розчин за раху-
нок корозії металоконструкцій. Унаслідок
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Таблиця 5.7. Середні концентрації радіонуклідів і урану в основних скупченнях РРВ ОУ

Номер
точки

6
-

17

18

ЗО

31

32

111

Відмітка,
м

+2,20

+6,00

-0,65

-0,65

-2,60

-0,65

-0,65

-6,00

Номер
приміщення

012/16

219/2

017/2

013/2

001/3

012/5

012/7

0005

Об'єм,
м3

60

10

7

20

270

20

10

5

Концентрація компоненту, Бк/л

1 3 7Cs

6,2-10 7

4,0-10*

5,0 • 10*

4,0-10*

5,2 • 10*

6,1 -107

1,3-108

6,8-10*

9°Sr

9,9 • 10*

1,0 105

1,0-105

0,8 • 105

1,0 • 10*

8,9-10*

2,2-10*

1,0-10*

SPu

4000

-

-

-

360

3100

4200

1600

2 4 1Am

1,7-lO"

-

-

-

4,0-10 3

1,3 -10 4

2,8 • 104

2,0-10 3

£ U , мг/л

48

1,1
8,9

1,1
3,6

43

110

5,7

цих процесів і відбувається формування ра-
діонуклідного, хімічного і фазового складу
«блочної» води. Усереднений радіонуклід-
ний склад й активність основних водних
скупчень і потоків ОУ наведено в табл. 5.7.
Частина цієї активності концентрується в
мулистих відкладах і в міру висихання в
літньо-осінній період становить загрозу як
джерело аерозолів.

Дослідження фазового розподілу актив-
ності показали, що значна часткагактивності
РРВ зосереджена на дрібнодисперсних ча-
стинках і колоїдах. Частинки твердої фази,
потрапляючи у водні скупчення на нижніх
відмітках блока, осідають й утворюють донні
відклади. Наприклад, об'єм донних від-
кладів у одному з приміщень сягає 100 м3 із
сумарною масою близько 150 т, у тому числі
маса М 9Ри становить 430 г, a 23SU - 860 г.

За результатами експертних оцінок, об'єм
ТРВ, що утворилися внаслідок аварії та робіт
з ліквідаціїїї наслідків і знаходяться в об'єкті
«Укриття» та на його проммайданчику, оціню-
ється в межах від 540 до 1740 тис. м3, загаль-
на активність яких становить 7,4-1017 Бк.
Об'єм «післяаварійних» РРВ оцінюється в се-
редньому 4 тис. м3, загальна активність яких

1,2 • 1013 Бк щорічно. Через велику невизначе-
ність оцінки кількості РАВ об'єкта «Укриття»
вони не внесені до Державного реєстру РАВ.

Більше ніж 10 % загального об'єму РАВ
ОУ складають ВАВ, переважна кількість
яких представлена бетоном, металевими
конструкціями та обладнанням, матеріала-
ми засипки шахти реактора. Близько 2800 т
ВАВ - це ПВМ, у тому числі лавоподібні,
фрагменти активної зони реактора, реактор-
ний графіт, паливний пил.

У об'єкті «Укриття» постійно накопичу-
ються води атмосферного, ґрунтового, кон-
денсаційного та технологічного походжен-
ня. У результаті взаємодії вод з радіоактив-
ними матеріалами утворюються РРВ. З при-
міщень ОУ, до яких є доступ, щорічно
відкачується до 900 м3 РРВ, які транспор-
туються до системи переробки і зберігання
РРВ на Чорнобильській АЕС.

У процесі експлуатації ОУ, в тому числі
при здійсненні заходів з перетворення ОУ в
екологічно безпечну систему, утворюється
значна кількість ТРВ, які на сьогодні захо-
ронюються в ПЗРВ «Буряківка» зони відчу-
ження. Поводження з експлуатаційними РАВ
на об'єкті «Укриття» відповідає Інтегрованій
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програмі поводження з РАВ Чорнобильської
АЕС у складі станційного технологічного
комплексу.

Об'єкт «Укриття» за статусом є ядерно
небезпечним об'єктом і тимчасовим схови-
щем неорганізованих РАВ. Однак він не
відповідає вимогам, що висуваються до
сховищ довгоіснуючих та високоактивних
відходів. Створення досить надійних техніч-
них бар'єрів для постійної ізоляції (консер-
вації) ПВМ усередині об'єкта пов'язане з
його екологічною небезпекою в теперіш-
ньому стані для довкілля, тому перетворен-
ня «Укриття» повинно передбачати вилучен-
ня ПВМ та ВАВ з нього, переведення їх у
безпечний стан, проміжне контрольоване
зберігання та захоронення в глибинних схо-
вищах у стабільних геологічних формаціях,
якщо до початку вилучення ПВМ (орієнтов-
но 30-50 років) не буде запропоновано аль-
тернативного шляху забезпечення безпеки
зберігання ПВМ в об'єкті.

Перетворення «Укриття» в екологічно без-
печну систему досягається реалізацією трьох
основних фаз. На першій фазі мінімізацією
поточних ризиків існуючого об'єкта, насам-
перед, має бути досягнута технічна мета без-
пеки у найближчій перспективі. Друга фаза
є перехідною. На третій фазі передбачається
або повне вилучення ПВМ з об'єкта «Ук-
риття», або повністю контрольоване збері-
гання залишків ПВМ у його межах.

У рамках цих фаз об'єкт «Укриття» пе-
ретворюється на екологічно безпечну си-
стему внаслідок реалізації таких етапів:

підтримки в безпечному стані ОУ;
розроблення й затвердження норматив-

ної та проектної документації щодо перетво-
рення ОУ на екологічно безпечну систему;

створення необхідної інфраструктури для
здійснення діяльності щодо стабілізації ОУ
та будівництва нового конфайнмента;

стабілізації існуючого об'єкта, підвищен-
ня експлуатаційної надійності та довговіч-
ності конструкцій і систем, що забезпечу-
ють контроль показників безпеки ОУ;

створення додаткових захисних бар'єрів,
у першу чергу конфайнмента, що забезпе-
чують необхідні умови для технічної діяль-
ності на етапі перетворення ОУ на екологіч-
но безпечну систему і безпечну для персо-
налу та населення;

демонтажу (ранній та відкладений) не-
стабільних конструкцій ОУ;

розроблення технологій вилучення з
об'єкта «Укриття» ПВМ;

створення інфраструктури для поводжен-
ня з РАВ об'єкта «Укриття»;

створення сховищ для захоронення (зок-
рема в геологічних формаціях) ПВМ та дов-
гоіснуючих РАВ об'єкта «Укриття»;

вилучення з ОУ або переведення в конт-
рольований стан ПВМ та довгоіснуючих
РАВ, їх кондиціонування з подальшим збе-
ріганням і захороненням їх у відповідних схо-
вищах;

демонтажу конструкцій ОУ та елементів
конфайнмента.

Послідовність здійснення зазначених за-
ходів та обсяги робіт мають коригуватися з
урахуванням результатів виконання Плану
здійснення заходів на об'єкті «Укриття»
(ПЗУ-SIP), який реалізується відповідно до
Рамкової угоди між Україною і Європей-
ським банком реконструкції та розвитку
(ЄБРР) про діяльність Чорнобильського
фонду «Укриття». Уточнена вартість ПЗУ-
SIP становить 1091 млн дол. США.

На сьогодні в ЄБРР знаходиться пакет
функціональних специфікацій на першочер-
гові об'єкти інтегрованої схеми поводжен-
ня з РАВ. Бюджет проектів, які необхідно
виконати в першу чергу і невиконання яких
може негативно вплинути на подальшу
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реалізацію ПЗУ-SIP, становить близько
100 млн дол. США. Питання щодо фінансу-
вання цієї програми розглядалось на ос-
танніх асамблеях донорів Чорнобильського
фонду «Укриття», але, на жаль, і нині рішен-
ня не прийнято.

Проблемою, про яку потрібно згадати, є
відсутність стратегії подальших дій щодо
комплексу робіт, пов'язаних із ПВМ. Пози-
ція України полягає в тому, що безпечною
система буде лише після вилучення ПВМ та
РАВ з-під нової оболонки. Тому для реалі-
зації майбутніх завдань з перетворення
об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну
систему потрібно вже зараз залучати міжна-
родну спільноту. Слід відновити на рівні
робочої групи розробку програми перетво-
рення об'єкта «Укриття» на екологічно без-
печну систему та продемонструвати здат-
ність спільно ліквідовувати найбільш тяжкі
ядерні та радіаційні аварії.

Серед поточних названо питання пово-
дження з радіоактивно забрудненою водою
об'єкта «Укриття», для розв'язання якого не-
обхідно розробити більш загальну схему для
майданчику Чорнобильської АЕС у рамках
створення інтегрованої схеми поводження
з РАВ. В результаті неорганізованих протікань
води на нижніх відмітках утворюються
скупчення середньоактивних РРВ, що виті-
кають за межі ОУ. Експериментальні дослі-
дження показали, що з північної частини ОУ
в приміщення третього енергоблока Чор-
нобильської АЕС щорічно витікає від 300
до 900 м3 середньоактивних РРВ.

Новий конфайнмент, відповідно до стра-
тегії перетворення об'єкта «Укриття» на еко-
логічно безпечну систему, має бути техно-
логічною спорудою, яка дозволить у май-
бутньому вилучити з об'єкта «Укриття» ПВМ,
високоактивні та довгоіснуючі РАВ для три-
валого зберігання та захоронення в геологіч-

ному сховищі, як цього вимагають Об'єдна-
на конвенція про безпеку поводження з
відпрацьованим паливом та про безпеку по-
водження з РАВ і законодавство України.
Створення НБК є основним етапом підго-
товки до перетворення ОУ на екологічно без-
печну систему.

Відповідно до положень Закону України
«Про загальні засади подальшої експлуатації
і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС
та перетворення зруйнованого четвертого
енергоблока цієї АЕС на екологічно безпеч-
ну систему» спорудженням НБК мають бути
досягнуті такі цілі:

забезпечення захисту персоналу, насе-
лення й довкілля від впливу джерел ядер-
ної та радіаційної небезпеки, пов'язаних з
існуванням ОУ;

створення умов для здійснення практич-
ної діяльності з перетворення ОУ на еколо-
гічно безпечну систему, зокрема для вилу-
чення залишків ядерного палива і ПВМ, ви-
конання робіт з демонтажу або зміцнення
нестабільних конструкцій ОУ та поводжен-
ня з РАВ.

Щоб досягнути зазначених цілей, споруді
НБК, його системам і елементам треба на-
дати властивостей, необхідних для виконання
певних функцій. Оскільки захист людини й
довкілля полягає, насамперед, у запобіганні
розповсюдженню радіоактивних речовин та
іонізуючих випромінювань за межі НБК, то
однією з основних є функція локалізації.
Ця функція має виконуватися за умов нор-
мальної експлуатації, порушень нормальної
експлуатації, аварійних ситуацій та аварій і
повинна забезпечуватись:

цілісністю захисних конструкцій НБК
протягом тривалого періоду експлуатації (не
менше 100 років);

запобіганням обвалення нестабільних
конструкцій ОУ шляхом їх демонтажу або
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підсилення на період, що визначається умо-
вами безпечної експлуатації НБК;

обмеженням надходження атмосферних
опадів усередину споруди;

захистом гідрогеологічного середовища
від забруднення радіоактивними речовина-
ми, що знаходяться в НБК;

обмеженням розповсюдження радіоак-
тивних речовин усередині НБК.

Функція технологічного забезпечення
реалізується за допомогою розміщення й
функціонування систем і елементів, а також
створенням відповідних умов, необхідних
для нормальної експлуатації НБК, демонта-
жу або зміцнення нестабільних конструкцій
«Укриття», поводження з РАВ, майбутнього
вилучення ПВМ.

Функція фізичного захисту полягає у
фізичному захисті ядерних та радіоактивних
матеріалів, що знаходяться в «Укритті».

Згідно з метою створення і виконувани-
ми функціями НБК, у концептуальному про-
екті визначені його основні об'єкти:

головна споруда у вигляді захисної кон-
структивної оболонки;

технологічний корпус, що розміщуєть-
ся із західного боку НБК;

допоміжні споруди і будівлі (каналіза-
ційна насосна станція, контрольно-пропускні
пункти для персоналу й автотранспорту
тощо).

Захисна оболонка виконана у вигляді
металевої конструкції арочного типу з тор-
цевими стінами (рис. 5.4). Арочна конст-
рукція має накрити основну частину «Ук-
риття» за винятком невеликих ділянок, що
будуть виступати зовні крізь західну торце-
ву стіну. Геометричні розміри оболонки, м:
прогін - 257,44, ширина - 150, висота -
108,39.

Проектний строк експлуатації НБК - не
менше 100 років.

Рис. 5.4. НБК в проектному положенні

У НБК передбачено такі основні систе-
ми, що забезпечують його експлуатацію:
вентиляції; пилопригнічення за допомогою
мобільної установки; дезактивації; водопо-
стачання та каналізації; теплопостачання та
кондиціонування повітря; електропостачан-
ня; зв'язку та промислового телебачення;
протипожежної безпеки; фізичного захис-
ту; поводження з твердими та рідкими РАВ,
а також кранове обладнання з комплектом
технічних засобів для демонтажу нестабіль-
них конструкцій та інтегровану систему уп-
равління.

Спорудження й подальша експлуатація
НБК нерозривно пов'язані з діяльністю
щодо поводження з РАВ, включаючи ПВМ.
Ця діяльність має свої особливості на кож-
ному з етапів: будівництва НБК, демонтажу
нестабільних конструкцій «Укриття», май-
бутнього вилучення основної маси ПВМ та
інших РАВ. Запропоновані в концептуаль-
ному проекті технічні рішення щодо пово-
дження з РАВ при будівництві НБК у своїй
основі спираються на максимальне викори-
стання існуючої системи поводження з РАВ
на майданчику Чорнобильської АЕС і в зоні
відчуження.
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Під час будівництва основні об'єми РАВ
утворюватимуться при демонтажі або роз-
биранні різних об'єктів, що попадають у
зону будівництва, а також при виконанні зем-
ляних робіт у місцях розміщення фунда-
ментів нових споруд НБК. Загальна кількість
РАВ при будівництві НБК прогнозується на
рівні ПО тис. м3. Переважна кількість РАВ
належатиме до категорії низькоактивних,
значно менша (близько 3 тис. м3) - до се-
редньоактивних. Передбачається, що об'єм
ВАВ складе близько 120 м3.

Загальна схема поводження з РАВ вклю-
чає два рівні сортування:

первинне - сортування на місці утворення
РАВ з метою ідентифікації ПВМ і розділення
решти відходів за видом матеріалу (метал,
бетон та ін.) і геометричними розмірами (ве-
лико- і малогабаритні);

вторинне - сортування на спеціально
обладнаному майданчику для розділення на
ті, що підлягають захороненню, і ті, що мо-
жуть бути використані для засипки котло-
ванів у місцях зведення фундаментів.

Зберігати ВАВ планується в існуючих
сховищах на проммайданчику станції.

Унаслідок демонтажу нестабільних кон-
струкцій об'єкта «Укриття» утворяться РАВ,
загальний об'ємом яких може сягнути
5 тис. м3. Для поводження з такими відхо-
дами у концептуальному проекті передба-
чено технологічну схему, що включає фраг-
ментацію, сортування, дезактивацію, кон-
тейнеризацію, тимчасове зберігання всере-
дині НБК.

Питання майбутнього поводження з ос-
новною масою ПВМ та інших РАВ, що
утворюватимуться на наступному етапі пе-
ретворення «Укриття» на екологічно безпеч-
ну систему, в концептуальному проекті не
розглядалися. Вважається, що наявність
основного вантажопідйомного обладнання

та значний резерв виробничих площ після
завершення робіт з демонтажу нестабільних
конструкцій ОУ створить належні умови для
такої діяльності. Слушність цього тверджен-
ня потребує обґрунтування на стадії робо-
чого проектування НБК.

Відповідно до затвердженої «Стратегії
перетворення ОУ на екологічно безпечну
систему» ПВМ, ВАВ та інші довгоіснуючі
відходи мають вилучатися з ОУ і видаляти-
ся до геологічного сховища. Передбачається,
що найближчим часом збільшаться об'єми
РРВ, які необхідно буде збирати в ОУ і пе-
реробляти. Значна кількість ТРВ виникне
при виконанні робіт зі стабілізації ОУ, спо-
рудження НБК і будівництва об'єктів інфра-
структури.

На основі передпроектних досліджень,
проведених на першій фазі проекту перетво-
рення об'єкта «Укриття», прийнято програм-
не рішення про попередню стратегію вилу-
чення паливних мас і поводження з РАВ.
Рішенням передбачено, що масове вилучен-
ня ПВМ із об'єкта «Укриття» стане можли-
вим через 30-50 років за умови створення
в рамках національної програми України
щодо поводження з РАВ спеціального схо-
вища для остаточного захоронення довго-
існуючих ВАВ. Виходячи з цього, за один із
базових критеріїв для проектування й будів-
ництва НБК прийнято термін його експлу-
атації не менше 100 років.

Для оцінки прогнозу деградації ПВМ і
впровадження програми довгострокового
контролю їх стану для раннього виявлення
істотних змін ведеться розробка відповід-
ної програми контролю, що повинна підтри-
мати попередню стратегію вилучення ПВМ.
На період до реалізації цього рішення в ході
робіт зі стабілізації будівельних конструкцій,
зведення НБК і здійснення раннього демон-
тажу нестабільних конструкцій питання по-
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водження з РАВ будуть вирішуватися в рам-
ках інтегрованої програми поводження з РАВ
на етапі припинення експлуатації Чорно-
бильської АЕС і перетворення об'єкта
«Укриття» на екологічно безпечну систему.
У цій програмі визначена стратегія повод-
ження з РАВ як на найближчі 15-20 років,
так і на перспективу до 2050 p., а також
намічені конкретні практичні заходи щодо
реалізації цієї стратегії. Виконано обґрунту-
вання проектування й будівництва нових
об'єктів і реконструкції тих, що її потребують,
на майданчику Чорнобильської АЕС для по-
водження з відходами; визначено вимоги до
інфраструктури та документацію, котра по-
дається в регулюючі органи; підготовлено
обґрунтування додаткового фінансування для
реалізації інтегрованої програми поводжен-
ня з РАВ на Чорнобильській АЕС.

На сьогодні Чорнобильська АЕС розроб-
ляє стратегію поводження з ПВМ і РАВ на
короткострокову перспективу й визначаль-
ну програму дій із вилучення ПВМ та по-
водження з РАВ. Ця стратегія передбачає
вилучення, кондиціонування й зберігання
ПВМ і радіоактивних матеріалів під час про-
ведення робіт з перетворення об'єкта «Ук-
риття» на екологічно безпечну систему. При
цьому вирішуються такі завдання:

забезпечення контролю стану ПВМ і тех-
нологічних операцій із вилучення ядерних
матеріалів;

облік ядерних матеріалів у переміщува-
них упаковках і контейнерах;

дотримання вимог щодо постановки на
облік і забезпечення гарантії нерозповсю-
дження ядерних матеріалів;

організація збирання, аналізу й подання
інформації про швидко- та повільноплинні
процеси;

проведення аналізу й підготовка виснов-
ку про стан об'єкта «Укриття»;

організація контролю за зберіганням упа-
ковок і контейнерів з ядерними матеріалами
у сховищах;

проведення інспекцій стану об'єкта «Ук-
риття» і здійснення прогнозу поводження
ПВМ, зміни радіаційної обстановки й стану
будівельних конструкцій, пожежної небез-
пеки об'єкта.

Зараз процес перетворення ОУ на еко-
логічно безпечну систему перейшов у нову
фазу практичної реалізації-фазу стабілізації
будівельних конструкцій. Необхідність
організації системи поводження з РАВ у про-
цесі проведення робіт зі стабілізації об'єкта
«Укриття» обумовлена, по-перше, тим, що
практично всі будівельні конструкції й техно-
генний шар ґрунту навколо об'єкта є радіо-
активно забрудненими матеріалами, і під час
проведення будівельних робіт неминуче
будуть утворюватися РАВ; по-друге, існуючі
на сьогодні системи поводження з РРВ і
ТРВ орієнтовані на об'єми й номенклатуру
РАВ, що утворюються в процесі поточної
експлуатації ОУ, і не зможуть забезпечити
організацію безпечних технологічних про-
цесів поводження з відходами у випадку зро-
стання їх кількості.

Початковим етапом вирішення пробле-
ми поводження з РАВ при перетворенні
об'єкта стала розробка Програми пово-
дження з РАВ на об'єкті «Укриття». У про-
грамі запропоновано заходи щодо вдоско-
налення системи поводження з РАВ у про-
цесі виконання стабілізаційних заходів.

Значна різноманітність РАВ у об'єкті
«Укриття» призвела до необхідності більш
детальної класифікації їх. Усі РАВ на об'єкті
можна поділити за вмістом ядерно-небез-
печних подільних матеріалів на ПВМ та інші
РАВ; агрегатним станом - на РРВ і ТРВ;
рівнем активності - на групи НАВ, CAB і
ВАВ та такі, що звільняються від контролю
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регулюючих органів; строками звільнення
з-під контролю - на коротко- й довгоісну-
ючі; фізичною формою, розмірами й харак-
тером матеріалів - на фрагменти активної
зони, фрагменти ядерного палива, паливні
таблетки, ЛПВМ, пил, ґрунт, бетон тощо.

Класифікація РАВ визначає вимоги до
забезпечення ядерної й радіаційної безпеки,
технологій поводження з РАВ, способів та
умов зберігання й остаточного захоронення
(організація зберігання, захоронення при-
поверхневе або в стабільних геологічних
формаціях).

Для розробки простої й безпечної си-
стеми поводження з РАВ у процесі стабілі-
зації об'єкта «Укриття» слід виділити най-
типовіші види РАВ. Для цього потрібно вра-
хувати, що: більша частина РАВ не підлягає
спеціальній переробці (пресуванню, спалю-
ванню); наявність короткоіснуючихВАВ ма-
лоймовірна, оскільки устаткування й кон-
струкції з наведеною активністю були до-
датково забруднені, у тому числі й довгоіс-
нуючими трансурановими елементами; усі
довгоіснуючі (із середнім вмістом а-випро-
мінюючих трансуранових елементів понад
400 Бк/г) РАВ належатимуть до ВАВ.

У свою чергу, ділянки утворення РАВ при
провадженні робіт можна поділити на три
основних типи:

ділянки з вільним доступом; насамперед,
це місця провадження робіт з улаштування
фундаментів у локальній зоні, які характери-
зуються можливістю використання різнома-
нітної, в тому числі дистанційно керованої
техніки, атакожрізних контейнерів для РАВ;

ділянки з обмеженим доступом; до та-
ких ділянок належать місця провадження
робіт, куди за допомогою вантажно-розван-
тажувальних механізмів можна доставити
контейнери тільки певних типів, а також ма-
логабаритне устаткування для поводження

з РАВ, тому що розміри технологічних от-
ворів і майданчики прийому вантажів бу-
дуть, як правило, обмежені;

ділянки із застосуванням тільки ручної
праці; на них усі операції, включаючи до-
ставку контейнерів і видалення РАВ, здійсню-
ються вручну.

Розробляючи схему поводження з РАВ,
необхідно враховувати, що основна кількість
відходів (до 10 тис. т) буде утворюватись у
локальній зоні (ділянка з вільним доступом).
При цьому більшу частину (понад 90 %)
складатимуть НАВ, а САВ і ВАВ утворюва-
тимуться, головним чином, при видаленні
активного аварійного шару. В усіх інших зо-
нах провадження робіт утвориться до 4 т РАВ,
з яких САВ становитимуть до 0,1 т, інші -
НАВ. У окремих випадках не виключена
можливість знаходження невеликих фраг-
ментів ВАВ під шаром сміття й бетону.

Критерії поводження з РАВ мають ґрун-
туватися на основних принципах радіацій-
ної безпеки відповідно до вимог НРБУ-97,
а також інших нормативних документів. Ви-
ходячи із цього, можна запропонувати та-
кий методичний підхід до проблеми пово-
дження з РАВ, що утворюватимуться при
провадженні робіт зі стабілізації:

до першої категорії слід віднести РАВ з
ПЕД більше за 1 Р/год (ВАВ), до другої кате-
горії - РАВ з ПЕД від 0,1 мР/год до 1 Р/год,
інші - д о третьої; отже, до першої категорії
будуть віднесені всі довгоіснуючі РАВ і неве-
лика частина короткоіснуючих (дані оцінки
отримано виходячи з характерного середньо-
паливного складу й рекомендованого
МАГАТЕ критерію для довгоіснуючих РАВ);

через відсутність розвинутої інфраструк-
тури безпечного поводження з РАВ будь-яка
спеціальна діяльність із поводження з ними
в процесі стабілізації (контейнеризація, ви-
далення із зон провадження робіт тощо) має
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проводитися тільки в тому разі, коли наяв-
ність РАВ у цих зонах перешкоджає подаль-
шому виконанню робіт або призводить до
збільшення ефективної колективної дози;
аналіз виправданості поводження з РАВ має
здійснюватися з урахуванням планованої
діяльності з експлуатації й перетворення
об' єкта «Укриття »;

у випадку, якщо утворювані РАВ істотно
погіршують радіаційну обстановку в зонах
провадження робіт (насамперед, це стосуєть-
ся вилучених ВАВ), вони мають бути по-
міщені в контейнери й розміщені для тим-
часового зберігання в спеціально відведе-
них місцях; при їх утворенні на ділянках із
застосуванням тільки ручної праці необхід-
но виділити місце для їх безпечного збері-
гання в безпосередній близькості від місця
утворення; з інших ділянок доцільно вида-
ляти такі РАВ, використовуючи спеціальні за-
хисні контейнери;

з огляду на відносно великі об'єми
ґрунтів, що вилучатимуться, а також їх роз-
міщення на ділянці з вільним доступом та
велику ймовірність виявлення ВАВ у актив-
ному шарі, доцільно сортувати такі РАВ по-
близу місця вилучення й організовувати
подальше поводження з ними відповідно до
групи активності й часу існування;

недоцільно видаляти невеликі об'єми
відходів, що розташовані близько від вели-
ких скупчень РАВ, - у першу чергу, це сто-
сується ділянок із застосуванням ручної
праці;

в окремих випадках, коли вилучення і
видалення виявлених фрагментів активної
зони реактора пов'язане з великими дозо-
вими навантаженнями (наприклад, при не-
обхідності фрагментації залитих бетоном
фрагментів активної зони), варто розгляну-
ти можливість локального екранування та-
ких джерел випромінювання. У разі прий-

няття побідного рішення не повинні погіршу-
ватися якість виконання робіт зі стабілізації
й умови подальшої експлуатації.

Поводження з РАВ на ділянках із за-
стосуванням тільки ручної праці. При
проведенні технологічного радіаційного кон-
тролю високоактивні відходи, що утворю-
ються в процесі робіт, будуть відділятися від
інших відходів. Подальші дії з ними прова-
дитимуться після ALARA-аналізу, який має
враховувати всю специфіку робіт, радіацій-
ну обстановку в місці їх проведення, ефек-
тивну колективну дозу персоналу при вилу-
ченні цих відходів, завантаженні їх у тран-
спортний контейнер і видаленні із зони робіт.
На підставі проведеного аналізу буде обрано
один з таких варіантів:

зберігання відсортованих ВАВ у при-
міщеннях об'єкта «Укриття» (найкращий
варіант);

екранування локальних джерел, що не
піддаються або не підлягають видаленню;

завантаження відходів у ручні транс-
портні контейнери й переміщення на ділян-
ку тимчасового зберігання промислового
майданчика.

Оскільки ручне транспортування ВАВ
пов'язане з великими дозовими навантажен-
нями, обумовленими як радіаційними умо-
вами на об'єкті, так і випромінюванням
відходів, поміщених у транспортний контей-
нер, а також обмеженими можливостями
транспортування вантажів людиною, най-
кращим варіантом є організація зберігання
цих відходів у приміщеннях об'єкта «Укрит-
тя». Місце й форма зберігання вибирають-
ся, виходячи з конкретних умов. У випадку
невиправданості відповідно до висновків
ALARA-аналізу та організації зберігання в
межах об'єкта, відходи доставлятимуться на
ділянку тимчасового зберігання ВАВ про-
мислового майданчика.
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Поводження з РАВ на ділянках з об-
меженим доступом. При поводженні з РАВ
на ділянках з обмеженим доступом існує
можливість використання більш складних і
продуктивних технічних засобів, що достав-
ляються в зону провадження робіт, і більша
можливість видалення з цих ділянок РАВ за
допомогою вантажно-розвантажувальних
механізмів. Тому для таких ділянок базо-
вим варіантом можна вважати видалення
контейнеризованих РАВ. Проте для кожної
конкретної ділянки рішення прийматиметь-
ся на основі ALARA-аналізу.

Поводження з РАВ на ділянках з
вільним доступом. Схема поводження з
РАВ на ділянках з вільним доступом (у ло-
кальній зоні) принципово відрізняється від
попередніх:

можливістю використовувати будь-яку,
в тому числі дистанційно керовану, техніку
для проведення робіт;

істотно більшою, ніж на інших ділянках,
кількістю утворюваних РАВ та неминучо-
стю видалення їх із зони робіт;

великою ймовірністю утворення як ВАВ,
так і відходів, що звільняються від контролю;

можливістю впливу погодних умов на
проведення робіт (наприклад, затоплення
котловану в разі інтенсивних опадів).

Основну частину РАВ складуть коротко-
існуючі НАВ і CAB і, можливо, відходи, що
звільняються від контролю. Тому для забез-
печення робіт на цій ділянці має бути створе-
на високопродуктивна дільниця сортування
таких РАВ, після проходження якої утворені
РАВ розділяються на три основних потоки:

звільнені від контролю РАВ, які транс-
портуються у відвали або на звалище;

короткоіснуючі НАВ і CAB, які паспортизу-
ють і відправляють на ПЗРВ для захоронення;

ВАВ (не виявлені при первинному сор-
туванні в процесі проведення технологічно-

го радіаційного контролю), які передаються
на дільницю тимчасового зберігання ВАВ.

Проектна документація в частині забез-
печення безпеки навколишнього середови-
ща при діяльності зі стабілізації конструкцій
передбачає проведення радіаційного контро-
лю й моніторингу. Крім цього, розроблено
заходи щодо забезпечення захисту навко-
лишнього середовища й мінімізації радіацій-
ного впливу на нього. Радіаційний контроль
і моніторинг навколишнього середовища
здійснюються за допомогою вимірювань:

активності й радіонуклідного складу ТРВ
ІРРВ;

активності й радіонуклідного складу
аерозолів у повітряному середовищі;

радіоактивних забруднень зовнішніх по-
верхонь автотранспорту, технологічного
обладнання й будівельної техніки;

радіоактивного забруднення шкірних
покривів, спецодягу та взуття персоналу при
перетинанні ними зони суворого режиму.

Значною статтею вартості реалізації про-
ектів стабілізації можуть бути роботи з по-
водження з утворюваними РАВ, включаю-
чи їх захоронення. Тому при розгляді аль-
тернативних технічних рішень, крім інших
показників порівняння варіантів, слід брати
до уваги об'єми й характеристики РАВ, що
утворюються. У свою чергу, скорочення
вартості робіт при поводженні з відходами
досягається за рахунок оптимізації процесу
поводження з РАВ, а саме мінімізації кіль-
кості утворюваних РАВ.

Більша частина РАВ, у тому числі ВАВ,
утворюватиметься при проведенні робіт у
локальній зоні. Тому основними рішення-
ми їх виконання можуть бути:

пошарове видалення грунту під фунда-
мент із попереднім у-скануванням поверхні
за допомогою колімованого дозиметра,
встановленого на навісному обладнанні;
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вибір товщини шару, що видаляється, з
умови гарантованого виявлення ВАВ на гли-
бині цього шару - в цьому разі можна фраг-
ментувати бетон на досить великі частини;

оптимізація розмірів фрагментів РАВ, що
видаляються, виходячи з наявних характе-
ристик контейнерів і спеціального автотран-
спорту;

додаткове сортування відходів з метою
виявлення мало забруднених матеріалів
(нижче рівня зняття з регулюючого контро-
лю) і подальшого транспортування відходів
у відвали або на звалище.

Після проведення стабілізаційних заходів
і будівництва НБК над об'єктом «Укриття»
однаково виникне необхідність вилучення
радіоактивних матеріалів із приміщень
об'єкта. Серйозних наукових і конструк-
торських опрацювань щодо вилучення РАВ
із приміщень об'єкта «Укриття» на сьогодні
не існує. Нижче наводиться один з варіантів
вирішення даної проблеми.

Технологічний ланцюжок процесу оста-
точного перетворення об'єкта «Укриття» на
екологічно безпечну систему, пов'язаного
з вилученням РАВ, можна розбити на кілька
фаз. Перша фаза - це вилучення відходів із
приміщень об'єкта. Далі йдуть їх попередня
обробка, транспортування відходів у цех для
кондиціонування, кондиціонування й транс-
портування кондиціонованих відходів у спо-
руду для їх тривалого зберігання або захо-
ронення. Найнебезпечнішою ланкою є ви-
лучення відходів з ОУ. Тому при проекту-
ванні продуктивність усього технологічного
ланцюжка буде розраховуватися за продук-
тивністю першої фази. Завдяки збільшенню
продуктивності процесу вилучення витра-
чатиметься менше часу на вилучення від-
ходів, а отже, й на весь процес перетворен-
ня. Пропорційно до зменшення часу будуть
зменшені колективна доза персоналу,

зайнятого тільки вилученням відходів, і ко-
лективна доза всього іншого персоналу, зай-
нятого на роботах з перетворення об'єкта.

Зменшити час вилучення відходів, з
огляду на їх велику кількість, можна насам-
перед за допомогою використання високо-
продуктивної техніки. Як правило, така тех-
ніка, здатна вилучати радіоактивне устатку-
вання й будівельні залізобетонні вироби ве-
ликими фрагментами, має великі розміри.
Тому розміри поперечного перерізу проход-
ки всередину «Укриття» повинні забезпечу-
вати проходження громіздкої високопродук-
тивної техніки й вилучення великогабарит-
них фрагментів.

Другою можливістю збільшити продук-
тивність вилучення відходів є вибір опти-
мального порядку вилучення - з якого боку
краще підступитися до відходів. При виборі
шляхів підходу треба насамперед врахову-
вати радіаційну обстановку всередині «Ук-
риття». Найпотужнішим джерелом випро-
мінювання є ПВМ, значна кількість яких зна-
ходиться в нижніх приміщеннях. Кількість
їх в об'єкті «Укриття» незначна порівняно з
кількістю інших, менш активних відходів.

Якщо вплив випромінювання від ПВМ
на персонал буде тривалим, то внесок його
в індивідуальну й колективну дози може бути
дуже великим. Таке може статися, і колек-
тивна доза буде максимальною, якщо ви-
лучати відходи зверху або збоку. У разі ви-
лучення дуже великої кількості менш актив-
них відходів зверху або збоку персонал
перебуватиме під постійно зростаючим
впливом іонізуючого випромінювання ПВМ,
оскільки менш активні відходи являють со-
бою захист від випромінювання ПВМ. За-
бираючи менш активні відходи, персонал
тим самим зменшуватиме перед собою
захист, і вплив від випромінювання ПВМ
буде тривалим. Пропорційно збільшенню
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часу зростуть індивідуальні й колективна
дози. Отже, щоб зменшити час впливу ви-
промінювання від ПВМ, треба вилучати їх у
першу чергу. Найкоротший і менш небез-
печний шлях до місць їх розташування - це
знизу крізь фундаментну плиту зруйнова-
ного четвертого блока.

Крім того, якщо виконати проходку звер-
ху, то виникне можливість для викиду пилу в
навколишнє середовище. Проходку в армо-
ваному радіоактивному бетоні каскадної стіни
до 40 м завтовшки можна вважати не-
здійсненною. Проходка значних розмірів крізь
контрфорсну стіну важко здійсненна через
імовірність її руйнування. Не менш небезпеч-
ною буде така проходка з боку машинного
залу. Проходка з боку зупиненого блока № З
також неможлива у зв'язку з проведенням
робіт із виведення його з експлуатації.

Залишається один найкоротший і найбез-
печніший шлях до ПВМ-знизу. Проведення
проходки знизу - крізь фундаментну плиту -
дозволить вилучити в першу чергу ПВМ,
що знаходяться в «Укритті» на нижніх рів-
нях. Тим самим зменшиться час впливу на
персонал найпотужнішого джерела випро-
мінювання.

Третьою можливістю для зменшення
часу вилучення є використання сили тяжін-
ня для переміщення відходів під час їх ви-
лучення, якщо під проходкою обладнати
місце, куди РАВ скидатимуться прямо в кон-
тейнери. Досить буде, наприклад, зіштовх-
нути радіоактивний предмет, а далі сила тя-
жіння доставить його в необхідне місце.
Отже, персонал менше часу перебуватиме
в контакті з переміщуваним радіоактивним
предметом, а пропорційно зменшенню часу
цього контакту скоротяться ефективні інди-
відуальні й колективна дози.

Кондиціонування відходів зараз досить
добре освоєно. Невизначеність може виник-

нути лише з кондиціонуванням ПВМ, що
мають мінливий хімічний склад. Розроблені
радіохімічні процеси виділення урану
відрізняються складністю й високою варті-
стю. Тому є сенс розглянути варіант здріб-
нювання ПВМ і наступного їх використання
як наповнювача в інертній композиції, що
твердне. Мабуть, прийнятнішим буде пере-
робити ПВМ в обраному збагачувальному
процесі й тільки потім отриманий у ньому
концентрат використовувати як наповнювач.
Техніко-економічне обґрунтування може по-
казати більшу вигідність радіохімічного
процесу переробки ПВМ.

Під конструкцією ОУ, навпроти підреак-
торних приміщень, треба побудувати зал
приймання РАВ, з'єднаний з поверхнею
землі тунелями, оснастити його ремонто-
придатним устаткуванням, керованим дис-
танційно із захищених від радіації кабін, і
з'єднати з внутрішнім простором об'єкта
«Укриття» проходкою у фундаментній плиті
блока. Проходка служить для переміщення
нею в обох напрямках спеціальної машини,
що доставлятиме РАВ у зал приймання.
Верхня відмітка залу приймання може знахо-
дитися на рівні нижньої поверхні фунда-
ментної плити блока.

Зал приймання призначений для безпеч-
ного розділення доставлених у нього від-
ходів за агрегатним станом і категоріями
радіоактивності. У ньому можна буде дезак-
тивувати поверхні доставлених предметів,
руйнувати великі фрагменти устаткування
й будівельних залізобетонних виробів на
фрагменти потрібних розмірів, заповнюва-
ти відходами відповідні транспортні контей-
нери й відправляти їх через тунелі в цех кон-
диціонування. У залі приймання має бути
передбачено дільницю для дезактивації й ре-
монту працюючого обладнання. Завдяки
тому, що зал приймання розташовується
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під конструкцією об'єкта «Укриття», буде
можливо:

знаходячись під двометровою бетонною
фундаментною плитою й використовуючи її
як захист від випромінювання, безпечно
наблизитися до підреакторних приміщень з
високоактивними ПВМ;

створити схему приміщень, розділену на
зони залежно від робіт, які виконуватимуть-
ся в них;

улаштувати в залі приймання необхідні
системи вентиляції, каналізації, електропо-
стачання тощо;

оснастити приміщення необхідним устат-
куванням і тільки після цього у фундаментній
плиті блока спорудити проходку із залу прий-
мання в підреакторні приміщення.

Доставка РАВ у зал приймання здійсню-
ватиметься за допомогою спеціальної дис-
танційно керованої машини, кабіна якої має
бути захищена від іонізуючих випроміню-
вань, обладнана системою безпечної еваку-
ації операторів у разі аварії, спеціальними
системами припливної й витяжної вентиляції
та оглядовими системами. Машину слід
оснастити системами пилопригнічення й пи-
ловловлення, виконавчими механізмами для
вантажно-розвантажувальних робіт і руйну-
вання великих будівельних залізобетонних
виробів та технологічного устаткування на
транспортабельні фрагменти. Таку машину
можна розробити й створити, наприклад, за
відомими конструкціями підйомно-поворот-
ного стола й прохідницького щита. Діаметр
її стільниці може становити до 6 м.

Оператор, перебуваючи в кабіні цієї ма-
шини, зможе виконати проходку із залу
приймання в об'єкт «Укриття», якою мож-
на буде підніматися в приміщення об'єкта
«Укриття», руйнувати там будівельні залізо-
бетонні вироби й технологічне устаткуван-
ня, скидати їх по проходці донизу або ван-

тажити на стільницю машини й опускати в
зал приймання. На стільниці можна буде під-
няти в приміщення «Укриття» іншу досить
продуктивну машину, розроблену, наприк-
лад, за конструкціями екскаватора або буль-
дозера, і організувати спільну роботу ма-
шин. Верхню кришку реактора оператор
зможе розділити плазмовим різанням на
транспортабельні фрагменти й опустити їх у
зал приймання для подальшого видалення.

Роботи в залі приймання можуть вико-
нуватися за допомогою мостового підйом-
ного крана, також обладнаного механізма-
ми для вантажно-розвантажувальних робіт,
руйнування великих фрагментів устаткуван-
ня й будівельних залізобетонних виробів,
системами пилопригнічення й пиловловлен-
ня. Керування краном може здійснюватися
дистанційно або машиністом, який знахо-
диться в захищеній кабіні крана.

Після вилучення ПВМ з нижніх при-
міщень і вилучення фрагментів верхньої
плити реактора можна буде приступити до
демонтажу будівельних конструкцій об'єкта
«Укриття».

Для тривалого зберігання або захоронен-
ня кондиціонованих РАВ треба побудувати
спеціальні споруди. Для цього доцільно ви-
користовувати очищені від РАВ, дезактиво-
вані й придатні приміщення об'єкта «Укрит-
тя» і НБК. Контролювати процес зберігання
й керувати ним можна буде з використанням
усього раніше встановленого устаткування.

5.5. ПЕРЕВЕЗЕННЯ РАВ

Під перевезенням мають на увазі діяль-
ність, пов'язану з переміщенням радіоактив-
них матеріалів за межі підприємства, на
якому їх виготовляють, зберігають, викори-
стовують або захоронюють, у тому числі з
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обслуговуванням пакувальних комплектів,
підготовкою, відправленням, транспорту-
ванням, транзитним зберіганням, прийман-
ням упаковок у пункті призначення тощо.

Перевезення радіоактивних матеріалів є
важливим елементом ядерного паливного
циклу. Обстановка, в якій відбувається пе-
ревезення, є складною, вимагає напружен-
ня сил і характеризується швидкомінливи-
ми зовнішніми умовами. Транспортування
радіоактивних матеріалів усе більше набу-
ває міжнародного характеру: багато країн,
включаючи ті, що виробляють електроенер-
гію на АЕС, мають потребу в закордонних
джерелах матеріалів і послуг для підтримки
паливного циклу. Відбувається консолідація
серед покупців і продавців, відкриваються
можливості поставок з нетрадиційних дже-
рел, усе більшого розмаху набувають про-
цеси зняття АЕС із експлуатації.

Майбутнє ядерної енергетики значною
мірою залежить від упевненості населення
в її безпеці й економічній конкурентоспро-
можності. Безпечний, економічний і надій-
ний транспорт є істотною умовою як довіри
з боку населення, так і економічної конку-
рентоспроможності АЕС.

За розробку й підтримку положень, що
регулюють безпечне перевезення радіоактив-
них матеріалів, відповідає МАГАТЕ. Його
регламентуючі положення створюють осно-
ву для національного регулювання багатьох
держав-членів ООН, причому в ряді випад-
ків вони стають обов'язковими через юри-
дично пов'язані з ними регламентуючі по-
ложення галузевих (у тому числі транспорт-
них) владних органів, таких, як Міжнародна
морська організація. Основи регулювання
містять у собі міжнародні угоди стосовно
окремих питань, до яких належить, зокрема,
SOLAS - порятунок життя на морі; міжна-
родне регулювання перевезення небезпеч-

них товарів дорогами (ADR), яке регламен-
тує автомобільні перевезення в Європі, а
також регіональні угоди. Усього на сьогодні
в галузі перевезень радіоактивних матеріалів
діють 21 міжнародна й 22 регіональні угоди.

У 1961 р. МАГАТЕ опублікувало Пра-
вила безпечного перевезення радіоактивних
речовин для застосування їх при розробці
нормативних документів, що стосуються
національних і міжнародних перевезень ра-
діоактивних речовин усіма видами транс-
порту. У зв'язку з розвитком науково-тех-
нічного прогресу й накопиченим експлуата-
ційним досвідом, ці правила переглядали-
ся, удосконалювалися та перевидавалися.
До 1969 р. вони були прийняті майже всіма
міжнародними організаціями, задіяними в
перевезеннях радіоактивних речовин, і ста-
ли основою для створення національних
законодавств у даній галузі діяльності.
У1996 р. вийшов документ «Правила безпеч-
ного перевезення радіоактивних матеріалів»,
що був прийнятий більш ніж 60 державами.
У 2000 р. цей документ був переглянутий,
а у 2002 р. до нього вийшли пояснювальні
довідкові матеріали.

З 1971 р. діє Європейська Угода про між-
народне дорожнє перевезення небезпечних
вантажів, розроблена Радою експертів Комі-
тету ООН. З 1 січня 2004 р. вступили в дію
нові приписи Європейської Угоди про міжна-
родне дорожнє перевезення небезпечних ван-
тажів, які містять уніфіковані вимоги до пе-
ревезення різними видами транспорту.

Забезпечення безпеки підчас перевезен-
ня радіоактивних матеріалів у наш час на-
було винятково важливого значення, бо цей
процес є найбільш уразливим з точки зору
терористичних актів, спрямованих на їх
розкрадання.

Встановлена МАГАТЕ система регулю-
вання сприяла тому, що перевезення здій-
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снюються безпечно з дуже малим впливом
на довкілля й людину. Науковий комітет ООН
з ефектів атомної радіації (UNSCEAR -
НКДАР) вважає перевезення радіоактивних
матеріалів операцією, що не має радіологіч-
ного впливу. Для збереження такої ситуації
в майбутньому регламентуючі положення
потрібно регулярно аналізувати і, за необхід-
ності, переглядати з урахуванням еволюції
наукових знань і ставлення громадськості.

У першу чергу в міжнародному режимі
регулювання безпеки перевезень зацікавлені
ті, хто їх здійснює. У разі інциденту найбільше
втрачають підприємство і його співробітни-
ки. Підприємство зацікавлене, щоб його
вимоги відповідали міжнародному режиму
регулювання безпеки перевезень. Перевізни-
кам радіоактивних матеріалів належать ви-
датні досягнення у сфері безпеки. Фактич-
но перевезення таких матеріалів можна роз-
глядати як модель для транспортування не-
безпечних речовин інших класів. Якщо й
траплялися транспортні інциденти при пере-
везенні радіоактивних матеріалів (а їх було
дуже мало), вони не спричиняли серйозних
радіологічних наслідків для населення й при-
родного середовища.

Існують переконливі свідчення, що
упаковки, які задовольняють стандартам
МАГАТЕ, належним чином захищають ван-
таж в умовах аварії. Генеральна конферен-
ція МАГАТЕ в 1998 р. визнала, що дотри-
мання регламентуючих положень Агентства
з перевезень забезпечує досить високий
рівень безпеки під час перевезення радіо-
активних матеріалів. По-перше, цьому сприяє
те, що положення, розроблені МАГАТЕ із
суттєвою допомогою держав-членів, які
брали активну участь у аналізі регламенту-
ючих положень і процесах їх впровадження,
добре обгрунтовані, а також відображені в
міжнародному режимі транспортної безпеки

через галузеве, регіональне й національне
регулювання. Іншим позитивним фактором
є професіоналізм тих, хто працює в галузі
перевезень радіоактивних матеріалів у про-
мисловості.

Є чітко визначена область для діалогу
між ядерною промисловістю, транспортом
і ключовими міжнародними організаціями,
а в особі Світового інституту ядерних переве-
зень (World Nuclear Transportation Institute -
WNTI, Лондон) промисловість має призна-
чений для здійснення цього діалогу інструмент.

Поліпшення регулювання. Основним
моментом регулювання транспортування
радіоактивних матеріалів є, звичайно, без-
пека. Причому, крім формулювання регла-
ментуючих положень, необхідно забезпечити
стабільність режиму регулювання безпеки
міжнародних перевезень. Для безпечного,
ефективного й надійного переміщення ма-
теріалів потрібна ясність регулюючих поло-
жень, узгодженість і однаковість інтерпре-
тації та застосування міжнародних правил у
всьому світі. Стабільність і передбачуваність
допомагають уникнути плутанини в транс-
портному ланцюжку та будь-якого натяку на
розбіжності у використанні регламентуючих
положень у різних юрисдикціях (стосовно
до місцевих обставин), зосередити ресур-
си на забезпеченні безпеки й відповідності
цим положенням транспортних операцій.

Спілкування. При громадському обго-
воренні питань ядерного паливного циклу
вважається, що транспорт є слабкою лан-
кою. Однак можна обґрунтовано стверджу-
вати зворотне: транспорт слід сприймати як
сильну ланку. По-перше, це абсолютно необ-
хідна, а по-друге, надійна ланка з високи-
ми показниками фактичної безпеки. Вірніше
було би вважати, що потенційно слабкою
ланкою є організація обговорень питань пе-
ревезення радіоактивних матеріалів. Багато
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хто має упередження проти перевезення
таких матеріалів. Іноді це виникає від нестачі
інформації або нерозуміння причин і природи
подібних перевезень і того, наскільки вони
дійсно безпечні.

Промисловість усвідомлює важливість
відношення населення до ядерних переве-
зень і серйозно сприймає свою відпові-
дальність за зв'язки з громадськістю. Відпо-
відно до міжнародних угод має бути забез-
печений належний баланс відкритості й ви-
мог до фізичної безпеки. Недостатньо, що
реально ядерні перевезення здійснюються
безпечно й регулюючі органи знають, що це
так. Інформацію про безпеку ядерних пере-
везень треба доводити до широкого кола
громадськості. Ставлення населення визна-
чається, крім фактичної інформації, склад-
ною сумішшю переконань та почуттів, і не-
рідко його вектор важко повернути навіть із
появою нових незаперечних свідчень на
користь такого повороту. Найменша подія у
перевезенні радіоактивних матеріалів, навіть
за відсутності будь-яких реальних або по-
тенційних радіологічних наслідків, здатна
зіграти на прихованих страхах людей. Пов-
на інформація відіграє величезну роль у
досягненні більшого розуміння з боку на-
селення.

Сьогодні вже недостатньо, щоб наука,
стандарти й регулюючі положення були пра-
вильними; вони повинні бути чіткими й зро-
зумілими.

Регулювання практичного, ефективного
й безпечного транспортування має врахо-
вувати вплив на тих, хто здійснює переве-
зення. Тиск на транспортний сектор не про-
ходить без серйозних наслідків; він може
призвести до затримок, а в деяких випад-
ках - д о скасування необхідних перевезень.
Ускладнення маршрутів і необгрунтоване за-
стосування дорогих транспортних засобів

можуть збільшити вартість перевезень і зни-
зити ефективність за витратами.

МАГАТЕ вимагає від організацій, що
беруть участь у транспортуванні радіоактив-
них матеріалів, упровадження програми ра-
діаційного захисту з метою контролю дози
опромінення працівників і населення під час
транспортних операцій. Основні компанії,
залучені до ядерного паливного циклу, і спо-
живачі їхньої продукції й послуг звичайно
діють на ліцензованих ядерних майданчиках
і мають великий досвід підготовки й упро-
вадження всебічних заходів радіаційного за-
хисту. У багатьох випадках ядерні й радіа-
ційні матеріали перевозять у спеціальних
транспортних контейнерах, і компанії, що
здійснюють ці перевезення, також мають
відпрацьовану практику застосування за-
ходів радіаційного захисту.

Однак є багато транспортних організацій,
для яких перевезення радіоактивних мате-
ріалів є лише малою частиною їхнього бізне-
су. Звичайно це компанії вантажного авто-
транспорту, морських перевезень, портових
вантажно-розвантажувальних операцій і
авіатранспорту.

Компанії країн Європи, що працюють у
галузі перевезення радіоактивних матеріалів,
для обміну досвідом щодо проблем безпе-
ки перевезень створили міжнародні органі-
зації:

Світовий інститут ядерних перевезень
(WNTI) -для представлення інтересів різних
галузей промисловості, що беруть участь у
сфері перевезення радіоактивних матеріалів,
а також тих організацій, що безпосередньо
працюють у сфері забезпечення безпеки й
надійності під час перевезення ВЯП;

Міжнародну асоціацію з небезпечних
вантажів і контейнерів - для підвищення
якості й безпеки перевезення небезпечних
вантажів у контейнерах, які забезпечують
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ефективну й надійну доставку вантажу, а
також їх відповідність міжнародним нормам
і вимогам.

Для перевезення радіоактивних матері-
алів, як правило, застосовується автомо-
більний, залізничний або водний транспорт,
у обмеженому обсязі - повітряний. При ви-
користанні спеціального автомобільного
транспорту радіоактивні матеріали звичайно
перевозять у контейнерах. Навантаження
здійснюється за допомогою підйомного
крана або автонавантажувача з обмеженою
участю працівників. Подібні умови мають
місце й при перевезеннях залізничним
транспортом.

У межах Європи ВЯП перевозять зде-
більшого залізничним транспортом, авто-
мобільні перевезення обмежуються корот-
кими маршрутами від майданчика АЕС до
залізниці. З Японії в Європу ВЯП для пере-
робки перевозять спеціальними морськими
суднами, вивантажуючи його в морських
терміналах, розташованих недалеко від пе-
реробних підприємств і пов'язаних з ними
короткими шосейними дорогами або заліз-
ницею. У морських терміналах контейнери
з ВЯП вивантажують за допомогою кранів
при обмеженій участі працівників у розван-
тажувальних операціях. Деяка кількість ВЯП
подібним чином перевозиться морем з кон-
тинентальної Європи у Велику Британію.
Обмежені перевезення відходів високої пи-
томої активності, наприклад із французьких
переробних підприємств у місця зберіган-
ня, котрі розташовані у Великій Британії та
Японії, за способом їх організації аналогічні
перевезенню ВЯП.

У Швеції компанія управління ядерним
паливом і відходами (SKB) розробила си-
стему безпечного й остаточного розміщення
РАВ. Усі АЕС Швеції розташовані на мор-
ському узбережжі, тому SKB може перево-

зити РАВ морем за допомогою спеціально
побудованого компанією в 1982 р. судна
Sigyn, що має подвійне днище й подвійний
корпус, які надають йому дуже високої пла-
вучості. Подвійний корпус захищає також
вантаж у випадку садіння на мілину або
зіткнення. Якщо сучасне пасажирське судно
може втримуватися на плаву, коли два з
його водонепроникних відсіків заповнені
водою нижче ватерлінії, то Sigyn залиша-
ється на плаву із чотирма заповненими
водою відсіками. Вантажний відсік оснаще-
но міцними пристроями для кріплення ван-
тажу, стіни вантажного відсіку мають радіа-
ційний захист, на борту судна розміщені при-
лади контролю за радіацією. Як показали ви-
мірювання, екіпаж судна під час рейсу не
отримує додаткового опромінення понад
природний фон, що на морі нижчий, ніж на
березі. Звичайно Sigyn робить за рік 30-
40 рейсів між АЕС і сховищем РАВ. Крім
того, судно використовують для чартерних
перевезень інших важких вантажів. Безпека
в першу чергу гарантована застосуванням
спеціальних транспортних бочок і контей-
нерів. Бочки залишаться неушкодженими,
навіть якщо корабель затоне.

Для переміщення вантажу на терміналах
АЕС та інших ядерних підприємствах вико-
ристовують спеціальні транспортні засоби.
Сушею вантажі транспортують, у крайньо-
му випадку, тільки на кілька кілометрів і з
дуже малою швидкістю. Транспортні боч-
ки й контейнери проектують, орієнтуючись
на типи відходів, для перевезення яких вони
призначені. Бочки й контейнери задоволь-
няють міжнародним вимогам, розраховані
на екстремальні навантаження й забезпечу-
ють найвищу гарантію безпеки перевезень.
Відходи низької питомої активності не ма-
ють потреби в екрануванні, тому їх можна
перевозити у звичайних сталевих вантаж-
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них контейнерах. Для відходів середньої
активності потрібен радіаційний захист. їх
піддають ствердінню на АЕС у прес-формах
і транспортують у контейнерах зі сталевими
стінками 7-20 см завтовшки - залежно від
типу відходів.

На сьогодні Україна має 15 діючих блоків
АЕС, близько 5 тис. установ і підприємств,
які використовують ДІВ, а також понад
2,6 тис. підприємств, що використовують
майже 105 тис. радіоізотопних приладів. Усі
вони є потенційними джерелами РАВ.
В Україні, разом з уже наявними РАВ, їх кіль-
кість, за прогнозами, у найближчому май-
бутньому з урахуванням експлуатації й знят-
тя з експлуатації АЕС досягне 3 890 тис. м3.
Отже, перед Україною, як і перед іншими
державами, стоїть проблема безпечного по-
водження з радіоактивними матеріалами й,
зокрема, їх перевезення.

Прийняттям Закону України «Про приєд-
нання України до ЄвропейськоїУгоди про між-
народне дорожнє перевезення небезпечних
вантажів» Україна автоматично взяла на себе
зобов'язання, регламентовані цією угодою.

Історично склалося так, що в Україні РАВ
перевозяться переважно автомобільним
транспортом, а ВЯП- залізничним, хоча до-
кументами передбачено й інші способи пе-
ревезення. Для кожного виду транспорту
існують свої правила й норми організації
перевезення й вимоги до рухомого складу.

Перевозити радіоактивні матеріали в ме-
жах України можуть юридичні й фізичні
особи, які мають ліцензії на здійснення цього
виду робіт або дозвіл на перевезення радіо-
активного матеріалу в кожному конкретно-
му випадку, що видаються в установленому
порядку. Правила перевезення регламенту-
ють процес транспортування радіоактивних
матеріалів, у тому числі й РАВ, поза межами
установ, де здійснюється поводження з

ними. Транспортування РАВ у межах сані-
тарно-захисної зони підприємства базуєть-
ся на застосуванні інструкцій підприємства
з обов'язковим виконанням санітарно-гі-
гієнічних нормативів національного законо-
давства.

Разові дозволи, за наявності ліцензії,
видаються на перевезення радіоактивних
матеріалів через кордон України (експорт,
імпорт, транзит, тимчасове використання) та
на перевезення ядерних матеріалів. Дія доз-
волів поширюється на всі операції, пов'я-
зані з перевезенням радіоактивних матері-
алів від місця їх відправлення до місця при-
значення. Ліцензії й разові дозволи на пере-
везення, а також сертифікати безпеки для
перевезення радіоактивних матеріалів видає
Держатомрегулювання України. Сертифікат
безпеки - це документ, яким підтверджуєть-
ся, наприклад, що дана конструкція упаков-
ки відповідає вимогам норм, правил і стан-
дартів з ядерної й радіаційної безпеки.

Міжобласні спеціалізовані комбінати
«Радон» надають послуги зі збору, переве-
зення й зберігання низько- і середньоактив-
них ТРВ і РРВ, а також відпрацьованих ДІВ
від різних підприємств. Перевезення РАВ
здійснюється з використанням спеціальних
транспортних засобів за наявності санітар-
ного паспорта, який видається Міністер-
ством охорони здоров'я України.

Радіоактивні речовини, матеріали і виро-
би з них належать до підкласу небезпечних
вантажів з випливаючими звідси вимогами
до конструкцій транспортних засобів, а
також до процесу перевезення від місця
виробництва радіоактивних матеріалів до
місця призначення.

Вимоги до забезпечення необхідної без-
пеки перевезення радіоактивних матеріалів,
а також до пристроїв і засобів перевезення
регламентуються Правилами ядерної та ра-
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діаційної безпеки при перевезенні радіоак-
тивних матеріалів (ПБПРМ-2001). Радіо-
активні матеріали, включаючи РАВ, перево-
зяться територією України на основі дого-
ворів, укладених між вантажовідправником,
вантажоодержувачем і перевізником. У до-
говорі визначаються взаємні зобов'язання
сторін, у тому числі щодо забезпечення без-
пеки. РАВ переходять у власність держави з
моменту підписання документа про їх пере-
дачу на зберігання або захоронення спеціа-
лізованим підприємствам із поводження з
РАВ від виробників відходів.

Транспортний засіб, призначений для
регулярного перевезення РАВ, повинен мати
стійке до вологи та хімічних речовин по-
криття; бути обладнаний екранувальними
пристроями, пристосуваннями радіаційного
захисту, пристосуваннями для кріплення
упаковок, двома вуглекислотними вогне-
гасниками, 313 для персоналу, набором
інструментів для аварійного ремонту, сор-
буючими матеріалами й іншими засобами
ліквідації наслідків потенційних аварій. Внут-
рішня поверхня кузова спецавтомобіля має
бути облицьована матеріалом, що допускає
обробку розчинами кислот й іншими спеці-
альними дезактивуючими засобами. Спец-
автомобілі, призначені для перевезення РАВ,
повинні бути критими, обладнані виносними
знаками аварійної зупинки та радіаційної не-
безпеки, аварійною сигналізацією, двома
знаками «Рух заборонено», противідкатним
упором, спеціальною звуковою й світловою
сигналізацією (сирена, проблисковий черво-
ний маячок, які щорічно реєструються в орга-
нах Державтоінспекції). На бортах (кузові)
і дверях кабіни такого автомобіля мають бути
нанесені знаки радіаційної небезпеки. Вико-
ристання таких спецавтомобілів для пере-
везення нерадіоактивних вантажів і пере-
везення людей суворо заборонено.

Рис. 5.5. Спецавтомобіль ОТ-20 для перевезення
РАВ

РРВ мають транспортуватися у спеціаль-
них автоцистернах, обладнаних системою
для їх закачування, аерозольним фільтром,
сигнальним пристроєм, який забезпечує
автоматичне відключення насоса при за-
повненні цистерни, і спеціальним замика-
ючим пристроєм. Кожний транспортний
засіб, призначений для перевезення РАВ,
повинен мати документ - санітарний пас-
порт, що видається органами Міністерства
охорони здоров'я України.

В Україні ведуться роботи зі створення
парку транспортних засобів для перевезен-
ня радіоактивних матеріалів. Нижче наведе-
но перелік автотранспортних засобів, які
вже використовуються для цього.

Спецавтомобілі ОТ-10 і ОТ-20 призна-
чені для перевезення ТРВ і ДІВ у відповід-
них контейнерах. Спецавтомобіль ОТ-20
(рис. 5.5) виконано на базі ЗІЛ-130, який
обладнано гідравлічним краном вантажо-
підйомністю 500 кг і цільнозварним кузовом
з нержавіючої сталі, дві верхні кришки
якого відкриваються пневматично. За допо-
могою підйомної рами здійснюють заванта-
ження й вивантаження касет, контейнерів,
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розвантаження кузова в самоскидному
варіанті.

На замовлення УкрДО «Радон» розроб-
лено і виготовлено дослідно-промисло-
вий зразок спецавтомобіля ТО-0,6 на базі
ГАЗ-2714 «Газель» з ізотермічним кузовом.
Автомобіль вантажопідйомністю 600 кг і
об'ємом кузова 9 м3 призначений для пере-
везення ТРВ у транспортних пакувальних
комплектах і обладнано підйомним при-
строєм-лебідкою, яка пересувається вздовж
напрямної з висувною консоллю.

Спеціалістами УкрДО «Радон» розроб-
лено технічну документацію на спецавто-
мобіль ТО-5 на базі КрАЗ-5444 вантажо-
підйомністю 5000 кгі об'ємом кузова 9,9 м3.
Автомобіль обладнано гідравлічним маніпу-
лятором зі змінними захватами. Кут пово-
роту маніпулятора - не менше 200°. Мак-
симальна вантажопідйомність - 2500 кг.
Управління маніпулятором - електрогідрав-
лічне з виносного пульта управління.

Спецавтпомобіль із герметичним само-
розвантажним контейнером призначений
для перевезення сипучих НАВ і CAB, лока-
лізованих у 30-кілометровій зоні відчужен-
ня Чорнобильської АЕС; виконаний на базі
автомобіля КрАЗ-250; вантажопідйомність
контейнера - 10 900 кг; розробник - НПЦ
«Природа», виробник - Київський завод
зварювального обладнання.

КонтейнеровозКТРО-К призначений для
перевезення залізобетонних контейнерів типу
КЗНП-2.1, КТЗ-3.0 і КТЗ-1.3; виконаний на
базі причепа ваговоза ЧМЗАП-9990; вантажо-
підйомність - 52 000 кг, швидкість руху з
максимальним вантажем - до 50 км/год; роз-
робник і виробник - НВДП «Струм».

Для перевезення РРВ з питомою актив-
ністю до 106 Бк/л призначені спецавтомо-
білі ОЖ-10 (Харківський ДМСК) та ОЖ-1
(Київський ДМСК). На базі автомобіля

Рис. 5.6. Контейнер-нако-
пичувач КСТА-0,2

ЗІЛ-130 змонтована цистерна місткістю
З м3, виконана з нержавіючої сталі з сиг-
нально-запобіжним пристроєм і вакуумною
системою заповнення. Переднє дно цистер-
ни відокремлено від кабіни водія свинце-
вим екраном 20 мм завтовшки.

Тверді РАВ у первинній упаковці (плас-
тикатові, поліетиленові або крафт-мішки)
розміщують у контейнери-накопичувачі
КСТА-02 (рис. 5.6), які потім встановлюють
у касети, котрі забезпечують їх надійну
фіксацію в кузові. Контейнер КСТА-02 - це
циліндричний бак місткістю 0,2 м3 з криш-
кою, що щільно закривається.

Упаковки з радіоізотопними нейтраліза-
торами статичної електрики, пожежні сиг-
налізатори типу СПДУ-1, СКПУ та інші, які
відповідають певній транспортній категорії,
можуть перевозитися в первинній упаковці:
дерев'яних або картонних ящиках, пласти-
катових мішках тощо. Допускається пере-
везення відпрацьованих джерел із дефекто-
скопів у магазин-контейнерах (заводській
упаковці).

Перевезення ДІВ з ПЕД у-випромінюван-
ня на відстані 1 м від джерела без захисту
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до 8 Р/год здійснюється в контейнерах типу
КТБ-28-12. Пакувальні транспортні ком-
плекти типу УКТ-18 застосовуються за-
лежно від потужності експозиційної дози і
відповідно до вимог технічної документації
на ці контейнери. Спецодяг і 313, забруднені
радіоактивними речовинами, перевозять у
пластикатових мішках.

Обладнання автомобіля, призначеного
для перевезення упаковок, повинно мати
екранувальні пристрої радіаційного захис-
ту, вологостійке покриття, кріпильні присто-
сування, закритий кузов фургонного типу
із запірним пристроєм, комплект аварійних
засобів і засобів пожежогасіння. На бічних
бортах автомобіля ззовні наносяться по діа-
гоналі білі смуги.

Після кожного рейсу з вантажем радіо-
активних речовин провадиться радіаційний
контроль забруднення ними автомобіля.
Рівень забруднення не повинен перевищу-
вати допустимого рівня, встановленого сані-
тарними правилами.

Перед виїздом на лінію автомобілів, виді-
лених для перевезення упаковок, адмініст-
рація автогосподарства зобов'язана провес-
ти докладний інструктаж водіїв автомобілів
про заходи безпеки. Під час інструктажу кож-
ному водієві має бути названий обов'язко-
вий найбільш безпечний оптимальний мар-
шрут руху та зазначено, куди необхідно звер-
татися у випадку аварійної ситуації. Маршрут
руху докладно записується в дорожній лист.

Навантаження упаковок, кріплення й
розкріплення їх на автомобілях мають здій-
снюватися таким чином, щоб виключалося
їх переміщення під час руху, на поворотах,
при гальмуванні тощо.

Забороняється стоянка автомобіля з ван-
тажем радіоактивних речовин у місцях по-
стійного перебування людей, а також заправ-
лення цих автомобілів на автозаправних

станціях загального користування. У разі ви-
никнення під час перевезення радіаційних
упаковок технічної несправності автомобі-
ля, яка не може бути усунута на місці, водій
повинен відігнати автомобіль за межі до-
рожнього полотна й викликати з найближ-
чого автогосподарства автомобіль технічної
допомоги.

У кузові автомобіля, що перевозить упа-
ковки, не допускається присутність людей,
у тому числі й супровідного персоналу. Під
час міжміських перевезень обов'язково
призначається особа, яка супроводжує ван-
таж і має знаходитись у кабіні водія. Під час
місцевих перевезень дозволяється без
супроводу перевозити упаковки зазначених
категорій на автомобілях з кузовом фургон-
ного типу, що закривається на замок.

Основні питання, що виникають під час
перевезення радіоактивних матеріалів, сто-
суються способів перевезення (автомобіль-
ний, залізничний, водний, повітряний тран-
спорт та їх комбінації), транспортних засо-
бів і допоміжного устаткування, упаковок,
маркування, систем контролю перевезення
й забезпечення безпеки, включаючи фізич-
ний захист; прогнозування потенційно ава-
рійних ситуацій і розробки заходів щодо їх
запобігання; об'єктів транспортної інфра-
структури, у тому числі пунктів дезактивації
транспортних засобів; системи супровідної
документації, а також розвитку бази норма-
тивно-правових документів, у полі яких ви-
конується даний вид діяльності, тощо.

Процес перевезення РАВ формально й
досить умовно можна подати у вигляді си-
стеми таких підпроцесів: організація пере-
везення, здійснення перевезення транспорт-
ним засобом, приймання вантажу в пункті
призначення.

Організація перевезення включає: пла-
нування; вибір способу перевезення й роз-



248 Розділ 5. Інші об'єкти поводження з РАВ

робку транспортно-технологічних схем;
організацію й створення системи операцій-
ного контролю, в тому числі підготовку до
перевезення; документальне забезпечення
всього процесу перевезення; розробку за-
ходів щодо забезпечення безпеки (заходи,
спрямовані на запобігання всім актуальним
видам небезпеки, зменшення їх ризику)
усього процесу перевезення; підготовку
вантажу до перевезення (пакування, марку-
вання тощо); підготовку (перевірка, кон-
троль, випробування) відповідного вантаж-
но-розвантажувального обладнання; під-
готовку персоналу (інструктажі) тощо.

Виконання перевезення транспортним
засобом включає: завантаження транспорт-
ного засобу; проведення дозиметричного
контролю вантажу й персоналу; здійснення
диспетчерських функцій і контролю проце-
су переміщення вантажу на всіх його ета-
пах; безперервний контроль над станом ван-
тажу й дотриманням технології вантажно-
розвантажувальних робіт; забезпечення
фізичного захисту вантажу на всіх етапах
процесу перевезення тощо.

Приймання вантажу в пункті призна-
чення включає: роботи з підготовки (пере-
вірка, контроль, випробування) відповідно-
го вантажно-розвантажувального обладнан-
ня; перевірку документації на вантаж; радіа-
ційний контроль вантажу й транспортного
засобу, їх дезактивацію в разі потреби; роз-
вантаження вантажу із транспортного засо-
бу й розміщення його безпосередньо в схо-
вище для тимчасового чи постійного збері-
гання (захоронення) або перевантаження на
інший транспортний засіб чи інше допомі-
жне обладнання (візки тощо) для наступно-
го перевезення внутрішніми (наприклад,
усередині територій сховищ, підприємств з
переробки) транспортними маршрутами;
перевезення вантажу внутрішніми транспорт-

ними маршрутами (в разі потреби); скла-
дування вантажу в разі його подальшої пе-
реробки або для певного накопичення; до-
зиметричний контроль персоналу; охорону
вантажу при його зберіганні тощо.

Керівник підприємства, яке здійснює
систематичні перевезення радіаційних упа-
ковок, зобов'язаний:

забезпечити комплектування й установ-
ку на автомобілях, призначених для пере-
везення упаковок, спеціального обладнан-
ня, кріпильних пристосувань, тентів, засобів
для ліквідації забруднення автомобіля радіо-
активними речовинами й гасіння пожежі, а
також установлення на кузовах запірних
пристроїв; не допускати до перевезення ав-
томобілі, що не відповідають установленим
вимогам;

забезпечити водіїв спецавтомобілів і су-
провідний персонал 313 від радіоактивних
речовин відповідно до чинних норм;

установити радіометричний контроль за
рівнем забруднення радіоактивними речови-
нами автомобілів після кожного перевезен-
ня упаковок, а також контроль за дотриман-
ням водіями й супровідним персоналом
профілактичних заходів;

установити дозиметричний контроль із
метою попередження опромінення водіїв і
супровідних осіб, а також забруднення ра-
діоактивними речовинами стоянок спецавто-
мобілів; організувати облік даних дозимет-
ричного контролю;

забезпечити персонал дозиметричними
приладами й навчити користуватися ними.

Усі підприємства-учасники перевезень
повинні мати систему забезпечення якості з
програмою систематичного контролю й
інспекцій. Під час перевезення відправник
вантажу:

забезпечує підготовку радіоактивних
матеріалів до перевезення;
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отримує сертифікати безпеки;
готує транспортну документацію на ван-

таж: докладну інформацію про фізико-хімічні
властивості вантажу, його особливості, мар-
кування, про дії перевізника, пов'язані з
забезпеченням безпеки при перевезенні, яка
містить особливі вимоги до навантаження,
укладання, переміщення, розвантаження й
охорони вантажу, обмеження на вид транс-
порту, що відповідають інструкції про мар-
шрут, заходи на випадок аварії; декларацію
відправника вантажу; програму радіаційно-
го захисту;

направляє вантажоодержувачу повідом-
лення, котре містить інформацію для розпі-
знавання упаковок, номери сертифікатів
безпеки, дозволів, дату початку перевезен-
ня, дату прибуття й маршрут перевезення,
транспортну назву радіоактивного матеріа-
лу, відомості про фізичні й хімічні власти-
вості радіоактивного матеріалу, відомості
про максимальну активність і масу радіо-
активного матеріалу, кількість контейнерів і
упаковок;

направляє повідомлення до Держатом-
регулювання України;

забезпечує фізичний захист радіоактив-
них матеріалів у період їх підготовки до
відправлення й на шляху проходження в
пункт призначення.

Перевізник, у свою чергу, погоджує з
Міністерством внутрішніх справ України
маршрути перевезення, здійснює перевірку
документів на вантаж і його фактичну
відповідність, виконує вимоги транспортних
документів на вантаж і правила перевезен-
ня, забезпечує фізичний захист вантажу на
шляху проходження в пункт призначення,
сповіщає про затримку вантажу.

В обов'язки вантажоодержувача вхо-
дять сповіщення відправника вантажу про
готовність прийняти вантаж, приймання ван-

тажу, а після його прибуття - сповіщення
протягом трьох днів про його отримання.

Помилками, що найчастіше зустрічають-
ся в організації перевезень радіоактивних
матеріалів, є:

несанкціонованість перевезення;
відсутність ліцензії у перевізника;
порушення маршруту перевезення;
невідповідність упаковок існуючим стан-

дартам.
При організації робіт у галузі перевезен-

ня РАВ великого значення набуває вибір
маршруту перевезення. З одного боку, мар-
шрут має проходити, оминаючи жваві транс-
портні артеріїй населені пункти, а з іншого
боку - в зоні оперативного реагування на
випадок аварії: органи місцевої влади на
шляху проходження транспорту з РАВ по-
винні мати відповідні засоби для надання
допомоги на випадок аварії.

Організацію робіт у галузі перевезення
РАВ, у тому числі й щодо забезпечення без-
пеки, насамперед, слід будувати таким чи-
ном, щоб в ієрархії пріоритетів на першому
місці були попереджувальні заходи: необхід-
но зробити все, щоб попередити аварію.
З метою зменшення ймовірності аварійних
ситуацій під час перевезення РАВ територією
сховища, тобто забезпечення безпеки пере-
везення, можна сформулювати такі загальні
вимоги до маршрутів руху й умов переве-
зення:

вибір оптимального маршруту;
зведення до мінімуму внутрімайданчи-

кових перевезень;
виключення зустрічного вантажопотоку;
розмежування руху транспортних за-

собів і пішоходів;
позначення переходів у місцях перети-

нання доріг пішоходами;
встановлення ширини проїжджої части-

ни залежно від використовуваних засобів
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пересування, габаритів вантажів і зустріч-
ного потоку руху, якщо його не можна ви-
ключити;

встановлення необхідних дорожніх і по-
переджувальних знаків;

обмеження швидкості руху автомобіль-
ного транспорту 12 км/год на прямих ділян-
ках доріг і 5 км/год в місцях звуження доріг
та на поворотах;

обмеження швидкості руху залізничного
транспорту 10 км/год, а при в'їзді в будівлі
(цехи, склади тощо) - 3 км/год;

встановлення в місцях перетинання за-
лізничних колій з дорогами нерейкового
транспорту попереджувальних знаків, шлаг-
баумів зі світловою сигналізацією;

обмеження швидкості руху всередині
цехів, технологічних корпусів тощо 5 км/год;

наявність відповідних документів й пов-
ного спецкомплекту (гальмівні башмаки,
засоби пожежогасіння, виносні знаки, ап-
течка тощо) для всіх транспортних засобів.

У процесі проведення вантажно-розван-
тажувальних робіт на майданчиках сховищ
РАВ об'єктами уваги мають бути транспортні
засоби та інше допоміжне устаткування,
вантажопідйомне обладнання (крани, на-
вантажувачі тощо), такелажне обладнання
(вантажопідйомні траверси, троси тощо) й
різноманітний як за вагою, так і за ступе-
нем небезпеки вантаж, а також обслугову-
ючий персонал. Зважаючи на це, необхідно
розробити відповідні виробничі інструкції,
правила, настанови тощо (включаючи пов-
ний алгоритм дій: набір формальних операцій
при виконанні вантажно-розвантажувальних
робіт із зазначенням часу їх виконання), які
змогли б забезпечити безпечні умови праці.
У рамках вищезазначених документів слід
передбачити конкретні заходи щодо вико-
нання попереджувальних і коригувальних
дій, а також дій, спрямованих на ліквідацію

негативних явищ та їхніх наслідків у випадку
таких.

Майданчик на території сховищ РАВ, де
провадитимуться вантажно-розвантажу-
вальні роботи з РАВ, повинен мати:

постійне спеціально обладнане місце;
тверде й рівне покриття, наприклад ас-

фальтове або асфальтобетонне, і дренажну
систему;

позначені місця розташування й відстою
транспортних та інших допоміжних засобів,
а також місця складування вантажу, якщо
це необхідно;

позначені проїзди й проходи;
вивішені знаки безпеки в місцях вантаж-

но-розвантажувальних робіт;
добру освітленість;
засоби зв'язку (телефон, радіо);
аптечку з набором медикаментів для на-

дання першої медичної допомоги;
засоби пожежогасіння.
Персонал, який бере участь у розванта-

жувальних роботах, повинен мати 313 (спец-
одяг, респіратор), а також прилади дозимет-
ричного контролю. При проведенні вантаж-
но-розвантажувальних робіт розробляється
план дій на випадок різних аварійних ситу-
ацій і створюється аварійна бригада, що має
у своєму розпорядженні відповідні технічні
засоби для ліквідації аварій.

В основі забезпечення безпеки при реа-
лізації процесу перевезення РАВ лежить
ефективна й раціональна організація робіт,
що має провадитися, як мінімум, у чотирьох
напрямках:

удосконалювання технічних засобів і
постійний моніторинг їхньої якості, наприк-
лад транспортних засобів, вантажно-розван-
тажувального й іншого допоміжного облад-
нання, пакувальних комплектів;

безперервний контроль, включаючи ра-
діаційний, за станом вантажу, транспортним
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засобом й іншим використовуваним допо-
міжним устаткуванням, а також за обслу-
говуючим персоналом;

постійне підвищення кваліфікації обслу-
говуючого персоналу, суворе дотримання
всіх норм і правил виконання робіт;

удосконалювання нормативно-правових
документів, що регламентують процес пе-
ревезення.

Під радіаційною аварією під час пере-
везення РАВ слід розуміти подію, внаслі-
док якої втрачено контроль над радіоактив-
ним матеріалом і яка призводить або може
призвести до радіаційного впливу на людей
та навколишнє природне середовище, що
перевершує допустимі межі, встановлені
нормами й стандартами з безпеки. Зона
аварії - територія, що залежно від масш-
табів аварії вимагає планування й проведен-
ня певних заходів, пов'язаних із цією подією.

Основними причинами аварій під час
перевезення РАВ є несправності транспорт-
них засобів, погана організація робіт і по-
милки персоналу.

В аварійних ситуаціях (зіткнення, падін-
ня, вибух або загоряння упаковок чи транс-
портних засобів) радіаційна небезпека може
виникнути через повне або часткове руйну-
вання контейнера й випадання з нього РАВ
або інших ДІВ. При цьому в зоні аварії може
підвищитися потужність дози у-випромі-
нювання, а радіоактивні речовини можуть
потрапити у навколишнє середовище. У разі
виявлення зазначених руйнувань, а також
при аваріях і катастрофах, унаслідок яких
сталося повне або часткове механічне руй-
нування металоконструкцій транспортних
засобів чи їх плавлення в результаті поже-
жі, коли не можна визначити ступінь руйну-
вання пакувальних комплектів, необхідно:

вивести з можливо небезпечної зони
людей на відстань не менше 50 м;

негайно повідомити про те, що трапило-
ся, адміністрацію автогосподарства;

відгородити потенційно небезпечну зону
підручними засобами радіусом 10 м від місця
аварії, не допускати в неї сторонніх осіб.

Фахівці підприємства- відправника ван-
тажу - повинні прибути на місце аварії в
можливо короткий строк і за наявності ра-
діаційної небезпеки провести такі заходи:

визначити радіаційну обстановку, уста-
новити границі радіаційно-небезпечної зони
й відгородити її попереджувальними знака-
ми, а також визначити рівні забруднення
радіоактивними речовинами ділянок, транс-
портних засобів, вантажів;

виявити осіб, які зазнали опромінення або
радіоактивного забруднення, й направити їх
на медичне обстеження й санітарну обробку;

приступити до ліквідаціїрадіаційноїаварії.
Залежно від масштабу радіаційноїаварії

передбачаються такі основні заходи щодо її
ліквідації:

формування робочих бригад для ліквіда-
ції радіаційної аварії;

організація радіаційного контролю;
оснащення 313;
оснащення засобами ліквідації аварій;
локалізація ділянки радіаційної аварії з

метою забезпечення проведення відновлю-
вальних робіт;

дезактивація території, транспортних за-
собів, вантажів, обладнання, спецодягу;

збирання й видалення РАВ;
організація медичної допомоги;
розслідування причин аварії й складан-

ня звітних документів про аварію.
На місці радіаційної аварії провадять дез-

активацію забруднених ділянок території,
доріг, великогабаритних предметів і транс-
портних засобів. Інші забруднені радіоак-
тивними речовинами предмети, речі, облад-
нання, а також відходи дезактиваційних робіт
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ретельно упаковують й відправляють у пунк-
ти дезактивації або захоронення.

Міжнародні перевезення радіоактивних
матеріалів здійснюються відповідно до Пра-
вил безпечного перевезення радіоактивних
матеріалів МАГАТЕ й правил інших міжна-
родних організацій за наявності дозволів
Державної служби експортного контролю
й Міністерства екологічної безпеки.

Україна підписала низку міжнародних
угод, що визначають основні принципи спів-
робітництва під час перевезення радіоактив-
них матеріалів і містять відповідні положення
щодо порядку супроводження спецванта-
жів, їх фізичного захисту, цивільної відпо-
відальності за ядерний збиток, порядок дій
у надзвичайних і аварійних ситуаціях, а та-
кож інформування про них тощо. Такими до-
кументами є, наприклад:

Конвенція про оперативне сповіщення
про ядерні аварії;

Конвенція про допомогу у випадку ядер-
ної аварії або радіаційної аварійної ситуації;

Угода між Урядом України, Урядом Угор-
ськоїРеспубліки й Урядом Російської Феде-
рації про співробітництво в галузі транспор-
тування ядерного палива між Угорською Ре-
спублікою й Російською Федерацією через
територію України;

Угода між Урядом України, Урядом Ро-
сійської Федерації та Урядом Словацької

Республіки про співробітництво в галузі
транспортування ядерного палива між Ро-
сійською Федерацією та Словацькою Рес-
публікою через територію України;

Угода про міждержавні перевезення не-
безпечних вантажів;

Конвенція про фізичний захист ядерно-
го матеріалу;

Конвенція про поводження з радіоактив-
ними відходами та відпрацьованим ядерним
паливом;

Віденська конвенція з цивільної відпові-
дальності за ядерну шкоду;

Конвенція про ядерну безпеку;
Об'єднана конвенція про безпеку пово-

дження з відпрацьованим ядерним паливом
та про безпеку поводження з радіоактивни-
ми відходами;

Європейська Угода про міжнародне до-
рожнє перевезення небезпечних вантажів;

Угода про транзитні перевезення радіо-
активних матеріалів через території дер-
жав - учасниць Співдружності Незалежних
Держав.

Беручи до уваги, що Україна, в силу сво-
го географічного розташування, знаходить-
ся на перетині євразійських транспортних
шляхів, варто сприймати як належне той
факт, що через її територію здійснюються й
будуть здійснюватися надалі транзитні пере-
везення радіоактивних матеріалів.



Розділ 6. КОНЦЕПЦІЇ ТА ВИМОГИ
ЩОДО ЗАХОРОНЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

Як джерело іонізуючого випромінюван-
ня, РАВ потенційно небезпечні для людини
та навколишнього природного середовища.
Щоб забезпечити безпеку людини й навко-
лишнього середовища, ці відходи мають
бути належним чином утилізовані. Існує дві
основні стратегії поводження з РАВ, які да-
ють змогу забезпечити безпеку:

перша-розчинення радіонуклідів і роз-
сіювання їх у навколишньому середовищі
(скиданням рідких чи твердих та викидан-
ням газоподібних РАВ) у таких концентраці-
ях, які можна вважати безпечними для здо-
ров'я людей та інших істот живої природи;

друга- концентрування радіонуклідів у
невеликому об'ємі та ізолювання їх від се-
редовища проживання людини протягом
тривалого часу, достатнього для того, щоб
унаслідок процесів природного радіоактив-
ного розпаду рівні активності відходів зни-
зилися до безпечної межі.

Першу стратегію можна застосовувати
в тих випадках, коли об'єми РАВ, які утво-
рюються в процесі практичної діяльності,
незначні. Це уможливлює санкціоноване
скидання їх у навколишнє середовище без
суттєвого підвищення існуючих природних
фонових рівнів радіоактивності.

У більшості держав з розвиненою атом-
ною енергетикою прийнято другу стратегію.
Для цього з РАВ провадять ряд послідовних
дій - збирання, обробку (переробку) та кон-
диціонування, -спрямованих на кінцеву ста-
дію поводження з відходами - захоронення.

Термін «захоронення» в документах
МАГАТЕ і Законі України «Про поводження
з радіоактивними відходами» визначається

як розміщення відходів у спеціально перед-
бачених для цього спорудах (сховищах) без
наміру вилучення їх будь-коли в перспективі
для використання в існуючих або майбутніх
технологічних процесах.

У НРБУ-97/Д-2000 введено поняття «збе-
реження» як частини технологічного процесу
поводження з РАВ, що передбачає розміщен-
ня їх у межах інженерної споруди. Це запо-
бігає проникненню радіоактивних речовин у
навколишнє середовище в кількостях, які пе-
ревищують установлені для даного об'єкта
значення допустимих газо-аерозольних вики-
дів і водних скидань. Збереження поділяється
на зберігання (вид тимчасового збереження)
й захоронення (вид постійного збереження).
У цьому розділі йтиметься лише про захоро-
нення, тобто про розміщення РАВ у сховищах
без наміру їх вилучення в майбутньому.

Для відходів, які мають різні радіохімічні,
хімічні й фізичні властивості, використову-
ють різні системи захоронення. Вважається,
що захоронення відповідним чином конди-
ціонованих РАВ може гарантувати потрібний
рівень захисту населення й навколишнього
середовища від негативного впливу відходів
протягом певного терміну.

Нижче описано основні принципи, підхо-
ди, методологію та технічні критерії, які ма-
ють використовуватися в процесах розроб-
лення сховищ для захоронення РАВ та оцін-
ки ефективності їх функціонування. Роз-
глянуто регулюючі вимоги до захоронення
РАВ різного рівня активності, дотримання
яких забезпечує безпеку захоронення, а та-
кож підходи стосовно формування громад-
ської довіри до безпеки сховищ.
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6.1. КОНЦЕПЦІЇ ЗАХОРОНЕННЯ

Існує кілька концепцій видалення
РАВ, а саме:

захоронення на поверхні землі або на
незначній від поверхні глибині;

захоронення під дном або на дні океану;
захоронення в льодовикові зони;
видалення за межі Землі;
ядерне перетворення (трансмутація) ак-

тиноїдної фракції РАВ у стабільні або корот-
коіснуючі ізотопи.

Останні два способи далекі від техніч-
ного здійснення і розглядаються лише в те-
оретичному плані.

Геологічне захоронення передбачає роз-
міщення контейнерів з РАВ у стабільному
шарі, зазвичай на глибині від кількох сотень
метрів до 1 км. Можна припустити, що такі
породи містять воду, тому що глибина заля-
гання їх значно нижча за рівень ґрунтових
вод. Проте очікується, що вода не відіграва-
тиме великої ролі в процесі теплопередачі від
контейнерів, тому сховище має бути запро-
ектоване з урахуванням можливості підтри-
мання температури на поверхні каністр до
100 °С. Але наявність ґрунтових вод озна-
чає, що матеріал, вилужений із блоків, які
зберігаються, може проникати крізь шар з
водою. Це важливо враховувати під час про-
ектування таких систем. Циркуляція води
крізь породу як наслідок різниці між густа-
нами, зумовлений температурним градієн-
том, протягом тривалого часу (теплова пла-
вучість, або ефект теплової циркуляції") важ-
лива для визначення міграції продуктів по-
ділу. Цей процес дуже повільний, тому не
очікується, що від нього будуть серйозні на-
слідки. Проте в разі захоронення довгоіс-
нуючих РАВ, термін потенційної небезпеки
яких становить тисячі і навіть мільйони років,
він обов'язково має бути врахований.

Захоронення відходів в осадові наша-
рування та крем 'янисті пласти під дном
океану може бути двох варіантів:

підводним - буріння порожнин для роз-
міщення контейнерів на певних відстанях,
необхідних для розсіювання тепла, з наступ-
ним запечатуванням поверхні породи над
свердловиною;

проникним у дно на глибину до 50 м -
організація вільного падіння контейнера об-
тічної форми від поверхні води, коли швид-
кість, що розвивається, забезпечує таке про-
никнення.

Найчастіше обговорюваною можливістю
для захоронень такого типу є використання
глибокого Атлантичного басейну, де серед-
ня глибина становить приблизно 5 км. Гли-
боководне скелясте дно океану покрите
шаром відкладів, і неглибокого захоронен-
ня під десятками метрів відкладів можна
досягти простим скиданням контейнера.
Глибоке захоронення під сотнями метрів
відкладів потребуватиме буріння породи й
закладання відходів. Відклади насичені
морською водою, яка через десятки чи сотні
років може кородувати каністри з паливни-
ми елементами, й тоді почнеться вилугову-
вання радіоактивних елементів з ядерного
палива або РАВ. Але передбачається, що самі
відклади будуть відсорбовувати вилужені
продукти, перешкоджаючи їх проникненню
в океан.

Дешевшим способом може бути захо-
ронення на дні океану, яке реалізується
простим зануренням герметичних контей-
нерів зі стверділими відходами, стійкими до
вилуговування. Розрахунки наслідків руй-
нування оболонки контейнера відразу після
потрапляння в шар відкладів показали, що
диспергування паливного елемента, який
містить продукти поділу, під шаром від-
кладів станеться не раніше ніж через 100-
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200 років. До цього часу рівень радіоактив-
ності знизиться на кілька порядків.

Проте океан є невід'ємною частиною
біосфери Землі, і його чистоту потрібно охо-
роняти не менш ретельно, ніж інших об'єктів
навколишнього середовища. Разом з тим,
сучасний рівень знань про процеси, які від-
буваються в глибинах океану, такий низь-
кий, що змушує вдаватися до досить спро-
щених моделей у прогнозуванні можливо-
го поводження стверділих відходів за трива-
лого перебування їх у контакті з океанічними
водами на великій глибині. Тому метод за-
хоронення на дні океану й під його дном по-
требує вкрай обережного підходу. У 1980-х
роках, за міжнародною конвенцією, на нього
введено мораторій, через що було зупинено
всі роботи з морських захоронень.

Соляні відклади є привабливими місця-
ми для довгострокових захоронень РАВ. Те,
що сіль перебуває в геологічному шарі у
твердій формі, свідчить про відсутність цир-
куляції ґрунтових вод з моменту його утво-
рення кілька сотень мільйонів років тому.
Отже, РАВ у такому відкладі не зазнавати-
муть вилуговування ґрунтовими водами.

Захоронення відходів у льодовикові зони
вивчалося фахівцями багатьох країн. Таке
захоронення навряд чи здійсненне через
нестабільність льодовикової структури в
геологічні періоди, обмежене розуміння
геофізики льодів і відсутність методів довго-
строкового визначення клімату на Землі.

На сьогодні найбільш прийнятними вва-
жаються такі способи ізолювання РАВ:

захоронення разом зі звичайними відхо-
дами тих РАВ, які характеризуються дуже
низькими рівнями активності, якщо вони
можуть бути звільнені від регулюючого кон-
тролю;

захоронення на поверхні землі або в по-
верхневих шарах землі;

захоронення у стабільних геологічних
формаціях.

Залежно від глибини розташування, схо-
вища поділяються на поверхневі (припо-
верхневі) й геологічні. До поверхневих {при-
поверхневих) належать сховища, розміщені
на поверхні землі або в поверхневих ша-
рах, коли товщина накриття становить де-
кілька метрів. Приповерхневими є також
сховища, розміщувані на глибині декілька
десятків метрів у природних пустотах порід,
наприклад, у печерах, а також штучні сверд-
ловини або колодязі завглибшки до кількох
десятків метрів. До геологічних належать
сховища, розміщені на значній глибині (як
правило, понад 100 м) у стабільних геоло-
гічних формаціях.

Як надійний спосіб довгострокового ізо-
лювання від навколишнього середовища
відпрацьованого ядерного палива, високо-
активних і довгоіснуючих РАВ, у міжнарод-
ному співтоваристві прийнято й розробле-
но концепцію сховищ у породах глибо-
кого залягання - у граніті, глині, солі, туфі.
Домінуючими чинниками, що підтверджу-
ють можливість безпечного захоронення в
цих породах, є їхня інертність до випромі-
нювання й тепловиділення та низькі фільтра-
ційні властивості, які виключають поширення
радіонуклідів з підземними водами. Відпо-
відно до цієї концепції, багатобар'єрна сис-
тема ізолювання РАВ з інженерними й при-
родними бар'єрами забезпечує цілісність
сховища протягом тривалого періоду (104-
105 років). У цей час знижуються активність,
тепловиділення й радіотоксичність відходів
до безпечного рівня.

Реалізація цієї концепції в багатьох краї-
нах пов'язана з розв'язанням правових і
соціальних проблем через неготовність гро-
мадськості до сприйняття такого варіанта ос-
таточного захоронення відходів. Останнім
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часом законодавці деяких країн пропонують
внести доповнення до національних законів,
які вимагають обов'язкових гарантій вилу-
чення захоронених РАВ. У розв'язанні цих
проблем найактивнішу участь бере Євро-
пейський Союз. Європейська комісія виз-
нала, що в умовах, коли приблизно 35 %
потреби країн ЄС в електроенергії забезпе-
чується за рахунок ядерної енергетики, по-
водження з РАВ від експлуатації АЕС зали-
шається ключовою проблемою довгостро-
кового використання ядерної енергії. Об'єм
щорічно утворюваних у країнах ЄС ВАВ, у
тому числі і ВЯП, у формі, придатній для пря-
мого видалення, оцінюється в 300-500 м3.

Європейська комісія здійснює проекти,
спрямовані на посилення зв'язку між краї-
нами - членами ЄС для визначення й запо-
зичення національних програм щодо пово-
дження з РАВ, для підтримання й заохочення
кооперації між країнами ЄС та поглиблення
дослідницьких і технологічних розробок у
цій галузі. Нова директива Європейської
комісії щодо поводження з ВЯП і РАВ поля-
гає в тому, що створення сховищ у поро-
дах глибокого залягання підтримується ЄС
як краще рішення і лише як довгостроко-
вий варіант, що потребує вивчення. Перш
ніж віддати пріоритет цьому рішенню, краї-
ни - члени ЄС мають вивчити його наслідки
з урахуванням специфічних обставин у кож-
ній країні. Через це національні програми
мають містити календарний план для довго-
строкового поводження з відходами. Утому
разі, якщо країна дійде висновку, що для
неї не прийнятна альтернатива видалення в
породи глибокого залягання, вона не роз-
роблятиме календарний план зі споруджен-
ня геологічного сховища.

Відомості про плани довгострокового
поводження з ВЯП і РАВ у країнах Західної
та Східної Європи наведені в розділі 1. Краї-

ни, які раніше вибрали замкнений ядерний
паливний цикл із переробкою ВЯП, останні-
ми роками почали вводити в концепцію по-
водження з ВЯП варіант їх прямого захоро-
нення. У Європі лише дві країни - Франція
та Велика Британія - мають інфраструктуру
промисловості з переробки ВЯП. Відповід-
но до сучасної стратегії поводження з РАВ,
у Великій Британії відкладено роботи з роз-
роблення геологічного сховища для оста-
точного захоронення відходів і віддано пе-
ревагу довгостроковому зберіганню протя-
гом 100 років і більше.

У країнах Європи з розвиненою атом-
ною енергетикою програми наукових дослі-
джень щодо глибокого захоронення ВЯП і
РАВ виконуються протягом останніх 30 років
переважно національними агентствами або
фірмами, відповідальними за поводження з
РАВ. Усі розроблені концепції видалення
відходів у породи глибокого залягання за-
сновані на використанні багатобар'єрної
системи, втому числі інженерних бар'єрів.
У Бельгії, Німеччині, Фінляндії, Швейцарії
та Швеції досягнуто найбільших результатів
виконання національних програм у рамках
розроблених концепцій (див. розділ 1).

Ці дослідження проводяться не лише на
обраних і потенційних майданчиках, але й
на базі багатьох підземних дослідницьких
лабораторій, споруджених у різних породах:
кристалічних - «Грімзель» (Швейцарія),
«Стріпе» і HRL (Hard Rock Laboratory) на
острові Еспе (Швеція); глинистих - URF
(Бельгія), «Монт-Террі» (Швейцарія); соля-
них - шахта «Ассе» (Німеччина). Метою
досліджень є: визначення властивостей по-
роди, яка вміщує сховище; розроблення
технологій спорудження сховища (інженер-
них і природних бар'єрів); оцінка безпеки
систем зберігання; розроблення технологій
вилучення ядерних відходів зі сховищ.
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УШвеціїуряд схвалив концепцію вида-
лення ВЯП у гранітну породу глибокого за-
лягання, розроблену компанією SKB. Кон-
цепція передбачає пакування ВЯП у коро-
зієстійкі мідні контейнери з внутрішнім
чавунним контейнером, що забезпечує ме-
ханічну міцність упаковки. Використання
міді гарантує цілісність контейнера протягом
100 тис. років. Контейнери розміщуються у
вертикальних шпарах, пробурених у туне-
лях на глибині близько 500 м у гранітній
породі. Між стінами контейнера й свердло-
вини розміщується 35-сантиметровий бу-
ферний шар бентонітової глини. По завер-
шенні розміщення відходів тунелі засипа-
ються закладним матеріалом, яким є суміш
бентоніту й подрібненої породи. Випробуван-
ня розробок і методів оцінки ефективності
бар'єрів з використанням сполук типу бенто-
ніту провадяться в підземній лабораторії, роз-
ташованій у гранітній породі.

Компанія SKB продовжує дослідження
двох вибраних у 2002 р. потенційних май-
данчиків: Форсмарк у муніципальному ок-
рузі Естаммар і Сімпеварп в окрузі Оскар-
схамн для встановлення їхньої придатності
щодо розміщення сховища. Планується, що
у 2007 р. уряду буде подано остаточну про-
позицію щодо вибраного майданчика для
подальшої детальної характеризації з метою
отримання ліцензії на будівництво сховища.
Загальні витрати на програму становитимуть
понад 2 млрд доларів США. Для фінансу-
вання цих робіт встановлено відрахування
в національний фонд ядерних відходів за ра-
хунок надбавки 0,2 цента до плати за 1 кВт • год
електроенергії АЕС.

Фінляндія стала першою країною у світі,
в якій на законодавчому рівні ухвалено
рішення про вибір майданчика для глибо-
кого підземного сховища РАВ. Майданчик
поблизу АЕС «Олкілуото» муніципального

округу Еурайокі схвалений парламентом у
травні 2001 р. як найбільш придатний для
спорудження постійного сховища на глибині
500 м у гранітній породі південно-західно-
го узбережжя. Компанія Posiva Oy, відпо-
відальна за реалізацію проекту сховища,
проводить детальне дослідження майданчика
в Еурайокі для оцінки впливу майбутнього
сховища на навколишнє середовище. Ви-
трати на будівництво сховища оцінюються
сумою близько 200 млн доларів США.

Розроблена у Фінляндії концепція глибо-
кого захоронення ВЯП аналогічна шведській
концепції, зокрема й щодо конструкції кон-
тейнерів остаточного видалення. Компанії
SKB (Швеція) і Posiva Оу (Фінляндія) укла-
ли угоду про співробітництво та обмін інфор-
мацією. Угода забезпечує продовження
співробітництва й розширення досліджень
щодо глибинного захоронення ВЯП у цих
країнах, а також уникнення дублювання ро-
біт і конкуренції.

У Німеччині стратегія уряду спрямована
на згортання ядерної енергетики, що призве-
ло до змін у національній політиці на за-
ключній стадії ядерного паливного циклу.
Згідно з виправленнями до Закону з атомної
енергії, прийнятими в 1994 p., пряме видален-
ня ВЯП розглядалося як прийнятна альтерна-
тива його переробці. У 2001 р. між урядом і
ядерно-енергетичними фірмами укладено
угоду, за якою з середини 2005 р. припиняєть-
ся транспортування ВЯП з Німеччини на пе-
реробку. Усі відходи від переробки ВЯП пла-
нується повернути в Німеччину до 2022 р.

У 2000 р. уряд Німеччини ввів мораторій
на дослідження майданчика в Горлебені,
визнаного потенційно придатним для будів-
ництва глибокого сховища РАВ. На 10 років
припинено роботи з екскавації двох розві-
дувальних шахт на майданчику в районі
соляного купола в Горлебені, що розташо-
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вується під товстим (близько 250 м) шаром
перекривної породи й сягає глибини при-
близно 3500 м. Площа соляного купола ста-
новить майже 40 км2. У центрі купола до
2000 р. споруджено дві шахти завглибшки
840 і 939 м, з'єднані на глибині 840 м гале-
реєю, що являло собою інфраструктуру під-
земної дослідницької установки. З урахуван-
ням отриманих характеристик майданчика та
геологічної робочої моделі соляного купола
розроблено проект сховища на глибині 870 м.
Загальні витрати на проведення наукових
досліджень у Горлебені протягом 20 років
оцінені в 1,6 млрд доларів США.

Рішення уряду про введення мораторію
було прийняте, незважаючи на те що міжна-
родна група експертів з п'яти країн (США,
Франції, Швеції, Швейцарії та Німеччини)
опублікувала звіт, у якому стверджувало-
ся, що майданчик у соляному куполі в Гор-
лебені задовольняє всі критерії безпечного
видалення відходів. Нові плани уряду перед-
бачають поновлення пошуку потенційного
майданчика для національного постійного
сховища ядерних відходів. Виконання цьо-
го завдання покладається на спілку, яку
мають створити власники АЕС. Нова кон-
цепція поводження з РАВ, крім втрати вже
витрачених коштів, означає величезні витра-
ти та перенесення остаточного видалення
відходів на невизначений термін.

У Бельгії стратегія щодо заключної стадії
ядерного паливного циклу остаточно не
визначена через введення в 1993 р. мора-
торію на переробку ВЯП. Протягом трива-
лого часу в Бельгії досліджують можливість
захоронення РАВ у глинистій породі глибо-
кого залягання на базі підземної лабораторії
в Центрі ядерних досліджень у Моль-Дес-
селі, спорудженої в глинистому шарі на гли-
бині 225 м. Під час виконання цього проек-
ту були проведені такі роботи:

фундаментальні, методологічні й при-
кладні дослідження;

характеризація вмісної формації та вив-
чення взаємодії між використовуваними в
концепції матеріалами й оточуючим схови-
ще середовищем;

розроблення методологій оцінки безпе-
ки та ефективності довгострокового ізолю-
вання відходів;

розроблення попереднього проекту схо-
вища;

підготовка до процесу ліцензування.
Відповідно до розробленого проекту ос-

кловані ВАВ мають бути виведені в мережі
горизонтальних галерей, розміщених на гли-
бині 240 м. Склепіння галерей внутрішнім
діаметром 2 м облицьовані виготовленими
заводським способом бетонними сегмента-
ми. Труба для захоронення внутрішнім діа-
метром 55 см виконана з нержавіючої сталі
і встановлена по центральній осі вздовж усієї
галереї. Простір між трубою й бетонним об-
лицюванням галереї заповнений блоками
бентоніту.

Каністри з ВАВ вміщені кожна окремо в
зовнішній контейнер, виготовлений з нержа-
віючої сталі й оснащений колесами. Дос-
тавляють їх у наземну будівлю сховища й
розміщують у ряд довжиною, що відпові-
дає довжині однієї галереї для захоронення,
за допомогою механізованого навантажу-
вача. Контейнери потім закладають у трубу
для захоронення, використовуючи автома-
тизовану систему.

У Швейцарії розроблено концепцію гли-
бокого захоронення РАВ у скельному ґрунті
й проведено багаторічні дослідження як на
потенційних майданчиках, так і в підземній
дослідницькій лабораторіїГрімзель, розта-
шованій у скельній породі Альп. Одночас-
но впродовж останніх років проведено по-
льові дослідження породи опалових глин на



6.1. Концепції захоронення 259

майданчиках Бенкен і Вайнланд у кантоні
Цюріх.

На підставі результатів глибокого (1000 м)
буріння на майданчиках і досліджень у під-
земній лабораторії Монт-Террі (кантон Юра)
зроблено висновок про придатність опало-
вих глин для безпечного глибокого захоро-
нення РАВ. На майданчику Цюрхер Вайнланд
передбачено спорудження на глибині шару
опалових глин випробної лабораторії й
дослідної установки для вивчення техніч-
ної можливості будівництва сховища РАВ.
Концепція конструкції сховища передбачає
спорудження однієї вентиляційної шахти
та мережі горизонтальних тунелів для роз-
міщення осклованих відходів з доступом у
сховище похилими спіралеподібними ту-
нелями. Для фінансування довгостроково-
го поводження з ВЯП і РАВ, у тому числі з
РАВ від діяльності щодо виведення з експлу-
атації п'яти атомних електростанцій Швей-
царії, уряд створив новий централізований
фонд, до якого загалом має бути внесено
близько 800 млн доларів США.

У Франції програму наукових дослі-
джень з довгострокового поводження з від-
ходами затверджено в 1991 р. Програма пе-
редбачала паралельне виконання досліджень
за трьома основними напрямами:

глибоке захоронення - будівництво двох
підземних дослідницьких лабораторій;

кондиціонування та довгострокове при-
поверхневе або наземне зберігання відходів;

фракціонування й трансмутація довго-
існуючих радіоактивних елементів у відходах.

У разі прийняття варіанта глибокого за-
хоронення сховище може бути побудоване
на базі однієї з двох підземних лабораторій.
Національне агентство з поводження з РАВ
(ANDRA) відповідає за координацію науко-
вих досліджень щодо глибокого захоронен-
ня, у тому числі за будівництво й експлуа-

тацію підземних лабораторій, а Комісаріат з
атомної енергії - за інші два напрями. На-
ціональна комісія з оцінки ядерних проектів
(CNE) здійснює нагляд за виконанням про-
грами досліджень.

Агентство ANDRA споруджує першу
підземну лабораторію на сході Франції в
Бюрі у глинистому шарі, що починається на
глибині 420 м. Витрати на всю діяльність
щодо остаточного видалення високоактив-
них і довгоіснуючих відходів від експлуа-
тації всього парку діючих АЕС становити-
муть близько 25 млрд доларів США. Роз-
роблений проект глибокого сховища - це
мережа горизонтальних тунелів із зонами,
призначеними для розміщення різних типів
відходів.

В Іспанії державна фірма з поводження
з РАВ - ENRESA (Empresa Nacional de
Residuos Radioactivos, S. А.) протягом ба-
гатьох років здійснює програму наукових
досліджень щодо поводження з відходами.
Сучасна стратегія ґрунтується на прямому
видаленні ВЯП. Разом з тим діяльність, по-
в'язана з пошуком і вивченням потенційних
майданчиків для геологічного сховища, не
знаходить підтримки місцевих і регіональних
органів.

У Великій Британії не передбачається
зміна національної політики, орієнтованої на
переробку ВЯП. Відходи, що утворюються
в процесі переробки, тимчасово зберігають-
ся в наземних установках. Установки для
зберігання РАВ експлуатують компанії BNFL
і Nirex. Відповідно до сучасної стратегії по-
водження з РАВ відкладено розроблення
геологічного сховища для остаточного ви-
далення відходів і надано перевагу довго-
строковому зберіганню протягом 100 років.

У липні 2003 р. уряд Великої Британії
ухвалив рішення про надання фірмі Nirex
незалежності від атомної промисловості,
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щоб посилити контроль з боку держави за
планами й діяльністю цієї організації. На
думку уряду, нове перетворення забезпе-
чить вагоміший внесок Nirex у розроблення
довгострокової політики в галузі поводжен-
ня з високоактивними й довгоіснуючими
відходами та поставить Велику Британію в
один ряд з такими країнами, як Фінляндія
й Швеція, де досягнуто реального прогресу
в цій сфері. Становлення фірми Nirex як не-
залежної організації є частиною проведених
урядом реформ. Наступним кроком стало
створення нового органу з поводження з
РАВ від виведення з експлуатації ядерних
установок та очищення старих виробничих
ділянок.

У межах раніше розробленої концепції
глибокого захоронення відходів проведено
великий обсяг робіт з дослідження майдан-
чика в Селлафілді, результати яких підтвер-
дили, що цей майданчик потенційно придат-
ний для видалення РАВ. Проте в 1997 р. уряд
відмовив фірмі Nirex в отриманні ліцензії на
будівництво в районі Селлафілда підземної
дослідницької лабораторії, призначеної для
вивчення можливості захоронення РАВ на
глибині 700 м у твердому фунті, утворено-
му вулканічним туфом і потоками лави.
Нині уряд зосередив зусилля на розробленні
довгострокової стратегії в галузі поводження
з РАВ. Для цього він створив Комітет з по-
водження з РАВ, який консультує уряд для
прийняття рішень.

Європейська комісія бере активну участь
у кооперації досліджень країн Європи щодо
глибокого захоронення РАВ, здійснюючи
фінансування проектів, які є спільною до-
слідницькою діяльністю головних національ-
них агентств з поводження з РАВ і дослід-
ницькими організаціями, що репрезентують
дев'ять європейських країн - Бельгію, Фін-
ляндію, Францію, Німеччину, Нідерланди,

Іспанію, Швецію, Швейцарію та Велику
Британію.

Метою проектів є створення технічно
досконалого базису й загального підходу
європейських країн до розв'язання проб-
леми конструювання глибокого геологічного
сховища РАВ. Відповідно до вимог експлуа-
таційної й довгострокової безпеки сховища,
планується продемонструвати можливість
вилучення відходів і моніторинг, а також
технічну можливість здійснення в промис-
ловому масштабі таких інженерних роз-
робок, як:

технології спорудження буфера для кон-
цепцій горизонтального захоронення;

перевезення каністр з відходами та тех-
нології їх розміщення для концепцій гори-
зонтального й вертикального захоронення;

технології розміщення важкого вантажу
для концепцій горизонтального захоронення;

використання специфічного цементу з
низьким значенням рН і технологій для спо-
рудження ізолювальних заглушок камери
захоронення сховища або для армування
підземних структур і облицювань.

Наприкінці 2003 р. Європейська комісія
дала згоду на фінансування досліджень
щодо можливості створення регіональних
сховищ РАВ у Європі. У цьому проекті бе-
руть участь Австрія, Бельгія, Болгарія, Лат-
вія, Литва, Нідерланди, Румунія, Словаччи-
на, Словенія, Угорщина, Чехія, Швейцарія.
Початкова фаза досліджень за проектом
зосереджена лише на технічних і юридич-
них вимогах до регіональних сховищ і не
спрямована на виявлення країни або країн,
які могли б надати майданчик для регіональ-
ного сховища. Передбачено організацію на-
гляду за всіма РАВ, виробленими в Європі,
та перевірку юридичних і регуляційних про-
блем, пов'язаних з переміщенням РАВ че-
рез кордон.
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У найближчі десятиріччя може набути
розвитку концепція міжнародного сховища
ВЯП і ВАВ, розроблена австралійською
фірмою Pangea Resources International. Інте-
рес до цього проекту проявляють Угорщи-
на, Італія, Нідерланди, Словаччина, Чехія й
Тайвань, чиї природні та економічні ресур-
си не дають їм змоги поодинці створити
сховища глибокого закладання. Швейцарія,
яка має великий досвід досліджень у відпо-
відній галузі, співпрацює з цією групою як
консультант. Фірма Pangea, яка зазнала не-
вдачі в діяльності щодо вибору майданчика
для міжнародного сховища ВАВ на території
Австралії, відшуковує нових інвесторів та
потенційних майданчиків.

Запропоновано нову концепцію видален-
ня відходів - контрольоване довгострокове
зберігання у глибинних ділянках земної
кори. Ця концепція подібнадо концепції схо-
вищ глибокого закладання, але передбачає
тривалішу фазу спостереження за відхода-
ми й забезпечує можливість вилучення РАВ
у довгостроковій перспективі. У Швейцарії
розглядається законопроект про можливість
реалізації цієї концепції як однієї з альтер-
нативних.

Способи захоронення РАВ мають за-
безпечувати період ізолювання від декіль-
кох сотень років (приповерхневе сховище)
до декількох десятків тисяч років чий біль-
ше (геологічне сховище). Ступінь ізолю-
вання, а відтак тип обраного сховища за-
лежать, зокрема, від концентрації радіо-
нуклідів, що входять до складу РАВ, та
періодів їх напіврозпаду. Не виключено, що
за довготривалого ізолювання РАВ у схо-
вищах може виникнути деякий вихід радіо-
активності в навколишнє середовище, а це
призведе до радіологічних ризиків для
людей, які проживають поблизу майданчи-
ка захоронення.

Згідно з позицією МАГАТЕ, спосіб за-
хоронення має відповідати рівню та трива-
лості збереження радіологічної небезпеки
відходів. Щоб визначити загальний підхід та
ідентифікувати потенційні варіанти захоро-
нення різних категорій відходів залежно від
їх специфічних характеристик, серед яких
найсуттєвішою є питома активність РАВ і
період напіврозпаду радіонуклідів, що міс-
тяться у відходах, МАГАТЕ розробило сис-
тему класифікації РАВ.

Прийнята національна система класифі-
кації РАВ має базуватися на сформованій
конкретній ситуації у сфері поводження з
відходами. Потрібно розглядати характери-
стики накопичених і утворюваних РАВ, ви-
користовувані або заплановані методи їх
переробки й кондиціонування, а також існу-
ючі й заплановані способи зберігання та за-
хоронення. Система класифікації має бути
досить детальною, щоб адекватно сортува-
ти відходи для встановлення оптимальної
системи поводження з ними. У більшості
західних країн, які мають досвід створення
приповерхневих і геологічних сховищ, кла-
сифікація відходів стосовно найбільш прий-
нятного способу їх ізолювання ґрунтується
на рекомендованій класифікації МАГАТЕ.

Згідно з цією класифікацією, захоронен-
ня в приповерхневих сховищах вважається
прийнятним для короткоіснуючих НАВ і CAB,
які містять радіонукліди з періодом напівроз-
паду до ЗО років. У приповерхневих схови-
щах також можна захороняти НАВ і CAB
з обмеженою концентрацією довгоіснуючих
радіонуклідів. Це, як правило, ТРВ, що ут-
ворюються в процесі видобування та пере-
робки уранових руд, і короткоіснуючі РАВ
ядерно-паливного циклу низького й серед-
нього рівня активності. Переважний об'єм
відходів (близько 90 %), що утворюються
під час виробництва атомної енергії, нале-
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жить до категорій НАВ і CAB. Через це ка-
тегорії НАВ і CAB вважаються дуже важли-
вими (незважаючи на те що такі відходи
дають лише незначний внесок у сумарну
активність загальної кількості відходів)
з позиції вибору схеми поводження з відхо-
дами. У більшості країн очікується, що най-
ближчим часом об'єми НАВ і CAB зроста-
тимуть внаслідок зняття з експлуатації атом-
них станцій. Тому потреба в розробленні
приповерхневих сховищ є актуальною.

Зазначимо, що не всі країни планують
захороняти короткоіснуючі відходи в припо-
верхневих сховищах. Наприклад, у Німеч-
чині прийнято рішення, щоб усі відходи, в
тому числі різні види короткоіснуючих РАВ,
розміщувати в геологічних сховищах, не-
зважаючи на те що проект сховища для НАВ
і CAB дещо відрізняється від проекту схо-
вища, яке планується для ВАВ і ВЯП.

Сховища, розташовані в глибоких гео-
логічних формаціях, рекомендується вико-
ристовувати для захоронення ВАВ, ВЯП
(якщо воно визнане відходами) та довгоіс-
нуючихНАВ і CAB, які залишаються потен-
ційно небезпечними протягом десятків ти-
сяч і навіть мільйонів років. У США прий-
нято дещо іншу класифікацію, за якою відхо-
ди поділяються на чотири класи (А, В, С і
вище С) залежно від радіонуклідного скла-
ду. У цій класифікації регламентується до-
пустимий вміст того чи іншого радіонуклі-
да й беруться до уваги не лише рівень ак-
тивності відходів, але й характеристики, що
впливають на їх стабільність. Стабільність
відходів і всіх елементів сховища, в тому
числі й майданчика захоронення, є основ-
ним чинником, що впливає на безпеку за-
хоронення. Така різниця в підходах до кла-
сифікації не впливає на рішення захороняти
найнебезпечніший клас відходів (довгоісну-
ючі ВАВ) у глибоких геологічних сховищах.

Під час захоронення РАВ мають бути га-
рантовані:

належний захист від ризиків, пов'язаних
з РАВ, шляхом концентрування РАВ та ізо-
лювання їх від людини й доступного для
людини природного середовища протягом
потрібного періоду часу;

пасивна безпека захоронення, тобто ство-
рення такої системи захисту РАВ у сховищі,
яка через певний проміжок часу після за-
хоронення не залежатиме від можливих дій
людини з обслуговування та контролю ста-
ну сховища й нагляду за майданчиком за-
хоронення у віддаленому майбутньому після
закриття сховища.

Для досягнення цього можуть застосову-
ватись певні технічні рішення, зокрема ви-
користання різних конструкцій сховища і
відповідних матеріалів елементів конструкції,
вибір певного способу кондиціонування РАВ
тощо. Але незалежно від виду захоронення
(приповерхневе, геологічне) та конструк-
тивних особливостей сховища виходять із так
званої концепції багатобар'єрного захисту.

Багатобар'єрну систему захисту РАВ
у сховищі (незалежно від його типу) фор-
мують бар'єри - штучні (форма РАВ, інже-
нерні бар'єри конструкції сховища) та при-
родні (характеристики майданчика, на яко-
му розміщене сховище). Згідно з концеп-
цією багатобар'єрного захисту, нормальне
функціонування та безпека сховища в будь-
який момент часу визначаються інтеграль-
ною дією сукупності компонентів системи
захоронення. Застосування такого підходу
суттєво спрощує проектування сховищ,
оскільки незадовільні характеристики одно-
го компонента багатобар'єрної системи за-
хисту можна компенсувати іншими захис-
ними бар'єрами. Відносний внесок різних
бар'єрів у загальний рівень безпеки схови-
ща залежатиме від характеристик РАВ, умов
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майданчика та концепції захоронення, а
відносна значущість кожного бар'єра може
змінюватися з часом.

Концепцію багатобар'єрного захисту
розробляли як для приповерхневого, так і
для геологічного варіантів захоронення РАВ.
Завершеність концепції досягнута завдяки
досвіду, отриманому під час створення та
експлуатації приповерхневих сховищ, а та-
кож результатам відповідних наукових до-
сліджень. З огляду на отриману інформацію,
зроблено висновок, що надійність системи
захоронення та потрібний рівень захисту РАВ
у сховищах можна забезпечити внаслідок
використання комбінації фізичних і хімічних
бар'єрів. Якщо спочатку систему багато-
бар'єрного захисту розглядали як набір не-
залежних бар'єрів, які послідовно виконують
свої функції, то нині вважається, що бар'є-
ри мають функціонувати одночасно, допов-
нюючи один одного.

З урахуванням викладеного сформулює-
мо такі вимоги до системи бар'єрів сховищ:

взаємодоповнюваність - ефективність
окремих бар'єрів має визначатися відмінни-
ми один від одного фізичними, механічними
й хімічними властивостями так, щоб бар'єри
взаємно доповнювали один одного;

незалежність - ефективність кожного
бар'єра не повинна суттєво залежати від
функціонування інших бар'єрів, тобто по-
рушення ефективності будь-якого бар'єра не
призводить до суттєвих негативних впливів
на властивості інших бар'єрів, а порушен-
ня одного бар'єра компенсується наступним
бар'єром;

надійність - має гарантуватись інтег-
ральна ефективність системи захоронення,
тобто оцінена або запроектована ефектив-
ність бар'єрів не повинна суттєво залежати
від наявних невизначеностей їх характерис-
тик і поведінки в часі.

Загальноприйнято, що довіра до рівня
безпеки сховища забезпечується глибоко-
ешелонованим захистом, який, крім належ-
них характеристик інженерних бар'єрів у
комбінації з прийнятними умовами майдан-
чика і контролем форми та вмісту РАВ, пе-
редбачає також відповідні експлуатаційні
процедури та заходи адміністративного кон-
тролю за майданчиком захоронення після
закриття сховища. Наприклад, за концепцією
приповерхневого захоронення має проводи-
тися тривалий моніторинг та нагляд за май-
данчиком, які можна вважати ефективними
протягом десятків або декількох сотень років
після закриття сховища. Упродовж цього
періоду моніторинг та нагляд мають забез-
печувати додаткові заходи безпеки, що ро-
бить внесок у довіру до задовільної ефек-
тивності системи захоронення. Результати
моніторингу можна використовувати для
перевірки результатів прогнозної оцінки
впливів сховища та вдосконалення матема-
тичних моделей перенесення радіонуклідів.
Довготривала безпека геологічного схови-
ща має забезпечуватись переважно належ-
ними характеристиками геологічного сере-
довища, в якому воно розміщується. Це
пов'язано з тим, що протягом терміну по-
тенційної небезпеки РАВ, захоронених у гео-
логічних сховищах, неможливо гарантувати
ефективність будь-яких інженерних бар'єрів
та заходів контролю за майданчиком захо-
ронення.

Основні компоненти системи захоро-
нення - це форма РАВ, упаковка РАВ, інже-
нерні бар'єри конструкції сховища, природні
бар'єри (геосфера) та біосфера. У різних кон-
цепціях захоронення можуть використову-
ватись різні системи захисних бар'єрів. Про-
те, незалежно від концепції захоронення,
можна виділити інженерні бар'єри, що вико-
ристовуються для досягнення цілей безпеки.
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Першим інженерним бар'єром є так зва-
на форма відходів, що складається з влас-
не відходів та іммобілізуючої матриці, яка їх
вміщує. Матрицю отримують у процесі кон-
диціонування відходів, який передує захо-
роненню. Форму відходів розміщують у
зовнішній оболонці (контейнері, бочці тощо).
Деякі відходи можуть бути кондиціоновані.
У цьому разі форма РАВ складатиметься
із забрудненого вихідного матеріалу (на-
приклад, гуми, дерева, паперу, трупів тва-
рин тощо), можливо, в компактованому
вигляді. Для стабілізації відходів можуть за-
стосовуватись різні кондиціонуючі мате-
ріали, серед яких найширше використо-
вується цемент, іноді - бітум або полімери.
Горючі відходи (забруднений одяг, пластик,
папір, дерево й інші органічні матеріали)
можуть бути спалені, а зола введена у твер-
ду матрицю.

Упаковка відходів складається з форми
РАВ і зовнішнього контейнера. Упаковки
проектують у такий спосіб, щоб задоволь-
няти вимоги, які висуваються до маніпулю-
вання ними, перевезення, зберігання та за-
хоронення. Щоб обмежити вихід радіо-
нуклідів та інших шкідливих речовин за
межі упаковок, можна використовувати
додатковий сорбувальний матеріал та обли-
цювання. Зовнішньою упаковкою часто слу-
жать бетонні контейнери та бочки з нержа-
віючої сталі. Можливість вилучення упако-
вок забезпечується їх цілісністю протягом
досить тривалого часу. Для дотримання цієї
вимоги використовуються контейнери підви-
щеної герметичності, які виготовляють з
поліетилену високої густини. Розробляючи
проект сховища, важливо встановити кон-
кретні вимоги до упаковок, які можуть бути
безпечно захоронені у сховищі.

Система інженерних бар'єрів конст-
рукції сховища складається з декількох ок-

ремих компонентів: буферного матеріалу або
матеріалу засипки, яким заповнюють простір
навколо упаковок після їх завантаження у
сховища; елементів конструкції окремих
відсіків сховища (каркас модулів, плити
основи сховища тощо); елементів конст-
рукції всього сховища (гідроізоляційний шар
фундаменту, водозахисні компоненти верх-
нього накриття). У світовій практиці такі
бар'єри класифікуються як системи, важ-
ливі для безпеки. Залежно від системи за-
хоронення й технічних рішень, інженерні
системи можуть бути доповнені також інши-
ми інженерними компонентами, зокрема
системою збирання води, забрудненої внас-
лідок вилуговування РАВ, різними варіан-
тами дренажних систем, системами венти-
ляції, свердловинами для моніторингу тощо.

Різноманітність інженерних компонентів,
які можуть використовуватися в установ-
ках захоронення, в процесі проектування
сховища зумовлює використання комбінації
компонентів, щоб задовольнити конкретні
вимоги до ефективності й терміну функціо-
нування запланованого сховища:

якщо сховище розташовують нижче рів-
ня ґрунтових вод, то для поліпшення ізолю-
вальної здатності його відсіки зсередини по-
кривають шаром глини, бетону, бітуму та ін-
шими матеріалами;

якщо сховище розташоване вище рівня
ґрунтових вод, то такі самі матеріали вико-
ристовують для створення водонепроникно-
го накриття для запобігання надходженню
води до відсіків захоронення або мінімізації
цього процесу;

простір між упаковками може бути за-
повнений, наприклад, цементним розчином
для забезпечення структурної стабільності
упаковок у сховищі;

упаковки можна об'єднувати в монолітні
блоки з використанням захисних матеріалів
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та спеціальних додаткових зовнішніх упа-
ковок (Ель-Кабріл, Іспанія);

щоб обмежити надходження води у від-
сіки захоронення, потрібно використовува-
ти капілярні властивості певних матеріалів
(наприклад, застосовувати шари з дрібно-
го гравію, який характеризується проник-
ністю, вищою порівняно з оточуючими схо-
вище матеріалами породи);

для відведення води від установок захо-
ронення можна використовувати відвідні
канавки, дренажні системи та спеціальні
споруди для захисту сховища зверху від
потрапляння атмосферних опадів (Сентро де
Лоуб, Франція);

для захисту сховища від ненавмисного
потрапляння до нього людини чи тварини та
від вітрової ерозії потрібно створювати
верхнє накриття з залізобетону, висаджувати
кущі, дерева тощо.

Верхнє накриття відіграє важливу роль
у забезпеченні безпеки сховища після при-
пинення приймання РАВ та створення його
остаточної конфігурації. Верхнє накриття
виконують у вигляді багатошарового по-
криття з матеріалів, які мають різну здатність
пропускати воду. Призначення шарів з низь-
ким коефіцієнтом фільтрації- обмежити над-
ходження води в систему захоронення. Шари
з більшою фільтраційною здатністю викори-
стовуються як дренаж для відведення про-
соченої води вздовж шару з низькою про-
никністю в дренажну систему.

Ще одним елементом, який належить до
багатобар'єрної системи захисту відходів у
сховищі, є природні бар'єри - геологічне
середовище, де розміщується сховище, та
будь-які інші геологічні формації, що роб-
лять свій внесок в ізолювання відходів.
В оцінці безпеки захоронення система при-
родних бар'єрів часто розглядається як даль-
ня зона, або геосфера, тоді як до ближньої

зони належать власне відходи, інженерні
бар'єри сховища та частина геологічного
середовища (породи), яке безпосередньо
оточує сховище або служить підґрунтям
фундаменту, оскільки його характеристики
порушуються внаслідок проведення буді-
вельних робіт та експлуатації сховища.

До складу геосфери входять ненасиче-
на та насичена області геологічного сере-
довища (відповідно вище та нижче рівня
залягання ґрунтових вод). Геосфера захи-
щає установку захоронення, а також галь-
мує й затримує вихід радіонуклідів із ближ-
ньої зони до доступного для людини навко-
лишнього середовища. Як правило, систе-
ма природних бар'єрів є стійкою в часі, хоча
на неї можуть впливати процеси ерозії, зміни
клімату, землетруси та інші руйнівні проце-
си й події.

Біосферу становить та частина навколиш-
нього середовища, яка зазвичай заселена
живими істотами, в тому числі й людьми.
Радіонукліди, які вийшли зі сховища, у біо-
сфері можуть розчинятися, змінювати швид-
кість руху або концентруватися перед тим,
як відбудеться радіологічний вплив на лю-
дину чи інші біологічні види. Зазначимо, що
різницю між гео- та біосферою можна чітко
визначити для геологічних сховищ, але для
приповерхневих сховищ вона може бути
дещо штучною, хоча такий розподіл роб-
лять для моделювання та оцінки безпеки за-
хоронення,

З наведеного опису видно, що проект
сховища зумовлюється специфікою відходів
та майданчика, на якому планується розмі-
стити сховище. Проект має розроблятися
паралельно з оцінкою безпеки та врахову-
вати очікувану еволюцію системи захоро-
нення з часом і можливі відхилення від нор-
мальної еволюції. Проект має передбачати
сумісність інженерних бар'єрів з відходами
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та характеристиками майданчика (наприк-
лад, хімічних властивостей РАВ і ґрунтових
вод, механічних характеристик порід і ґрун-
тів тощо).

Щоб гарантувати достатню надійність
системи інженерних бар'єрів щодо їх функ-
ціонування, для сховища використовують
матеріали з такими характеристиками, щоб
в очікуваних умовах бар'єри протягом по-
трібного терміну виконували функції безпе-
ки, передбачені проектом. Вимоги до фізи-
ко-механічних характеристик інженерних
бар'єрів встановлюють паралельно з роз-
робленням конструкції сховища, врахову-
ючи характеристики майданчика (конкрет-
ного геологічного оточення). Цей комплекс
вимог залежить також від об'єму й харак-
теристик відходів, які передбачається захо-
ронити у сховищі.

6.2. ФУНКЦІЇ БЕЗПЕКИ
БАР'ЄРІВ СХОВИЩА

Відповідно до мети захоронення відходів
бар'єри сховища виконують такі функції
безпеки:

фізичну локалізацію РАВ (конфайнмент);
уповільнення виходу радіонуклідів у біо-

сферу;
розведення та дисперсію радіоактивного

забруднення в навколишньому середовищі;
обмеження доступу людини до відходів.
Кожна функція безпеки виконується за

рахунок тих чи інших характеристик бар'є-
рів сховища протягом визначеного проміж-
ку часу, і це має бути продемонстровано в
оцінці безпеки.

Функція конфайнмента належить до
початкової стадії ізолювання відходів. Поки
ця функція безпеки ефективна, забруднення
буде локалізоване у фізичних межах схови-

ща і виходу РАВ у доступне для людини
навколишнє середовище не відбудеться.
У приповерхневих системах захоронення
цю функцію здійснюють переважно конди-
ціоновані упаковки відходів та інженерні
бар'єри власне сховища. Певною мірою
функцію ізолювання РАВ від доступного
природного середовища виконують і геоло-
гічні породи, в яких розміщене сховище.
Оскільки бар'єри сховища з часом деграду-
ватимуть, що призводитиме до зміни їх фі-
зичних характеристик (наприклад, до появи
тріщин), гарантувати нескінченно тривалу
фізичну локалізацію відходів у межах схо-
вища неможливо.

Для підтримання й гарантування функції
конфайнмента можна встановити заходи
адміністративного контролю. Вважається,
що тривалість адміністративного контролю
після закриття сховища може становити де-
кілька сотень років. Період 300 років, на-
приклад, відповідатиме 10-разовому періо-
ду напіврозпаду цезію та стронцію, які вва-
жаються найважливішими радіонуклідами у
складі НАВ і CAB. Разом з тим, навіть після
закінчення цього періоду можна очікувати,
що деградовані інженерні бар'єри сховища
все ще обмежуватимуть вихід більш дов-
гоіснуючих радіонуклідів внаслідок фізико-
хімічних процесів сорбції та обмеженої роз-
чинності. Незважаючи нате що ефективність
інженерних бар'єрів як хімічного бар'єра
(наприклад, за рахунок сорбції) з часом та-
кож послаблюється (хоч і з відносно мен-
шою швидкістю), внаслідок чого здатність
ізолювати відходи в системі захоронення від
таких процесів, як інфільтрація, погіршува-
тиметься, все-таки функція конфайнмента
дає змогу використовувати процеси природ-
ного розпаду радіонуклідів. Завдяки вико-
ристанню цих процесів рівень активності
радіонуклідів, що залишаються у фізичних
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межах сховища на момент звільнення його
від контролю, з часом знижується.

Оскільки роль конфайнмента з часом
послаблюється, поступово основну роль у
забезпеченні рівня безпеки сховища почи-
нає відігравати функція уповільнення вихо-
ду активності, зокрема з рідкою фазою.
Внаслідок деградації фізичних бар'єрів схо-
вища вода може просочуватися до нього
(наприклад, з атмосферними опадами), і
після контакту води з відходами розпочнеть-
ся процес вилуговування радіонуклідів із
РАВ. Проте вихід забруднювачів у біосферу
після потрапляння води до сховища уповіль-
нюватиметься через наявність деяких фізи-
ко-хімічних процесів (сорбції, дифузії, спів-
осадження тощо) в системі захоронення і в
геосфері, які затримують рух радіонуклідів.
Функція уповільнення виходу забруднювачів
дає змогу використовувати переваги процесів
природного розпаду радіонуклідів і відіграє
важливу роль за наявності у складі РАВ
хімічно-токсичних компонентів.

Забруднювачі, які починають виходити з
системи захоронення і мігрувати, потрапля-
ють у геосферу й досягають біосфери. По-
чинає працювати функція розчинення та
дисперсії, яка здійснюється в гео- та біосфе-
рах. Унаслідок цих процесів концентрація
забруднювачів, які можуть потрапити до лю-
дини, продовжує знижуватися.

Однією з важливих функцій бар'єрів
сховища є обмеження доступу людини до
РАВ. Відходи мають бути захоронені так,
щоб після звільнення майданчика від регу-
люючого контролю ймовірність ненавмис-
ного втручання людини у сховище була
досить низькою або наслідки цього були
прийнятними з погляду впливів на здоров'я
людини.

У глибоких системах захоронення (гео-
логічних сховищах) ця функція покладається

переважно на геосферу. Для приповерх-
невих сховищ, розміщених у межах мож-
ливої інтрузії, можна вважати, що навіть
через 300 років після захоронення інженерні
бар'єри, хоч і перебуватимуть у деградова-
ному стані, створюватимуть певний бар'єр
стосовно ненавмисного втручання людини.
Концепція приповерхневого захоронення
передбачає деякий час проводити заходи
з адміністративного контролю. Контроль
може бути активним (наприклад, здійснен-
ня нагляду та обслуговування верхнього
накриття сховища, проведення моніторингу
майданчика захоронення, за результатами
якого можуть виконуватися корегувальні
заходи) або пасивним (обмеження земле-
користування на майданчику захоронення,
збереження інформації про місце розта-
шування сховища та ін.). Такі заходи зни-
жують імовірність ненавмисного втручання
людини в систему приповерхневого захо-
ронення. Зазначимо, що належним чином
обраний майданчик для сховища, зокрема
відсутність природних копалин у межах
захоронення, також сприяє зниженню ймо-
вірності ненавмисного втручання людини.

З функціонуванням приповерхневого та
геологічного сховищ пов'язують три періо-
ди (етапи) життєвого циклу: передекс-
плуатаційний, експлуатаційний та етап після
закриття сховища.

Передексплуатаційний етап полягає в
проведенні досліджень, пов'язаних з вибо-
ром майданчика для розміщення сховища,
в проектуванні та будівництві сховища.

Експлуатаційний етап - це власне пері-
од експлуатації сховища (приймання та за-
хоронення відходів) і період закриття схо-
вища (консервація відсіків сховища, розби-
рання обладнання тощо).

Етап після закриття передбачає здій-
снення будь-яких заходів після закриття
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сховища, в тому числі активного й пасив-
ного адміністративного контролю за станом
сховища. Наприклад, у період активного
адміністративного контролю можуть прова-
дитися моніторинг стану бар'єрів сховища
та корегувальні дії. В період пасивного кон-
тролю зберігається інформація про місце ло-
калізації сховища, завдяки чому знижуєть-
ся ймовірність випадкового ненавмисного
втручання людини в систему захоронення.

Експлуатація сховищ РАВ - це радіа-
ційно небезпечні види діяльності, а самі схо-
вища РАВ - радіаційно небезпечні об'єкти,
які потенційно можуть впливати на людину
й навколишнє середовище. Отже, в про-
цесі експлуатації сховищ РАВ найвищий
пріоритет мають проблеми мінімізації їх
небезпеки та захисту екологічної системи
від надлишкових радіаційних навантажень.
Розв'язання цих проблем забезпечується
виконанням правових, економічних, орга-
нізаційних, технічних, екологічних та інших
завдань.

Інтегральну модель еволюції схови-
ща РАВ можна розглядати як сукупність ди-
ференціальних моделей, кожна з яких опи-
сує еволюцію однієї з його частин і врахо-
вує такі аспекти:

найбільш радіаційно небезпечною скла-
довою сховища РАВ є контейнер, у якому
містяться відходи для захоронення;

стан довгострокової безпеки сховища
оцінюється за показниками якості системи
«контейнер-РАВ»;

домінуючими показниками ефективності
контейнера як бар'єра, що впливають на його
захисні характеристики, є показники надій-
ності;

для визначення надійності контейнера
найбільш адекватним потрібно вважати мо-
дельно-статистичний метод із залученням
апарату статистичної теорії надійності;

модель має охоплювати період від вве-
дення сховища в експлуатацію до повного
зняття вміщених у нього РАВ з регулюючо-
го контролю.

Таку модель варто розглядати як перше
наближення в побудові диференціальних
моделей еволюції сховищ РАВ, що оперує
характеристиками однієї з його складових
частин. У наступних наближеннях треба вра-
ховувати характеристики інших складових
сховища РАВ і ступінь їхнього впливу на еко-
логічну безпеку.

Сховище РАВ -технічно складний і еко-
логічно небезпечний об'єкт. У ньому зосе-
реджене обладнання різного призначення з
різною номенклатурою показників якості.
Але з усього використовуваного в сховищі
обладнання особливе місце посідають кон-
тейнери для захоронення РАВ. Можна ствер-
джувати, що якість контейнерів відіграє ви-
рішальну роль у забезпеченні радіаційної
безпеки сховища. Дійсно, майже все облад-
нання, розміщене в сховищі, в процесі екс-
плуатації потребує технічного обслугову-
вання й ремонту згідно з експлуатаційною
документацією. Після закінчення терміну
служби його можна замінити новим, з ана-
логічними функціями. Але для контейнерів,
у які відходи вміщені для захоронення, така
можливість не передбачена: їхній термін
служби враховує період напіврозпаду радіо-
нуклідів, що містяться в них, і встановлю-
ється в проекті сховища. Отже, вимоги до
якості контейнерів мають бути дуже висо-
кими, а дослідження кінетики показників
якості контейнерів у процесі експлуатації
може служити методологічною основою
для довгострокового (на весь термін екс-
плуатації) прогнозування стану радіаційної
безпеки сховища.

Як і будь-який інший вид промислової
продукції, контейнер для РАВ характери-



6.2. Функції безпеки бар'єрів сховища 269

зується певною номенклатурою показників
якості, які спочатку формулюються на стадії
проектування контейнера, а потім встанов-
люються в технічних умовах для серійного
виробництва. Більшість показників якості
(призначення, ергономіка, уніфікація тощо)
в процесі експлуатації контейнера залиша-
ються незмінними.

У процесі експлуатації сховища РАВ, як
і будь-якого промислового об'єкта, завжди
потенційно існує ймовірність виникнення
аварійних ситуацій, зумовлених виходом з
ладу обладнання, розміщеного в сховищі.
Можна стверджувати, що найбільшу небез-
пеку становлять аварійні ситуації, зумов-
лені виходом з ладу контейнерів з РАВ, тому
що саме вони можуть призвести до радіа-
ційної аварії. Вихід з ладу будь-якого об'єкта,
як правило, є наслідком його невідповід-
ності встановленим вимогам до надійності,
експлуатації, технічного обслуговування й
ремонту. Якщо вимоги до експлуатації, тех-
нічного обслуговування й ремонту витри-
муються, то надійність об'єкта можна роз-
глядати вирішальним чинником, що впли-
ває на термін його експлуатації. Отже, в
процесі проектування, виготовлення та
експлуатації контейнерів для РАВ вимоги
до надійності мають бути обов'язковими й
становити невід'ємну частину встановлених
до них вимог.

Надійність, як і безпека, є комплекс-
ною властивістю продукції, до складу якої,
залежно від призначення об'єкта й умов його
використання, можуть входити безвідмов-
ність, ремонтопридатність, довговічність і
збережність. Кожній із цих властивостей від-
повідає свій показник надійності, в загаль-
ному випадку комплексний. Його числове
значення може задаватися різними спосо-
бами залежно від призначення об'єкта й
умов його експлуатації.

Вимоги до показників надійності об'єкта,
поряд з іншими показниками якості, вста-
новлюються на початковому етапі його роз-
роблення в технічному завданні. Потім їх
виконання підтверджується відповідними
розрахунками, а по закінченні розроблення -
контрольними випробуваннями на надійність
відповідно до програми й методики, які вста-
новлюють обсяг і тривалість випробувань.
З огляду нате, що термін служби контейнера
для РАВ може бути досить тривалим, пору-
шувати питання про експериментальне ви-
значення показника його надійності не має
сенсу. Отже, показники надійності контей-
нера можна визначати переважно розрахун-
ковими способами з експериментальним
моделюванням процесів старіння окремих
елементів і матеріалів.

Кінетичні (часові) характеристики показ-
ників надійності мають імовірнісний харак-
тер, їх можна виразити через функцію роз-
поділу ймовірності, яка в статистичній теорії
надійності називається також функцією роз-
поділу напрацювання -тривалості чи обся-
гу роботи об'єкта протягом певного відрізку
часу. Тому, визначаючи номенклатуру по-
казників надійності об'єкта, поряд з їх чис-
ловими значеннями потрібно визначити за-
кон розподілу, який найбільш адекватно
відображає кінетичні характеристики цих
показників.

Заходи, що забезпечують надійність об'єк-
та, здійснюються на всіх етапах його життє-
вого циклу - від проектування до зняття з
експлуатації - відповідно до програми за-
безпечення надійності. Визначальними вва-
жаються вимоги до надійності, закладені на
етапі проектування. Якщо вони сформульо-
вані неправильно, то на наступних етапах
життєвого циклу (виробництво, експлуата-
ція, технічне обслуговування, ремонт) до-
водиться заново проектувати об'єкт.
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Щоб визначити вимоги до показників
надійності об'єкта на етапі проектування, по-
трібно встановити:

номенклатуру показників, які адекватно
відображають вимоги до його надійності;

способи визначення числових значень
показників надійності;

методи визначення надійності.
Вироби промислової продукції належать

до одного з класів: тих, які можна ремонту-
вати, й тих, які не ремонтуються. З огляду
на призначення, контейнер для захоронення
РАВ входить до класу виробів, які не ре-
монтуються в процесі експлуатації, отже,
для нього встановлюються показники ре-
монтопридатності.

Поняття безвідмовності застосовуєть-
ся до контейнера для РАВ з деякими засте-
реженнями. Можна вважати, що відмова
контейнера, як виробу, який не ремонтуєть-
ся, призводить до припинення його експлу-
атації. Якщо контейнер не має дефектів і екс-
плуатується в умовах, встановлених експлуа-
таційною документацією, то його відмова має
настати лише після досягнення граничного
стану. Відмова конструктивна або виробнича
може статися й до досягнення контейнером
граничного стану через наявність дефектів.
Ресурсна відмова є поступовою і застосо-
вується для контейнера як аналог показника
довговічності. Конструктивна й виробнича
відмови - раптові і щодо контейнера мають
бути вилучені з максимальною ймовірністю.
Тому, якщо йдеться про безвідмовність
контейнера, то мається на увазі його довго-
вічність.

До показників довговічності належать
ресурс і термін служби. Терміном служби
вважають календарну тривалість експлуа-
тації об'єкта від її початку чи поновлення
після ремонту до переходу в граничний стан.
Поняття «ресурс» застосовується до об'єк-

тів, які можуть перебувати у двох станах:
працюючому або непрацюючому, ввімкне-
ному або вимкненому (різні механізми,
машини тощо). Довговічність таких об'єктів
визначається зношенням їхніх складових
частин і процесами деградації. Поняття
«термін служби» застосовується до об'єк-
тів, що експлуатуються в одному стаціонар-
ному стані (наприклад, будівлі). Довговіч-
ність таких об'єктів залежить від статичних
навантажень і процесів, зумовлених старін-
ням і деградацією матеріалів, що входять до
його складу.

Зважаючи на наведені визначення, основ-
ним показником надійності контейнера по-
трібно вважати термін служби. Отже, кон-
тейнер для радіоактивних відходів має ха-
рактеризуватися такими показниками надій-
ності: довговічністю, або терміном служби,
та збережністю.

Оцінюючи надійність об'єкта, потрібно
визначати числові значення її показників.
Через відсутність експериментальних даних
щодо надійності контейнерів для РАВ, мето-
дами визначення їх надійності можна вва-
жати розрахункове й статистичне моделю-
вання. Метод статистичного моделювання
відіграє основну роль у довгостроковому
прогнозуванні стану надійності такого об'єк-
та, як контейнер для РАВ.

Відомо, що часові характеристики по-
казників надійності мають імовірнісний ха-
рактер, тому для їх кількісної оцінки вико-
ристовується апарат прикладної математич-
ної статистики. В основі цього апарату ле-
жать пов'язані між собою поняття функції
розподілу ймовірності та функції розподілу
густини ймовірності. Вибір функції розпо-
ділу є важливим моментом у визначенні
надійності об'єкта, особливо за відсутності
експериментальних даних. Він визначається
багатьма чинниками: призначенням об'єкта,
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умовами й тривалістю його експлуатації,
механізмами процесів старіння, кородуван-
ня й деградації. Правильно вибрана функція
розподілу має бути адекватною часовій ево-
люції показників надійності об'єкта в про-
цесі його експлуатації.

Загальні рекомендації щодо вибору функ-
ції розподілу для різних об'єктів грунтуються
на експериментальних результатах, розра-
хункових даних і накопиченому досвіді.
Якщо вважати, що основним механізмом
досягнення граничного стану є процеси
деградації, зумовлені старінням матеріалів,
то для об'єктів типу контейнери для РАВ
рекомендується використовувати такі функ-
ції розподілу:

дифузійний монотонний розподіл;
логарифмічно нормальний розподіл;
розподіл Вейбулла.
З усієї номенклатури показників надій-

ності в довгостроковому прогнозуванні на-
дійності контейнера для РАВ домінуючу роль
відіграватимуть показники довговічності
(термін служби). Показники збережності
відіграють суттєву роль для об'єктів, термін
зберігання яких до введення в експлуата-
цію порівнянний з тривалістю експлуатації.
Для контейнерів термін зберігання до вве-
дення в експлуатацію нехтівно малий порів-
няно з тривалістю експлуатації, тому може
не враховуватись у довгострокових прогно-
зах надійності.

Комплексний показник якості будь-яко-
го об'єкта найпростіше можна виразити
сумою середніх зважених арифметичних
значень. Він є лінійною функцією від оди-
ничних показників якості:

де q. - одиничні показники якості; L - ва-
гові коефіцієнти.

Сукупність q. становить номенклатуру
показників якості об'єкта. Виконуючи дов-
гострокове прогнозування стану сховища
РАВ, до уваги потрібно брати показники
якості тих його частин, які змінюються в
процесі експлуатації та впливають на радіа-
ційну безпеку сховища. Як складова части-
на сховища розглядається система «контей-
нер-РАВ», тобто контейнер, завантажений
радіоактивними відходами. Вплив контей-
нера з РАВ на навколишнє середовище мож-
на описати групою екологічних показників,
серед яких:

9,(0 - об'єм (активність) РАВ у контей-
нері на момент часу t;

q2(t) - безвідмовність (термін служби)
на момент часу t.

Показник qft) можна ототожнити з ак-
тивністю вміщених у контейнер РАВ, отже,
він змінюється за законом радіоактивного
розпаду, тобто з часом зменшується. Оскіль-
ки цей показник якості пропорційний загаль-
ному об'єму (активності) РАВ у контейнері
на момент часу t, то його можна вважати
характеристикою радіаційної небезпеки
розглянутої системи на момент часу t.

Показник q2(t) ототожнюється з показ-
ником надійності контейнера- ймовірністю
безвідмовної роботи (терміном служби).
З часом він також зменшується. Проте, якщо
зменшення q2(t) призводить до погіршення
якості системи в цілому, то зменшення qft),
навпаки, зумовлює поліпшення її якості,
тому що процес розпаду знижує радіаційну
небезпеку системи.

Отже, комплексний показник якості міс-
тить дві складові з прямо протилежними тен-
денціями часового розвитку, які характери-
зують два конкуруючі процеси. У комплекс-
ному показнику якості, що характеризує
небезпеку, вони мають бути подані з проти-
лежними знаками.
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6.3. ВИМОГИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЗАХОРОНЕННЯ РАВ

Регулювання поводження з РАВ, у тому
числі їх захоронення, може здійснюватися
за двома підходами:

орієнтованим на регулювання за цілями
безпеки, коли регулюючий орган встанов-
лює лише принципи та загальні вимоги до
забезпечення безпеки, покладаючи відпові-
дальність за розроблення та імплементацію
заходів, спрямованих на дотримання цих
принципів, на операторів установок для по-
водження з РАВ, у тому числі сховищ РАВ;

імперативним, за якого в регулюючих
документах містяться детальні вимоги щодо
способів досягнення безпеки в поводженні
з РАВ, тобто оператор для досягнення цілей
безпеки має жорстко дотримуватися вста-
новлених вимог.

Обидва підходи до регулювання пово-
дження з РАВ мають і переваги, і недоліки.
Як правило, на практиці використовують
комбінацію цих двох підходів.

Стосовно захоронення РАВ МАГАТЕ роз-
робило низку документів вищого рівня та
настанови з безпеки, які можуть розгляда-
тись як відправна точка безпечної практич-
ної діяльності в процесі захоронення відхо-
дів. Згідно з рекомендаціями МАГАТЕ, під
час захоронення РАВ потрібно дотримува-
тися загальних принципів безпеки, викла-
дених у документах.

Основна мета захоронення полягає в
тому, щоб усунути необгрунтовані ризики
для здоров'я людини та впливи на навко-
лишнє середовище як у період експлуатації,
так і після закриття сховища.

Вимоги безпеки на стадії експлуатації
сховищ і в післяексплуатаційний період вста-
новлюють ліміти й обмеження доз опромі-
нення та ризиків для персоналу й населен-

ня, а також базові вимоги, що охоплюють
такі аспекти:

захист здоров'я людини та охорона нав-
колишнього середовища;

оцінка безпеки та дотримання вимог без-
пеки;

організаційні й технічні вимоги безпеки;
критерії прийнятності відходів і майдан-

чика;
проектування та будівництво сховища;
експлуатація та закриття сховища;
етап після закриття сховища;
забезпечення якості.
Як показує міжнародний досвід, для за-

безпечення безпеки сховища РАВ потрібно
дотримуватися таких основних принципів:

система захоронення має забезпечува-
ти рівень радіаційного захисту здоров 'я
майбутніх поколінь, який вважається
прийнятним зараз. Реалізація цього прин-
ципу досягається тим, що РАВ мають бути
ізольовані від доступного для людини нав-
колишнього середовища протягом тривало-
го періоду часу. Оскільки неможливо гаран-
тувати повне утримання РАВ нескінченно
довго, сховище намагаються запроектувати
в такий спосіб, щоб досягти несуттєвого
рівня впливу після того, як радіонукліди по-
траплять у навколишнє середовище. Для
цього й створюється глибокоешелонований
захист відходів, який складається з декількох
бар'єрів - штучних і природних;

тягар на майбутні покоління, пов 'яза-
ний із забезпеченням безпеки місць захо-
ронення, не повинен бути надмірним. Це
означає, що під час захоронення РАВ треба
покладатися на утримання (локалізацію)
відходів, а не на довготривалі адміністра-
тивні заходи як на функцію безпеки. Але це
не виключає можливості використання та-
ких адміністративних заходів, як моніторинг
і ведення документації. Для віддаленого
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майбутнього забезпечення безпеки сховища
не повинно покладатися лише на адмініст-
ративний контроль, як на захід для досяг-
нення встановленого рівня безпеки.

Підходи МАГАТЕ до радіаційного за-
хисту в процесі захоронення РАВ грун-
туються на концепціях МКРЗ щодо виправ-
даності практичної діяльності, оптимізації
захисту та обмеження доз (принцип непе-
ревищення - в термінології українського за-
конодавства). Оскільки захоронення РАВ є
частиною практичної діяльності і потреба
поводження з РАВ зумовлюється практич-
ною діяльністю, внаслідок якої утворилися
РАВ {принцип виправданості), то щодо за-
хоронення РАВ МАГАТЕ рекомендує засто-
совувати лише принципи оптимізації та не-
перевищення. Нижче коротко розглянуто
рекомендації МКРЗ, які стосуються захоро-
нення РАВ і прийняті за основу в рекомен-
даціях МАГАТЕ. Зазначимо, що директиви
Європейської комісії щодо радіаційного за-
хисту також грунтуються на рекомендаціях
МКРЗ, а країни - члени ЄС виходять з по-
треби дотримання фундаментальних прин-
ципів безпеки та рекомендацій МАГАТЕ, які
вводяться до системи державного регулю-
вання цих країн.

Фундаментальна вимога системи радіа-
ційного захисту для практичної діяльності
полягає в тому, що коли практика виправ-
дана, радіаційний захист має бути оптимізо-
ваним. Це означає, що потрібно розглядати
найоптимальніший спосіб використання ре-
сурсів з метою зниження радіаційних ризиків
для окремих осіб і населення в цілому. Інди-
відуальні дози опромінення та кількість оп-
ромінюваних людей, а також імовірність опро-
мінення, в тому разі, якщо воно трапляється
з певною ймовірністю, мають підтримува-
тись на мінімальному рівні з урахуванням
економічних і соціальних чинників (прин-

цип оптимізації захисту). Таку вимогу
оптимізації захисту можна реалізувати внас-
лідок формального або неформального ана-
лізу можливих альтернативних варіантів,
щоб досягти оптимального балансу радіо-
логічного впливу, вартості діяльності та
інших чинників. Для формального аналізу
оптимізації рекомендуються методи аналізу
«варті сть-користь» або факторний аналіз.
Така процедура оптимізації потребує визна-
чення індивідуальних і колективних доз, а
також імовірності виникнення події, якщо
розглядається потенційне опромінення.

Оптимізація використовується як осно-
ва прийняття рішення щодо можливого ва-
ріанта захоронення. Отримуючи дозволи на
стадіях проектування та експлуатації схови-
ща, оператор має показати, що шкода для
населення в період адміністративного конт-
ролю над сховищем та після його припи-
нення буде мінімальною. Але в разі засто-
сування принципу оптимізації захисту в кон-
тексті захоронення РАВ виникають певні
складнощі (особливо для захоронень у гео-
логічних сховищах), пов'язані, зокрема, з
потребою прогнозування доз для населен-
ня на досить тривалі проміжки часу.

Стосовно захоронення відходів МКРЗ
підготувала три публікації, які роз'яснюють
і доповнюють рекомендації Публікації 60
щодо радіологічного захисту населення.

У Публікації 77 основна увага приді-
ляється питанням оптимізації радіологічно-
го захисту під час захоронення РАВ та мож-
ливості використання колективних доз у
прогнозуванні впливів захоронення на здо-
ров'я населення. Зазначається, що в разі
оптимізації захисту слід використовувати
підхід обмеженої оптимізації, коли за кри-
терій або верхню межу беруть обмеження
дози (ліміт дози) для осіб з населення. Ре-
комендоване МКРЗ значення цієї дози ста-
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новить 0,3 мЗв/рік. Обмежена оптимізація
розглядається як засіб контролю за опромі-
ненням населення внаслідок поводження з
РАВ у процесі захоронення. Для визначення
варіанта радіологічного захисту (кількості
та характеристик відповідних бар'єрів) ко-
місія рекомендує грунтуватися на оцінках
отриманої річної дози поточного опромінен-
ня, що виникає внаслідок процесів нормаль-
ної еволюції сховища, та потенційного опро-
мінення, що виникає під час реалізації менш
імовірних подій і процесів, які супроводжу-
ються виходом радіонуклідів у навколишнє
середовище.

Згідно з рекомендаціями МКРЗ, викори-
стовувати прогнозні оцінки колективних доз
на віддалене майбутнє можна лише для пе-
ріодів часу, коротших за декілька тисяч років.
Це пов'язано з тим, що існуюче на сьогодні
уявлення про взаємозв'язок між отриманою
дозою та ризиком для здоров'я людини внас-
лідок отримання такої дози, може бути не-
справедливим у майбутньому. Загалом по-
зиція МКРЗ стосовно захисту майбутніх
поколінь від наслідків рішень, прийнятих
нинішніми поколіннями, полягає в тому, що
основою для прийняття рішення щодо прий-
нятності рівня радіологічного захисту в май-
бутньому має бути визначення доз і ризиків
для членів гіпотетичної критичної групи. Щоб
визначити дози, пов'язані із захороненням
РАВ, рекомендується використовувати реалі-
стичні моделі біосфери та дозиметричні мо-
делі, справедливі на момент визначення.

Застосування концепції оптимізації може
допомогти у прийнятті рішення щодо радіо-
логічного захисту. Доцільно визнати, що
нерадіологічні чинники також потрібно бра-
ти до уваги, вибираючи варіант захоронен-
ня та ухвалюючи рішення.

У Публікації 81 розглянуто стратегію
МКРЗ щодо захоронення довгоіснуючих

РАВ. Стверджується, що принциповою ме-
тою захоронення є захист нинішніх і майбутніх
поколінь від радіологічних наслідків захоро-
нення відходів. У перспективі має бути за-
безпечений принаймні такий самий рівень
захисту (окремим особам і населенню в ціло-
му), який вважається прийнятним для по-
колінь, діяльність яких призвела до утворен-
ня РАВ. Оцінюючи рівень захисту майбутніх
поколінь, потрібно розглядати дві категорії по-
дій, у процесі реалізації яких може виникну-
ти потенційне опромінення: природні проце-
си та ненавмисне втручання людини в систе-
му захоронення після звільнення сховища від
адміністративного контролю (наприклад,
унаслідок прокладання доріг, буріння сверд-
ловин тощо). У Публікації зазначається, що
застосування критеріїв радіологічного захис-
ту в цих двох випадках має відрізнятися. Зок-
рема, визначені дози та ризики для першої
категорії ситуацій рекомендується порівню-
вати з обмеженням дози 0,3 мЗв/рік або з
еквівалентним значенням ризику 10~5 зарік.

Оцінюючи наслідки ненавмисного втру-
чання людини в систему захоронення, за
критерій захисту не рекомендується вико-
ристовувати ліміт дози або відповідні зна-
чення ризиків, через те що в цих ситуаціях
обходяться всі бар'єри сховища, які перед-
бачені в проекті для забезпечення радіоло-
гічного захисту. Разом з цим вважається,
що на стадії проектування сховища треба
мати певний критерій, стосовно якого можна
було б оцінити наслідки втручання. МКРЗ
вважає, що наслідки втручання людини по-
трібно розглядати під кутом зору отрима-
них доз, що порівнюються з дозовим кри-
терієм щодо потреби втручання, який має
встановити регулюючий орган. Захист лю-
дини від опромінення, пов'язаного із втру-
чанням у систему захоронення, найкраще
забезпечуватиметься, якщо в процесі виз-
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начення концепції захоронення та проекту-
вання сховища забезпечується зменшення
ймовірності втручання або обмежуються
його наслідки. Дози для осіб, які зазнають
опромінення в ситуаціях ненавмисного втру-
чання, МКРЗ рекомендує оцінювати з вико-
ристанням одного або декількох імовірних
сценаріїв для визначення стійкості сховища
до таких подій.

У Публікації 81 розглядається також
питання адміністративного контролю. Зазна-
чається, що адміністративний контроль схо-
вища після закриття може посилити впев-
неність у його безпеці, особливо щодо зни-
ження ймовірності втручання людини. МКРЗ
вважає, що контроль може здійснюватися
протягом обгрунтовано тривалого періоду
часу і, отже, робити суттєвий внесок у за-
гальну радіологічну безпеку, зокрема, при-
поверхневих сховищ.

У Публікації 82 розглядаються критерії
захисту населення в ситуаціях довготрива-
лого радіаційного опромінення, питання за-
гального застосування системи радіологіч-
ного захисту та необхідність здійснення
втручання в таких ситуаціях. Зокрема, йдеть-
ся про ситуації рекультивації майданчиків,
забруднених довгоісну ючими радіонукліда-
ми внаслідок практичної діяльності.

МКРЗ рекомендує за критерії прийняття
рішення щодо виправданості втручання
(тобто дій, що ведуть до зниження опромі-
нення) брати значення природного фону.
Для цього можна використовувати такі
референтні значення доз: 100 мЗв/рік, вище
якого втручання практично завжди є ви-
правданим; 10 мЗв/рік, нижче якого втру-
чання майже завжди невиправдане. Як ліміт
дози для опромінення населення внаслідок
практичної діяльності розглядається агре-
гована (тривала та короткострокова) додат-
кова доза, отримана протягом року від відпо-

відної практичної діяльності, - 1 мЗв/рік.
Обмеження дози для окремого джерела прак-
тичної діяльності є додатковою дозою, ниж-
чою за 1 мЗв (наприклад, 0,3 мЗв/рік).

Остання версія основних норм з безпе-
ки для радіаційного захисту від джерел іоні-
зуючого випромінювання була опублікова-
на МАГАТЕ в 1996 р. У цьому документі
сформульовано основні принципи радіацій-
ного захисту та рекомендації з різних ас-
пектів радіологічного захисту, в тому числі
під час захоронення РАВ.

За критерії радіологічного захисту схо-
вища на період експлуатації та активно-
го контролю МАГАТЕ рекомендує викори-
стовувати ті самі критерії, що застосовують-
ся для будь-якої ядерної установки, а саме:

ефективна доза опромінення персоналу
не повинна бути вищою за 20 мЗв/рік, що
усереднена за 5 років, та 50 мЗв за будь-
який окремий рік;

середні дози для критичної групи насе-
лення від усіх джерел опромінення не по-
винні бути вищими за ліміт дози 1 мЗв/рік.

У період експлуатації та активного адмі-
ністративного контролю сховище РАВ мож-
на розглядати як контрольоване джерело
опромінення, тобто в цей період контро-
люється вихід радіонуклідів зі сховища й
відповідно опромінення персоналу та насе-
лення. Для забезпечення радіологічного за-
хисту на цей період слід передбачати вико-
ристання у сховищі відповідних інженерних
та адміністративних заходів забезпечення
безпеки.

Щоб дози для персоналу та населення
були мінімальними з практично досяжних,
на кожній стадії розроблення сховища слід
розглядати оптимізацію його захисту (на-
приклад, під час проектування сховища та
планування регламентів експлуатації, в тому
числі за рахунок розподілу діяльності з бу-
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дівництвата розміщення РАВ, використання
дистанційного обладнання та екранування
для операцій з розміщення РАВ у сховищах,
контролю доз на робочих місцях, мінімізації
обслуговування в радіаційно забруднених
зонах тощо). За нормальної експлуатації
сховища і навіть у разі аварій, пов'язаних з
порушенням цілісності упаковок РАВ на
майданчику, вихід активності відбуватиметь-
ся переважно в межах майданчика. Стосов-
но цього відповідну увагу слід приділяти па-
куванню РАВ, формі відходів, контролюван-
ню вмісту та рівня забруднення упаковок, а
також моніторингу викидів з вентиляційних
систем сховища та водних скидань дренаж-
них систем.

Дози та ризики, пов'язані з транспорту-
ванням РАВ до сховища, рекомендується
розглядати так само, як і для транспорту-
вання будь-яких інших радіоактивних мате-
ріалів.

Оскільки сховище РАВ після закриття мо-
же бути джерелом потенційного впливу на
здоров'я людини в майбутньому, МАГАТЕ
рекомендує встановлювати певні критерії
безпеки для забезпечення захисту май-
бутніх поколінь на довготривалий період
після закриття сховища, поки РАВ зали-
шаються потенційно небезпечними. Протя-
гом цього періоду міграція радіонуклідів та
результуюче опромінення людей можуть
виникати внаслідок поступової деградації
бар'єрів і поступових природних процесів,
а також після випадкових подій, які зміню-
ють характеристики бар'єрів сховища або
призводять до короткочасного виходу радіо-
нуклідів.

Оскільки населення може отримати дозу
внаслідок опромінення від декількох дже-
рел, то, щоб задовольнити вимогу стосов-
но неперевищення ліміту дози, сховище
РАВ рекомендується розглядати як окреме

джерело опромінення і проектувати його
так, щоб очікувана доза для осіб критичної
групи не перевищувала рекомендованого
МКРЗ обмеження дози 0,3 мЗв/рік або ри-
зик близько ІО"5 зарік. Цей критерій засто-
совується для оцінки впливів, які є наслідком
поступових процесів, що виникають через
очікувану еволюцію системи захоронення.
Що стосується ситуацій, під час яких опро-
мінення є наслідком малоймовірних подій,
що впливають на сховище, то, відповідно
до рекомендацій МАГАТЕ, для таких ситу-
ацій регулюючий орган має встановити, чи
треба порівнювати наслідки таких подій з
ризиком або розглядати окремо ймовірність
виникнення події та отриману від реалізації
такої події дозу. Рекомендується, щоб ризи-
ки для здоров'я внаслідок реалізації мало-
ймовірних подій не перевищували ризиків
для здоров'я, пов'язаних з отриманням квоти
ліміту дози.

Як підхід до гарантування радіаційної
безпеки сховища, МАГАТЕ рекомендує ви-
користовувати обмежену оптимізацію згідно
з Публікацією 77 МКРЗ. У загальному ви-
падку радіаційний захист можна розглядати
оптимізованим, якщо:

на кожному етапі розроблення сховища
належну увагу приділено розгляду різних
варіантів проекту з позиції забезпечення
довготривалої безпеки;

дози та (або) ризики, що будуть отри-
мані внаслідок очікуваної природної ево-
люції системи захоронення, не будуть вищі
за відповідні ліміти;

ймовірність виникнення малоймовірних
подій, які можуть порушити ефективність
виконання бар'єрами сховища відповідних
функцій безпеки та призвести до підвищен-
ня доз або ризиків, суттєво знижена шля-
хом вибору майданчика чи проекту або за
рахунок адміністративного контролю;
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проект, будівництво та програма експлу-
атації розроблені в рамках програми якості.

Сховище має залишатися безпечним
протягом усього періоду його існування,
тобто поки відходи залишаються потенцій-
но небезпечними для людини й навколиш-
нього середовища.

Основою діяльності щодо забезпе-
чення безпеки сховища є принципи без-
пеки, встановлені МАГАТЕ, і принципи ра-
діаційного захисту, визначені МКРЗ.

У передексплуатаційний період безпека
майбутнього сховища забезпечується шля-
хом вибору під сховище відповідного май-
данчика та розроблення проекту сховища, в
якому мають бути враховані всі параметри
відходів, що підлягають захороненню, та ха-
рактеристики вибраного майданчика.

Проект сховища розробляють так, щоб,
використовуючи систему інженерних бар'є-
рів, забезпечити безпеку захоронення на по-
трібний період часу залежно від складу за-
хоронюваних відходів. Систему бар'єрів роз-
раховують так, щоб у процесі експлуатації
сховища виконувалися принципи непере-
вищення й оптимізації. Це означає, що по-
в'язана зі сховищем шкода, виражена в
одиницях ризику, не повинна перевищува-
ти встановлених рівнів прийнятного ризику,
а, по можливості, була нижчою за них.

Демонстрація використання принципу
оптимізації полягає в тому, що в основу про-
екту сховища кладуть надійні наукові та інже-
нерні рішення, у проектуванні, спорудженні,
експлуатації та закритті сховища використо-
вують найкращі технології, а дослідження
прийнятності майданчика для захоронення
РАВ, інтерпретацію отриманих даних і ство-
рення методології оцінки безпеки здійснюють
на основі сучасних наукових досягнень.

На етапі експлуатації сховища вимоги
до забезпечення радіаційного захисту й без-

пеки персоналу та населення аналогічні ви-
могам, що застосовуються до інших уста-
новок для поводження з РАВ, які перебува-
ють у стадії експлуатації. Для захоронення
має бути оптимізований радіаційний захист
осіб, які опромінюються під час здійснення
операцій у сховищі, щоб рівні опромінення
не перевищували лімітів доз (неперевищен-
ня) і, по можливості, мінімізувались (ALARA).
На етапі експлуатації застосовуються ліміти
доз для опромінення персоналу і населення.

Як міра шкоди для здоров'я людини, яка
зазнає опромінення від сховища, вводиться
поняття узагальненого ризику, що підлягає
обмеженню. Такий ризик визначається до-
бутком двох величин: ймовірності отриман-
ня дози та ймовірності того, що отримання
цієї дози призведе до згубних наслідків для
здоров'я.

Майбутнім поколінням має бути забезпе-
чений не нижчий рівень радіаційного захи-
сту, ніж той, що забезпечується зараз. Оскіль-
ки сховище РАВ становитиме потенційну
загрозу здоров'ю людини і на етапі після
закриття, вводиться додаткове регламен-
тування рівня впливу сховища на цьому
етапі. За рекомендаціями МАГАТЕ й МКРЗ,
сховище має бути запроектоване так, щоб
на етапі після його закриття прогнози доз
або ризиків для населення з урахуванням
найімовірніших шляхів еволюції сховища
(поточне опромінення) не перевищували
деякої частки ліміту дози 1 мЗв/рік або екві-
валентного ризику. Відповідна частка, яка
називається граничною дозою (ризиком),
визначається регулюючим органом. МКРЗ
рекомендує дотримуватись значення, не
більшого за 0,3 мЗв/рік.

Під час проектування потрібно враховува-
ти ситуації, за яких опромінення може виник-
нути як наслідок реалізації малоймовірних
подій, що призводять до порушення запро-
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екгованих характеристик системи захоронен-
ня. Як правило, регулюючий орган вирішує,
чи треба порівнювати наслідки малоймовір-
них подій з граничним ризиком, а чи окремо
враховувати ймовірність події та отримувану
дозу. Наприклад, в НРБУ-97/Д-2000 пропо-
нується вважати всі події з імовірністю ви-
никнення менш як 10~2 за рік подіями, що
призводять до потенційного опромінення, та
порівнювати наслідки таких подій з лімітом
дози 1 мЗв/рік або з нехтівним ризиком.

Можливі дози опромінення населення
від впливів сховища потрібно оцінювати
стосовно критичних груп населення, тобто
груп осіб, які, як очікується, можуть отри-
мати найбільшу дозу або зазнати найбіль-
шого ризику. Для будь-якого механізму
опромінення, що може призвести до дозо-
вих навантажень у майбутньому, критична
група буде гіпотетичною, оскільки характер
поведінки людей може змінюватися навіть
за відносно короткий проміжок часу. Оскіль-
ки має враховуватися можливість опромі-
нення у віддаленому майбутньому, для ви-
значення такої групи осіб потрібно аналізу-
вати події, які можуть вплинути на сховище
в будь-який момент часу, доки воно стано-
вить потенційну небезпеку для здоров'я
людини. Сценарії опромінення критичних
груп треба вибирати, виходячи з консерва-
тивного аналізу подій і процесів, щоб зна-
чення отриманих доз не були недооцінені.

У разі поступових процесів деградації
сховища, ймовірність реалізації яких дорів-
нює одиниці (поточне опромінення), розра-
хована річна індивідуальна доза для членів
критичної групи не повинна бути вищою за
квоту ліміту дози, встановлену національ-
ним регулюючим органом для сховища, а в
разі випадкових подій (потенційне опромі-
нення) не повинен перевищуватися ліміт
дози від усіх джерел опромінення. Індиві-

дуальні дози поточного опромінення розра-
ховують як ефективні дози за рік, отримані
внаслідок зовнішнього опромінення та над-
ходження радіонуклідів в організм людини
всіма можливими шляхами. З квотою ліміту
дози порівнюють сумарну дозу від зовніш-
нього та внутрішнього опромінення. Оціню-
ючи загальну безпеку сховища, беруть до
уваги й потенційне опромінення.

Ризики від потенційного опромінення
можна знижувати посиленням захисту внас-
лідок здійснення заходів, які зменшують
імовірність виникнення подій, що призво-
дять до потенційного опромінення, а також
заходів, які зменшують наслідки (дози, ри-
зики) в разі реалізації таких подій. Для уз-
годженості заходів з радіологічного захис-
ту рекомендується забезпечувати однаковий
рівень захисту (однакові ризики для здо-
ров'я) як стосовно поточного, так і щодо
потенційного опромінення.

Хоча МАГАТЕ й не обмежує часових
інтервалів, для яких можна використовува-
ти в ролі критеріїв радіологічного захисту
ліміти доз або ризиків, але зазначає, що,
оцінюючи впливи на людину у віддаленому
майбутньому (на період понад декілька сот
років), треба враховувати зростання неви-
значеностей таких оцінок. Тому додаткови-
ми показниками ефективності радіологічно-
го захисту сховища МАГАТЕ рекомендує
брати такі індикатори безпеки, як концент-
рація радіонуклідів у навколишньому сере-
довищі, потік радіонуклідів зі сховища тощо.

Оцінюючи дози опромінення або ризики
для осіб з населення, виходять з потреби ви-
значення однієї або декількох критичних
груп, які отримують максимальну дозу. Кри-
тична група має бути відносно однорідною
за віком, способом харчування і тими аспек-
тами поведінки, які можуть впливати на зна-
чення отриманої дози. На період здійснення
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контролю концепція критичної групи, яка
отримує максимальну дозу від даного дже-
рела, дає змогу оцінити індивідуальну дозу
для особи з населення, яку порівнюють з ви-
діленою квотою ліміту дози.

На період після зняття контролю слід
враховувати ймовірність отримання дози.
Тому група осіб, які потенційно отримують
найвищу дозу, не обов'язково є групою
максимального ризику. Визначаючи групу,
яка підпадає під максимальний ризик від
впливу сховища, потрібно розглядати де-
кілька критичних груп, які потенційно мо-
жуть отримати значні дози у вибраних ситуа-
ціях. Тому встановлюються групи осіб, які
потенційно можуть зазнати опромінення
(гіпотетичні критичні групи), визначаються
дози, які може отримати репрезентативний
член таких груп, та ймовірність отримання
певної дози. Вибір гіпотетичної критичної
групи має бути обґрунтованим. Вважається,
що гіпотетичну критичну групу можна ви-
бирати, беручи за основу те населення, яке
проживає на момент вибору.

6.4. ВИБІР МАЙДАНЧИКА
ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ СХОВИЩА

Споруджуючи сховище РАВ, навколишнє
природне середовище розглядають як один
з важливих елементів забезпечення безпе-
ки сховища, який становить так звані при-
родні бар'єри. Захисні властивості природ-
них бар'єрів залежать від місця спорудження
сховища, тому в процесі його розроблення
особливу увагу приділяють вибору май-
данчика.

Майданчик вибирають у спосіб, який має
ідентифікувати потенційні майданчики, що
можуть задовольнити технічні й регулюючі
вимоги. Для досягнення цієї мети встанов-

люють загальні критерії вибору, на основі
яких розробляють програму, що застосову-
ється в процесі вибору майданчика. Вибір
передбачає дослідження й оцінку декількох
майданчиків та детальну характеризацію ви-
браного.

Вибір майданчика, де розміщуватиметь-
ся сховище для захоронення РАВ, - важли-
вий етап створення системи захоронення, яка
має якнайкраще забезпечувати потреби за-
хоронення РАВ, що виникають у різних га-
лузях національних ядерних програм, та
одночасно задовольняти всі вимоги - без-
пеки, технічні та захисту навколишнього
середовища. Для майданчика вибирають
прийнятне місце, де розміщуватиметься схо-
вище для захоронення. Мета цього процесу
полягає в тому, щоб із декількох можливих
майданчиків вибрати той, що дає змогу до-
сягти найкращого співвідношення між та-
кими чинниками, як радіологічна безпека та
цілісність установки захоронення, вартість роз-
роблення та соціально-економічні питання.

За аналогією з вибором майданчика для
АЕС можна підсумувати, що вибір майдан-
чика для будівництва сховищ РАВ передба-
чає оцінку певної ділянки території й визна-
чення відповідної основи для проекту схо-
вища РАВ (техніко-економічне обґрунтуван-
ня, технічне завдання, технічні умови тощо).
Щоб підтвердити придатність вибраного
майданчика для будівництва сховища, ма-
ють бути проведені всеосяжні дослідження
для отримання гарантій того, що він задо-
вольняє всі експлуатаційні критерії, особ-
ливо вимоги радіологічного захисту. Таку
оцінку провадять з урахуванням конструк-
тивних особливостей сховища й параметрів
розміщуваних у ньому РАВ.

Вибір майданчика для будівництва схови-
ща РАВ суттєво залежить від показників са-
мого сховища - його загальної характерне-
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тики, площі земельного відведення, проект-
ної місткості, розмірів, конструкції, об'єму
та виду РАВ, сумарної активності РАВ,
складу й активності радіонуклідів, середньої
й максимальної активності на упаковку, си-
стеми контролю й моніторингу радіаційної
обстановки, потужності дози випроміню-
вання на поверхні сховища тощо. Вимоги й
критерії вибору майданчика з погляду його
природних характеристик будуть різними для
сховищ, розташовуваних у приповерхневих
шарах землі та в її глибоких геологічних фор-
маціях.

Майданчик вибирають так, щоб його
характеристики разом з проектом сховища,
формою відходів, упаковками РАВ, встанов-
леним видом і тривалістю адміністративно-
го контролю забезпечували радіологічний
захист відповідно до вимог чинних норм,
правил і стандартів з ядерної й радіаційної
безпеки в період експлуатації та після за-
криття сховища. У процесі відбору потенцій-
них майданчиків для захоронення розгля-
даються узагальнені МАГАТЕ критерії:

геологічна структура-розломи, тріщи-
ни, нахил та ін.;

фізичні й хімічні властивості порід;
гідрогеологія та топографія;
сучасні природні процеси та можливість

їх виникнення в майбутньому;
тектоніка й сейсміка;
геологічні та інженерно-технічні умови;
підземні умови - глибина зони захоро-

нення;
відсутність ресурсів природних корис-

них копалин;
геохімічні властивості порід;
відсутність територій, які можуть стано-

вити особливий культурний або екологічний
інтерес;

відсутність локальної інфраструктури,
в тому числі комунальних підприємств,

людських ресурсів, транспортних шляхів
тощо;

землекористування;
соціальні умови.
Бажано, щоб майданчик розташовувався

в межах структури з однорідними геологічни-
ми (гідрогеологічними) характеристиками,
оскільки це дає змогу надійно й однозначно
визначити напрямок основного потоку підзем-
них вод, місця' його розвантаження, а відтак
простежити шляхи найімовірнішого потрап-
ляння радіонуклідів у біосферу водними шля-
хами та визначити критичну групу. За інших
однакових умов перевага надається майдан-
чику з характеристиками, які уможливлю-
ють моделювання еволюції системи захоро-
нення за допомогою простих моделей.

Щоб максимально уникнути ризику по-
рушення ізоляційної здатності сховища РАВ,
майданчик має розташовуватись у зоні низь-
кої існуючої тектонічної та сейсмічної актив-
ності. Характеристики порід, на яких розмі-
щується сховище РАВ, мають бути такими,
щоб потенційні зміни геодинамічних умов
у майбутньому не погіршували його ізоля-
ційної здатності. Геохімічні характеристики
порід мають сприяти сповільненню міграції
радіонуклідів. Рекомендується уникати те-
риторій, де проявляються або можуть акти-
візуватись поверхневі геологічні процеси -
зсуви, вивітрювання, просідання, карсто-
утворення тощо. Перевагу потрібно надавати
територіям з рельєфом, на якому поверхне-
вий стік буде мінімальним. Це запобігатиме
ерозії ґрунту й затопленню сховища.

Гідрогеологічні характеристики майдан-
чика мають перешкоджати проникненню
підземних вод усередину захоронення. З цієї
позиції потрібно визначати рівень залягання
ґрунтових вод та оцінювати можливість його
зміни й перспективи підтоплення сховища.
Слід також встановлювати ступінь агресив-
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ності підземних вод стосовно інженерних
конструкцій сховища.

Треба уникати територій, перспективних
щодо видобування мінеральних ресурсів і
таких, де розташовані підприємства й ви-
робництва, які можуть впливати на здатність
сховища ізолювати РАВ від навколишнього
середовища або перешкоджати ефективно-
му проведенню моніторингу. Майданчик
потрібно вибирати з урахуванням існуючої
інфраструктури, демографічної ситуації в
районі його розміщення, а також перспек-
тив розвитку прилеглих до нього територій.

Вибір майданчика ґрунтується на прин-
ципі звуження кола розглядуваних об'єктів.
Процес вибору складається з декількох етапів:
розроблення концепції проекту сховища;
регіонального обстеження; характеризації
майданчика та його остаточного визначення.

На стадії розроблення концепції схови-
ща визначають типи та об'єм відходів, що
підлягають захороненню, узагальнену кон-
цепцію конструкції сховища та загальні кри-
терії його функціонування відповідно до за-
конодавчих вимог. Ці критерії становлять
базу для вибору регіонів або ділянок з по-
дальшим визначенням найбільш прийнятно-
го майданчика.

На стадії регіонального обстеження
встановлюють райони, де можна розмісти-
ти один чи більше потенційних майданчиків
для розташування сховища, які задоволь-
няють критерії, визначені на попередній
стадії. Стадія регіонального обстеження за-
звичай складається з двох фаз - регіональ-
ного аналізу та скринінгу. Метою регіональ-
ного аналізу є виділення областей (регіонів)
з потенційно придатними майданчиками.
Беручи за основу результати геологічних,
гідрогеологічних досліджень та інші мате-
ріали (карти, розрізи та ін.), проводять ти-
пізацію та районування територій за резуль-

татами аналізу областей зі сприятливими гео-
логічними, тектонічними, гідрогеологічни-
ми й кліматичними умовами. У межах цих
областей подальші дослідження концентру-
ються вже на менших районах, які характе-
ризуються найсприятливішими умовами.
Після цього проводять так званий скринінг,
тобто в межах придатних областей визнача-
ють декілька (не менше трьох) майданчиків-
кандидатів, які будуть детальніше вивчатися
на стадії характеризації та остаточного ви-
значення майданчика.

На стадії характеризації майданчика
визначають, наскільки майданчики-кандида-
ти відповідають концепції створення схови-
ща, зокрема вимогам радіаційної безпеки,
та встановлюють конкретні особливості кон-
струкції сховища, які враховують специфі-
ку майданчика. Стадія характеризації завер-
шується вибором придатних майданчиків з
огляду на відповідні економічні, природо-
охоронні, соціальні та політичні чинники. За
результатами цієї стадії складають звіт про
весь процес вибору майданчика з повною
документацією даних і досліджень.

На стадії остаточного визначення ви-
конують обстеження на тому майданчику,
якому надається перевага Результатом обсте-
жень є детальні характеристики майданчи-
ка, які дадуть змогу здійснити подальше
проектування сховища.

Безпека сховищ ґрунтується на застосу-
ванні концепції глибокоешелонованого за-
хисту, до якого входять багатобар'єрний
захист, забезпечення якості та адміністратив-
ний контроль. Для досягнення основної мети
захоронення до проекту сховища висувають
відповідні вимоги, або так звані проектні
цілі, якими є:

ізолювання відходів - сховище має за-
безпечувати адекватне ізолювання захоро-
нених відходів від доступного середовища
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у фізичних межах конструкції протягом пев-
ного часу (достатнього для того, щоб ак-
тивність більшості короткоіснуючих радіо-
нуклідів суттєво знизилася) з урахуванням
характеристик РАВ і майданчика, а також
вимог безпеки, що стосуються захоронення;

контроль виходу радіонуклідів - оскіль-
ки забезпечити герметичні умови сховища
протягом дуже тривалих періодів часу не-
можливо, то встановлюють вимогу щодо
обмеження швидкості виходу радіонуклідів
крізь бар'єри системи захоронення;

мінімізація впливу - має бути забезпече-
на мінімізація негативного впливу сховища
на стадії експлуатації та після його закриття,
тобто потрібно забезпечити такі умови, щоб
після виходу радіонуклідів за фізичні межі
сховища їхній вплив був на прийнятному
рівні та застосовані заходи щодо зменшення
такого впливу.

Зазначені завдання мають бути виконані
внаслідок забезпечення інтегральної якості
й ефективності системи захоронення за ра-
хунок комбінації характеристик бар'єрів ба-
гатобар'єрної системи захисту - упаковок
відходів, інженерних структур сховища,
майданчика для захоронення.

У проекті сховища потрібно враховува-
ти різні види діяльності на період експлуа-
тації та після закриття сховища, в тому числі
спорудження, експлуатацію, закриття та кон-
троль після закриття. Ці аспекти об'єднують-
ся у вигляді технічних вимог до проекту, які
мають враховувати такі варіанти:

якщо майданчик розташування схови-
ща вибрано, то характеристики майданчи-
ка використовуються як вихідні параметри
для проведення аналізу безпеки вибраної
концепції захоронення;

якщо майданчик не визначено, то роз-
робляється концепція проекту захоронення
(наземне чи заглиблене сховище, вище або

нижче рівня ґрунтових вод, з використан-
ням інженерних споруд або без них тощо)
для визначення вимог до майданчика, які б
задовольняли прийняті критерії.

Проектування сховищ - багатостадійний
процес, який має здійснюватись у поєднанні
з вибором майданчика, характеризацією від-
ходів та оцінкою безпеки системи захоро-
нення. Під час проектування має діяти про-
грама забезпечення якості, яка повинна га-
рантувати, що в проекті встановлено технічні
вимоги до збирання вихідних даних, проек-
тування, спорудження, експлуатації (наприк-
лад, приймання відходів), закриття і контро-
лю після закриття, якщо він буде потрібний.

Довгострокова безпека приповерхневих
сховищ забезпечується поєднанням сприят-
ливих характеристик майданчика, на якому
розміщене сховище, інженерно-технічних
характеристик проекту, що відповідає виду
й складу РАВ, експлуатаційних процедур і
заходів відомчого контролю. РАВ, що підля-
гають розміщенню в приповерхневих схо-
вищах, є відходами низької питомої актив-
ності, яка зумовлена переважно коротко-
існуючими радіонуклідами з низькими кон-
центраціями довгоіснуючих радіонуклідів.

Забезпечення безпеки приповерхневих
сховищ передбачає створення штучних, або
інженерних, бар'єрів, якими, зокрема, мо-
жуть бути так звані технічні ґрунти, що
вибираються з урахуванням найімовірніших
шляхів еволюції сховища після закриття.
Приповерхневі сховища проектують так,
щоб прогнози дозових навантажень для на-
селення не перевищували 1 мЗв/рік. МКРЗ
в цьому контексті рекомендує менше зна-
чення дозових навантажень - 0,3 мЗв/рік.
У США до приповерхневих сховищ РАВ ви-
суваються такі вимоги:

неперевищення гранично допустимої
концентрації конкретних радіонуклідів, які
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викидаються в навколишнє середовище, у
тому числі й у ґрунтові води;

власник сховища має гарантувати захист
майданчика від будь-якого забруднення навіть
після його закриття;

конструкція сховища повинна забезпечу-
вати тривалу стабільність експлуатації та не
передбачати потребу технічного обслугову-
вання протягом понад 100 років після за-
криття майданчика.

Щоб задовольняти ці вимоги, сховище
має бути розташоване або глибоко під зем-
лею, або в спеціально заглибленому місці з
інженерними захисними бар'єрами, які за-
побігають міграції радіонуклідів чи сповіль-
нюють її. У будь-якому разі роль технічних
ґрунтів величезна, тим більше, що вони
мають тривалу історію успішного застосу-
вання.

Скрупульозніше врахування властивос-
тей природних ґрунтів і певних мінеральних
домішок, суміш яких утворює технічний
ґрунт, дає змогу не лише ефективно отримати
бажану гідравлічну провідність і ступінь
поглинання радіонуклідів, але й забезпечи-
ти міцність і надійність конкретної конструк-
ції сховища, зокрема в разі захоронення ве-
ликогабаритних відходів, що утворюються
під час виведення з експлуатації АЕС. Оціню-
ючи та вибираючи технічні ґрунти для ви-
користання в нижній частині сховища РАВ,
потрібно враховувати такі положення:

контакт між захороненими РАВ і ґрунто-
вою водою має бути мінімальним;

потенціал міграції радіонуклідів з майдан-
чика захоронення потрібно зменшувати на
випадок відмови з будь-яких причин інже-
нерних бар'єрів.

З досвіду функціонування існуючих схо-
вищ відомо, що однією з основних причин,
які призводять до руйнування або пошко-
дження контейнерів з РАВ і до міграції ра-

діонуклідів, є поява й накопичення води все-
редині сховища. Отже, потенціал міграції
може бути зменшений за рахунок уникнен-
ня потрапляння дощової води на площу, що
оточує сховище, та ґрунтової води крізь його
фундамент.

Найбільш загальними й ефективними
домішками в ґрунти, які сприяють знижен-
ню гідравлічної провідності, є глини. На-
приклад, зернистий ґрунт із домішкою 2-
3 % глини має гідравлічну провідність, у два
чи три рази нижчу за провідність того само-
го ґрунту без глини. Гідравлічна провідність
ґрунту помітно знижується зі збільшенням
вмісту глини доти, доки він не досягне 33-
50 % загальної маси ґрунту. Після цього
частинки ґрунту стають, по суті, оточеними
глиняною матрицею.

Швидкість, з якою радіонукліди мігру-
ють у середовищі «ґрунт-вода», залежить
від фізичних характеристик ґрунту та взає-
модій, що відбуваються між ґрунтом, еле-
ментами, що вилуговуються, й радіонуклі-
дами. Поглинальну здатність можна підви-
щувати, вводячи в підготовлюваний ґрунт
певні мінеральні домішки.

Радіонукліди, що містяться в РАВ, пере-
буваючи в зневодненому або сухому стані,
переміщуються лише за рахунок дифузії, яка
зумовлюється переважно тепловим станом
об'єкта, і протягом 100 років здатні пере-
міститися лише на кілька мікрон. Наявність
води та її радіоліз під впливом опромінення
переводить радіонукліди внаслідок прохо-
дження хімічних реакцій в аніони чи катіони
або залишає в інертному стані у вигляді ней-
тральних частинок. У цьому разі радіонук-
ліди мігруватимуть уже не лише за рахунок
градієнта концентрацій, але й унаслідок роз-
чинення та віднесення водними потоками.
Тому потенціал ефективного технічного
ґрунту має знижувати швидкість міграції ра-
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діонуклідів, а цього можна досягти вибо-
ром оптимальної мінеральної домішки.

Оксиди, гідроксиди й оксігідроксиди, що
належать до оксидних мінералів, не мають сут-
тєвого постійного заряду на поверхні своїх
структурних утворень. Проте ці мінерали здатні
накопичувати заряд залежно від показникарН,
що з'являється на поверхні утворень внас-
лідок реакції гідроксильних груп із протонами
й гідроксильними іонами. У разі високих зна-
чень рН ці поверхні накопичують великий
негативний заряд, а за низьких значень рН
вони утворюють позитивний заряд.

Поглинальна здатність технічних грунтів
значною мірою залежить від питомої площі
поверхні частинок мінералів. Ґрунти з най-
меншим розміром зерна та найбільшою пло-
щею поверхні характеризуються найбіль-
шим поглинанням. Оскільки некристалічні
алофанічні матеріали часто мають вищі по-
казники питомої площі поверхні порівняно
з оксидними матеріалами, їх почали вико-
ристовувати для поверхневого поглинання
аніонних радіонуклідів. Структура глинис-
тих матеріалів може також визначати іоно-
обмінну здатність.

До мінеральних домішок, які додаються
в природний ґрунт для отримання технічного
Грунту з прийнятними показниками гідрав-
лічної провідності й високою поглинальною
здатністю, висуваються такі вимоги:

матеріал домішок повинен часто зустрі-
чатися в природі та вироблятися за прийнят-
ною ціною й у великому об'ємі;

домішки повинні мати високий потенці-
ал поглинання аніонних або катіонних радіо-
нуклідів.

Як мінеральні домішки використовують-
ся бентоніт, цеоліт (клиноп-тилоліт), андізол
та оксид заліза (гематит).

Бентоніт - це колоїдна глина, що скла-
дається (не менш як 60 %) з мінералів гру-

пи монтморилоніту Al2[Si4O]0](OH)2-«H2O.
Утворення бентоніту пов'язане з хімічною
зміною вулканічних порід - туфів і золи,
очевидно, в умовах морського дна. Він має
різко виражену адсорбційну й каталітичну
активність і для нього характерна схильність
до розбухання під час зволоження та висо-
ка сполучна здатність. Монтморилоніт - гли-
нистий матеріал, водний алюмосилікат маг-
нію, алюмінію, заліза й натрію. Густина -
2200-2800 кг/м3. З глинистих мінералів,
якими є каолініт, іліт і смектит, монтмори-
лоніт належить до смектиту.

Цеоліти входять до групи гідратованих
алюмосилікатів, які утворюють тетраедрич-
ну структуру з атомами кисню. Канали цієї
структури дають можливість цеоліту погли-
нати катіони, які можуть в них потрапити.
Цеоліти характеризуються високою катіоно-
обмінною здатністю. Як представник цеолі-
ту застосовується клиноптилоліт. Хоча він і
має відносно низьку іонообмінну здатність
порівняно з іншими цеолітами, але погли-
нає великорозмірні катіони типу стронцію.

Андізоли вибрані як можливі мінеральні
домішки в природні ґрунти через їхню
здатність утримувати аніони. Андізоли - це
аморфні ґрунти, що складаються з оксидів
А1, Si та гумусу, отриманого з вулканічної
золи, пемзи й попелу (шлаків).

Гематит є гексагонально впакованим
оксидом заліза. Завдяки високому значен-
ню рН гематит розглядається як матеріал,
що характеризується поглинанням значної
кількості аніонних радіонуклідів у середо-
вищі «ґрунт-вода».

Здатність природного ґрунту сповільню-
вати міграцію радіонуклідів можна посили-
ти внесенням мінеральних домішок з висо-
ким поглинанням катіонів або аніонів. Вибір
домішок має орієнтуватися переважно на їх
поглинальні властивості. Можливість міне-
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ральної домішки поліпшувати здатність
ґрунту поглинати радіонукліди у вигляді ані-
онів значною мірою залежить від кількості
домішки та властивостей первісного грунту,
що використовується в системі. Ідеальний
технічний грунт для оптимального поглинан-
ня аніонів повинен мати низьке значення рН.
Для підвищення катіонообмінної здатності
технічного ґрунту доцільно в ролі мінераль-
них домішок використовувати клинопти-
лоліт і бентоніт, а аніонообмінної здатності -
андізол або спеціальні домішки на основі
туфових (вулканічної золи) порід з високим
вмістом органічного вуглецю.

Вибір майданчика для будівництва схо-
вища РАВ з урахуванням екологізації про-
цесів поводження з РАВ становить досить
складну проблему. Суть її полягає в тому,
що, з одного боку, сховища РАВ потребу-
ють розвиненої інфраструктури (енерго- та
водопостачання, під'їзних шляхів тощо), а
з другого - ізолювання їх від густонаселе-
них районів та наявності певних природних
чинників, які характеризують місце вибору
майданчика.

Вимоги й критерії вибору майданчика для
будівництва сховищ РАВ, які враховують
соціально-економічні чинники розвит-
ку прилеглих територій, у науковому плані
практично не розроблені й підлягають ре-
тельному вивченню через їхню актуальність.
На сьогодні можна вважати доведеним, що
генетично запрограмовані механізми регу-
лювання поводження людини погано адап-
туються до умов всезростаючої дії антропо-
генних впливів, сприяючи виникненню різ-
них суперечностей і конфліктів, у тому числі
й соціальних. Щоб розв'язати екологічні
проблеми у країні в цілому і, особливо, в
районах, де будуються або експлуатуються
сховища РАВ, потрібно реалізувати систему
заходів, спрямованих на пом'якшення со-

ціальної напруженості. Прикладами таких
заходів є:

екологічна освіта населення;
введення податку за забруднення навко-

лишнього середовища;
страхування;
введення пільг, які сприяють розвитку

екологічно безпечних виробництв;
відшкодування втрат за матеріальний

збиток, якого завдають підприємства еко-
логічній системі.

Кошти від реалізації заходів, що стосу-
ються фінансів (податки, страхування, про-
даж квот тощо), мають іти на фінансування
природоохоронних програм. Майданчик
потрібно вибирати так, щоб загальний соці-
альний вплив побудованого сховища РАВ на
прилеглі території був позитивним (благо-
устрій, інвестиції в соціальну сферу, ство-
рення нових робочих місць та ін.) з постій-
ним прагненням до мінімізації негативних
впливів на прийдешні покоління. Концепту-
ально сховища РАВ не повинні негативно
впливати на санітарно-радіаційні умови про-
живання й життєдіяльності людей, а також
на екологічний стан природних об'єктів нав-
колишнього середовища. Треба враховувати
особливості даних територій - демографічні,
національно-культурні, політичні, економічні,
виробничі, соціальні та ін.

Щоб оцінити соціально-економічні впли-
ви на певну територію, пов'язані з будівниц-
твом сховищ РАВ, на початковому етапі по-
трібна інформація, що стосується таких чин-
ників:

складу населення, його густоти, розпо-
ділу по території й відповідних тенденцій та-
кого процесу;

зайнятості населення, розподілу його за
видами зайнятості й відповідних тенденцій;

громадських служб та інфраструктури;
житлового фонду і потреб;
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економічного підґрунтя й відповідних
тенденцій.

Категорично недопустимо, щоб майдан-
чик розташовувався поблизу аеропортів або
на трасі польотів авіації (в повітряних кори-
дорах), недалеко від основних транспортних
магістралей (автомобільних і залізничних),
нафтопроводів і газопроводів, нафтоочищу-
вальних і хімічних заводів та складів їхньої
продукції, військових частин і військових
полігонів, складів зброї й боєприпасів, місць
залягання або добування корисних копалин,
гребель, іригаційних систем та інших основ-
них водних ресурсів (відкритих і підземних),
особливо якщо вони є стратегічним іригацій-
ним або питним ресурсом, а також у райо-
нах розташування природних заповідників і
заказників, пам'яток культури й курортів.

Майданчик потрібно вибирати так, щоб
він розташовувався поза територіями вста-
новлених зон санітарної охорони водозаборів
поверхневих і підземних вод, а відстань від
сховища РАВ до найближчої поверхневої
водойми відкритої гідрографічної мережі ста-
новила не менше 1 км. Він має бути нижче
від місць водозаборів питної води, рибних
господарств і місць відпочинку. Вибір май-
данчика повинен забезпечувати гарантію
того, що сховище РАВ перебуватиме поза
межами територій, які потенційно можуть
зазнавати затоплення хвилею прориву на-
пірних фронтів вищерозташованих водой-
мищ, катастрофічних паводків і повеней. Крім
того, сховище РАВ потрібно розміщувати з
підвітряного боку (для вітрів переважного
напрямку) відносно підприємств, що не на-
лежать до атомної енергетики, населених
пунктів і зон відпочинку, а також треба вра-
ховувати інші кліматичні чинники - пилові
бурі, дощі, снігопади, обледеніння тощо.

На територіях, що прилягають до сховищ
РАВ, повинні в плановому порядку чітко

контролюватися соціально-економічні й
культурні процеси, переміщення ресурсів,
у тому числі й робочої сили, та ін. Інакше
кажучи, вибір майданчика для сховища РАВ
визначає сьогодні й у майбутньому здійснен-
ня планового регулювання режиму прилег-
лих територій на термін експлуатації схови-
ща. Вибір майданчика завжди пов'язаний з
активною роботою з органами місцевої вла-
ди, громадськими організаціями та навіть
окремими громадянами.

Використання ресурсів прилеглих до схо-
вища РАВ територій в жодному разі не по-
винне негативно позначатися на його без-
пеці. Санітарно-захисна зона сховища вхо-
дить до складу його інфраструктури. У ме-
жах санітарно-захисної зони не повинні
розміщуватися населені пункти, спортивні
й оздоровчі установи, водозабори та інші
об'єкти, не пов'язані з інфраструктурою схо-
вища РАВ.

Розглядаючи основні вимоги й критерії
вибору майданчика для приповерхневих
і геологічних сховищ з урахуванням його
природних чинників, слід відзначити деякі
загальні вимоги, якими варто керуватися під
час вибору майданчика для сховищ будь-
якого типу. Насамперед, формулюючи ви-
моги й критерії, потрібно використовувати
існуючий досвід вибору майданчиків для
будівництва сховищ РАВ, безпосереднього
будівництва й експлуатації їх як в Україні,
так і в інших країнах, а також рекомендації
МАГАТЕ й вимоги нормативних документів,
прийнятих в Україні.

Майданчик слід розташовувати в районі,
що характеризується тектонічною стабіль-
ністю й низькою сейсмічністю. Інтенсивність
максимального розрахункового землетру-
су не повинна перевищувати 8 балів за 12-
бальною шкалою. Майданчик має перебу-
вати в стійких інженерно-геологічних і гео-
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морфологічних утвореннях і формах, що
забезпечують стабільність поверхні землі й
самих сховищ протягом терміну їх експлу-
атації, а також поза межами зон активних
розломів, проявів неотектоніки й підвище-
ної проникності земної кори, активного кар-
сту, можливої активізації ерозійних процесів,
небезпечного розвитку зсувів, обвалів, ла-
вин тощо.

Вибираючи майданчик для будівництва
сховища РАВ, потрібно враховувати всю
його інфраструктуру (санітарно-захисну
зону, під'їзні шляхи, інші споруди) та пов-
ну потужність. Територія майданчика повин-
на мати простий рельєф, щоб була можли-
вість здійснювати моніторинг сховища й
моделювати штатні та позаштатні процеси.
Розміри майданчиків для будівництва схо-
вищ РАВ мають забезпечувати розміщення
на них усіх споруд, призначених для пово-
дження з РАВ, а також мати резервну площу
для перспективного будівництва. Навколо
сховищ РАВ встановлюється санітарно-за-
хисна зона, за межі якої міграція радіоак-
тивних забруднень від РАВ, що містяться в
сховищі, не допустима. Зовнішня межа са-
нітарно-захисної зони встановлюється за
максимальним контуром розподілу радіоак-
тивних забруднень від РАВ сховища (за умо-
ви максимального завантаження сховища і
на момент закінчення терміну його експлу-
атації), але не менш як 1 км від пункту за-
хоронення. Майданчик слід вибирати з ура-
хуванням максимально можливої безпеки
для екологічної системи за прийнятних еко-
номічних витрат.

Якщо в разі потенційно аварійної ситуації
природні умови вибраного майданчика пов-
ністю не можуть забезпечити локалізацію
радіоактивних забруднень, то така локалізація
має посилюватись відповідними інженерни-
ми заходами (інженерними бар'єрами).

Вибираючи майданчик, потрібно врахо-
вувати також деякі особливості захороню-
ваних РАВ: їхні фізико-хімічні властивості
мають бути сумісні з навколишніми поро-
дами й підземними водами (відсутність не-
безпечних реакцій взаємодії - нагрівання,
радіолізу, вибухо- й пожежонебезпеки тощо)
на той випадок, якщо радіонукліди РАВ увій-
дуть з ними в контакт за якої-небудь аварій-
ної ситуації.

Вибираючи майданчик для розміщення
геологічного сховища на території поши-
рення соляних відкладів, перевагу слід від-
давати покладам солі пластового типу. Со-
ляні шари повинні мати однорідний склад
з мінімальним вмістом глинистих утворень
і відсутністю калійно-магнієвих солей. По-
клади калійної солі мають бути достатньої
горизонтальної довжини - 1-Ю км і біль-
ше. Для забезпечення надійної гідроізоляції
сховища від водоносних шарів, що заля-
гають вище або нижче від рівня його роз-
ташування, товщина соляного відкладу має
становити не менш як 60 м. Мінімальна
глибина залягання верхнього шару соляно-
го відкладу - понад 50 м, максимальна -
1000-1500 м.

У разі вибору майданчика на ділянці гли-
бокого залягання сухих слабопроникних
масивно-кристалічних і глинистих порід
сховище потрібно надійно ізолювати від
водоносних горизонтів, що залягають вище
або нижче від рівня його розташування.

Основні вимоги й критерії вибору май-
данчика, характерні для сховищ поверхне-
вого (приповерхневого) типу, формулюють-
ся з урахуванням геологічних і гідрогео-
логічних аспектів. Майданчик слід розташо-
вувати на території, що характеризується
такими чинниками:

незасоленими осадовими пухкими поро-
дами потужністю в кілька десятків метрів;
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платформними, відносно піднесеними,
слабогорбкуватими межирічними простора-
ми з наявністю добре дренованих ділянок;

піднесеними формами рельєфу, складе-
ними з поверхні землі сухими осадовими
породами завтовшки понад 20 м;

ділянками з низьким рівнем ґрунтових
вод, які дають змогу розташувати дно схо-
вища на глибині 10 м і більше; у цьому разі
найвищий рівень ґрунтових вод має бути на
глибині не менш як 4 м від дна сховища, а
для сховищ траншейного типу на ділянках,
складених пухкими осадовими породами, -
не менш як 10 м від дна сховища;

рельєфом, який забезпечує мінімальний
поверхневий водотік (запобігання ерозії те-
риторії сховища та його затопленню).

Геохімічні й гідрогеологічні характерис-
тики майданчика мають служити природним
бар'єром на шляху поширення радіонуклідів
у разі аварійної ситуації.

Вибір майданчика для будівництва схови-
ща РАВ передбачає проведення серйозних
цільових досліджень щодо оцінки геологіч-
ного середовища (еколого-гірничо-геоло-
гічного блоку) території. На стадії вибору
ретельно обстежують територію, потенцій-
но для цього придатну, і складають доклад-
ну карту геологічних ресурсів, у тому числі
й розміщення ґрунтових вод. Величезне зна-
чення має вибір технології цих досліджень і
методів оцінки отриманих результатів.

Результати досліджень насамперед мають
бути спрямовані на оцінку безпеки техно-
генно-геологічної системи ізолювання РАВ,
яка передбачає:

встановлення ізоляційних властивостей
геологічного середовища;

визначення ризику виходу радіонуклідів
у біосферу;

розрахунок виходу радіонуклідів у біо-
сферу та їх поводження;

визначення довговічності інженерних
бар'єрів;

розрахунок міграції радіонуклідів крізь
інженерні бар'єри;

розроблення сценаріїв аварійних ситуацій;
розрахунок доз імовірних опромінень.
В Україні під час проведення досліджень

стосовно можливості розміщення геологічно-
го сховища визначено три типи геологічних
формацій, потенційно придатних для май-
данчиків під будівництво сховищ РАВ:

кристалічні породи на Українському щиті;
соляні куполи на Донбасі й у Дніпров-

сько-Донецькій западині;
справжні глинисті породи верхніх струк-

турних поверхів на Українському щиті й у
Дніпровсько-Донецькій западині.

Як показали дослідження, в Україні роз-
відано сім галогенних формацій, що розта-
шовані в Закарпатті, Прикарпатті, Придоб-
рузькій западині, Дніпровсько-Донецькій
западині й на Донбасі. Найбільш перспек-
тивними зонами з погляду загальногеоло-
гічних сейсмічних умов є Дніпровсько-До-
нецька западина й Донбас, проте ці райони
потребують детальнішого вивчення. Шахтні
поля Донбасу абсолютно непридатні для
майданчика під будівництво сховищ РАВ,
особливо геологічних. Серед інших шахт-
них полів найбільш перспективними є Смо-
линські й Інгульські ураново-рудні поля
Українського щита(неотектонічні стабільні
геологічні блоки).

Дослідження карстових утворень свід-
чать, що жодна з карстових областей Укра-
їни з комплексу еколого-геологічних крите-
ріїв не задовольняє вимоги, що висуваються
до геологічного середовища, придатного
для майданчика під будівництво сховищ РАВ.

У вивченні території України щодо при-
датності геологічних структур для вибору
майданчика під будівництво сховищ РАВ
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особливе місце належить дослідженню те-
риторії 30-кілометрової зони відчуження
Чорнобильської АЕС. Показано, що існують
три райони, потенційно придатні для вибору
майданчика: в західній, центральній і східній
частинах зони.

Незважаючи на те що згадані досліджен-
ня стосуються переважно вибору майдан-
чика для будівництва сховищ РАВ у глибо-
ких (стабільних) геологічних формаціях, їх
результати цілком можуть бути використані
й для вибору майданчика під сховища по-
верхневого типу. Вимоги до вибору майдан-
чика для будівництва сховищ приповерхне-
вого типу стосовно геологічних умов мо-
жуть бути менш жорсткими.

6.5. КРИТЕРІЇ ПРИЙМАННЯ РАВ
ДЛЯ ЗАХОРОНЕННЯ

Відповідно до рекомендацій МАГАТЕ, для
приймання відходів у сховище мають бути
визначені умови прийнятності відходів
для захоронення. Метою встановлення та-
ких критеріїв є гарантування безпеки пер-
соналу й населення як під час експлуатації
сховища, так і на довгостроковий період
через установлення вимог до упаковок РАВ.
Установлення таких вимог дасть змогу об-
межити наслідки подій, які можуть призве-
сти до опромінення, або запобігти небезпеці,
пов'язаній з наявністю у складі РАВ небез-
печних компонентів нерадіологічного похо-
дження, чи обмежити її.

У рамках програми поводження з РАВ
МАГАТЕ розробило декілька документів, які
розглядають якісні критерії прийнятності
відходів для захоронення в приповерхневих
та геологічних сховищах. У документах за-
значається, що ефективність та безпека ізо-
лювання РАВ залежать від якості всієї сис-

теми захоронення. Оскільки упаковка РАВ
або форма відходів розглядається як один з
інженерних бар'єрів, то встановлюються
критерії приймання РАВ на захоронення.

Оператор сховища несе відповідальність
за приймання РАВ для захоронення відпо-
відно до експлуатаційних вимог, що вису-
ваються до сховища. Властивості РАВ мають
бути прийнятними для остаточного захоро-
нення. Цього можна досягти, якщо порівня-
ти властивості РАВ з набором критеріїв прий-
мання їх до конкретного сховища.

Критерії приймання РАВ на захоронення
мають розроблятися для кожного сховища й
узгоджуватися з органами державного ре-
гулювання ядерної та радіаційної безпеки.
Найчастіше їх встановлює оператор сховища
Встановлені вимоги стають обов'язковими
для виробників і постачальників РАВ у схо-
вище. Критерії містять перелік вимог тау мов,
що стосуються характеристик відходів і про-
цесу їх кондиціонування перед відправлен-
ням у сховище для остаточного захоронення.

Оскільки остаточне захоронення є остан-
ньою стадією в процесі поводження з РАВ,
то вимоги, що висуваються до упаковок
відходів, які надходять на захоронення, ма-
ють також забезпечувати їх безпечне транс-
портування, зберігання та маніпулювання з
упаковками в період експлуатації сховища.
Як правило, це вимоги до форми відходів,
переліку й максимальної активності окре-
мих радіонуклідів в упаковці тощо. Встанов-
люється також гранично допустима ак-
тивність окремих радіонуклідів на сховище
в цілому. Розглядаючи придатність різних
варіантів захоронення, особливу увагу слід
приділяти наявності в складі РАВ хімічно-
токсичних компонентів та їхнім характери-
стикам, оскільки може статися, що концеп-
ція захоронення, яка підходить для відходів,
не буде прийнятною для окремих хімічно-
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токсичних компонентів, наявних у відходах,
через їх довгострокову стійкість. Має також
гарантуватися, що небезпечні речовини, які
входять до складу РАВ, не будуть порушу-
вати ефективності інженерних і природних
бар'єрів внаслідок хімічної взаємодії.

Розрізняють загальні критерії прийнят-
ності РАВ та критерії приймання їх у конк-
ретне сховище. Загальні критерії прийнят-
ності відходів для захоронення - це перелік
тих параметрів і характеристик РАВ та
упаковок відходів, які потрібно враховувати
у формулюванні конкретних критеріїв прий-
мання відходів у сховище. Конкретні вимоги
до параметрів і характеристик - критерії
приймання - встановлюються оператором
на основі загальної оцінки безпеки сховища.
Встановити кількісні параметри РАВ, прий-
нятні для захоронення в певному сховищі,
можна лише після того, як визначено харак-
теристики майданчика та вибрано проект
сховища й підходи до його експлуатації.
Незважаючи на це, МАГАТЕ ідентифікувало
критерії, які мають розглядатися в процесі
визначення критеріїв приймання РАВ
у сховище.

До основних обмежень щодо прийнят-
ності РАВ для захоронення входять обме-
ження на питомі активності та загаль-
ну кількість радіонуклідів у складі РАВ, які
визначаються на основі оцінки безпеки схо-
вища. Особливо важливим є встановлення
кількісних лімітів на вміст радіонуклідів в
окремій упаковці, тобто визначення з до-
статньою точністю інвентарного складу упа-
ковок РАВ.

Методи та методики визначення радіонук-
лідного складу й активності РАВ (інструмен-
тальні або розрахункові методи та їх точність)
узгоджуються між постачальником РАВ та
оператором сховища й затверджуються ре-
гулюючим органом. Має бути також вста-

новлена процедура забезпечення якості,
яка б гарантувала дотримання встановле-
них лімітів.

Допустимі значення активності визнача-
ють, обґрунтовуючи безпеку перевезення
РАВ, експлуатації сховища та довгостроко-
вого післяексплуатаційного періоду на ос-
нові розгляду наслідків ряду сценаріїв нор-
мальної еволюції сховища та можливих аль-
тернативних сценаріїв, у тому числі ненав-
мисного втручання в систему захоронення
після припинення адміністративного контро-
лю сховища. Розгляд наслідків певних сце-
наріїв (наприклад, ненавмисного втручан-
ня) сприяє встановленню обмежень на вміст
радіонуклідів в окремих упаковках, а роз-
гляд інших сценаріїв, зокрема міграції радіо-
нуклідів зі сховища в ґрунтові води, забез-
печує встановлення обмежень на загальну
кількість радіонуклідів у сховищі в цілому.

Визначаючи граничні значення вмісту
радіонуклідів в упаковці та у сховищі в ціло-
му, потрібно враховувати, що радіологічні
наслідки визначатимуться дією не лише ок-
ремого радіонукліда, але й сукупності ра-
діонуклідів, що входять до складу РАВ. Че-
рез це має виконуватись умова

де х. - концентрація радіонукліда і; L. - до-
пустиме граничне значення концентрації ра-
діонукліда /.

Вимоги щодо потужності дози на по-
верхні упаковок РАВ встановлюються для
забезпечення захисту персоналу й населен-
ня від зовнішнього опромінення під час пе-
ревезення та зберігання упаковок РАВ, а та-
кож у процесі маніпулювання з упаковками
РАВ до їх захоронення. Значення потужності
еквівалентної дози на поверхні упаковки
мають:
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бути такими, щоб забезпечувалося ви-
конання принципів неперевищення та опти-
мізації;

узгоджуватися з транспортними вимо-
гами;

узгоджуватися з вимогами до забезпе-
чення безпеки персоналу під час виконання
транспортно-підіймальних робіт та маніпу-
лювання з упаковками в період експлуатації
сховища.

Потужність дози на поверхні упаковки
РАВ залежить від вмісту й розподілу радіо-
нуклідів у РАВ та від типу контейнера, який
може бути використаний для тієї чи іншої
форми відходів. Для CAB та ВАВ потужність
дози на поверхні може бути високою, тому
потрібно вживати спеціальних заходів щодо
захисту персоналу на період експлуатації
сховища. Захист персоналу може забезпе-
чуватися контролюванням вмісту упаковок
та використанням додаткового екранування
упаковок і дистанційного устаткування в
процесі транспортно-технологічних операцій.

Рівні забруднення на зовнішній поверх-
ні упаковок РАВ мають перебувати в межах,
за яких опромінення персоналу підтримуєть-
ся на прийнятному рівні. Наявність забруд-
нення зовнішніх поверхонь упаковок може
робити внесок у загальну дозу опромінення
персоналу, зокрема за безпосереднього ма-
ніпулювання з упаковками. Потрібно вста-
новити засоби контролю поверхневого за-
бруднення та, в разі потреби, провадити дез-
активацію упаковок.

Структурна стабільність - це важли-
ва характеристика, яка забезпечує фізичну
цілісність форми РАВ та упаковок під час ма-
ніпулювання, перевезення й тимчасового
зберігання та в умовах захоронення для під-
тримання прийнятного рівня опромінення
персоналу і гарантування збереження харак-
теристик бар'єрів системи захоронення.

Структурна стабільність упаковок РАВ за-
безпечується відповідною формою РАВ (мо-
нолітність) та розміщенням форми РАВ
у контейнері. Форма РАВ не повинна суттє-
во змінювати свої фізичні розміри й фізико-
хімічні властивості в умовах стискальних
навантажень або градієнтів температур, у
процесі маніпулювання з упаковками, внас-
лідок хімічних реакцій та біологічної дегра-
дації РАВ, зростання внутрішнього тиску
(в разі газоутворення) тощо.

Можливі зміни характеристик форми
РАВ або упаковки в умовах захоронення
(наприклад, унаслідок процесів розбухан-
ня форми РАВ від підвищення тиску чи че-
рез зниження механічної міцності від зміни
температури) не повинні призводити до по-
рушення проектних характеристик системи
захоронення та непередбачуваного виходу
радіонуклідів. Цього можна досягти, вста-
новивши вимоги до відсутності (обмежен-
ня) в упаковках РАВ хімічно нестійких, ко-
розійно-активних, утворюючих комплексні
сполуки, біологічно-активних, органічних та
інших речовин. Міцність упаковок має бути
такою, щоб за всіх можливих подій та аварій
під час маніпулювання, зберігання й захо-
ронення упаковок РАВ імовірні зовнішні на-
вантаження (тиск, деформація, вигин, удар)
не призвели до неприйнятного виходу радіо-
нуклідів. Допустимі зміни механічних ха-
рактеристик в умовах захоронення не по-
винні спричинити непередбачуваних виходів
радіонуклідів.

З огляду на це, можна зробити висно-
вок, що перед захороненням РАВ потрібно
кондиціонувати, а конкретні вимоги до їх
кондиціонованої форми визначатиме опера-
тор конкретного сховища.

Вилуговування радіонуклідів із форми
РАВ, як один з важливих механізмів вихо-
ду радіонуклідів у біосферу, має бути таким,
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щоб вихід їх за межі сховища не переви-
щував рівнів, які відповідають вимогам до
ефективності системи захоронення.

Вилуговування радіонуклідів з форми
РАВ після порушення цілісності контейнерів
і потрапляння води до сховища, а також
розчинення радіонуклідів можуть бути знач-
ними механізмами надходження їх у підземні
води, тобто обмежувальним чинником ба-
гатобар'єрної системи захисту сховища.
Через це потрібно досліджувати процес ви-
луговування форми РАВ і хімічну форму
продукту вилуговування та встановлювати
процедури тестування щодо визначення
швидкості вилуговування радіонуклідів із
форми РАВ залежно від зовнішніх чинників,
які можуть впливати на цю швидкість.

РАВ, які містять корозійно-активні речо-
вини в таких кількостях, що можуть нега-
тивно впливати на локалізуючі характерис-
тики системи захоронення, потрібно кондя-
ціонувати, для того щоб усунути чи суттєво
знизити корозійну активність таких речовин
або забезпечити їх надійну ізоляцію.

Наявність корозійно-активних речовин
(неорганічних кислот, лугів, деяких солей
тощо) у формі РАВ може призвести до по-
рушення цілісності форми РАВ та (або) упа-
ковок, тобто підвищити ймовірність виходу
радіонуклідів. Наявність таких речовин тре-
ба ідентифікувати, і на основі результатів
визначення ризиків передчасного виходу
радіонуклідів зі сховища встановити потре-
бу обробки й кондиціонування РАВ та вико-
ристання відповідного контейнера.

На захоронення не приймаються упаков-
ки РАВ, рівні тепловиділення та енергії
радіаційного випромінювання яких можуть
негативно вплинути на характеристики си-
стеми захоронення.

Теплові та радіаційні ефекти можуть при-
зводити до газоутворення внаслідок а-роз-

паду, розпаду органічних матеріалів та роз-
бухання матриці РАВ. Теплові ефекти має
враховувати оператор сховища в процесі
оцінки його безпеки щодо можливих впли-
вів на збереження структурної стабільності
відходів, збільшення швидкості корозії або
вилуговування в умовах підвищених тем-
ператур. Теплові навантаження та зростан-
ня температури можна не розглядати для НАВ
(як коротко-, так і довгоіснуючих).

Щоб установити критерії приймання для
захоронення CAB і ВАВ, рекомендується
брати до уваги різницю в температурах РАВ
та навколишнього середовища, яка може
зберігатися протягом тривалого періоду
часу. Для цих РАВ потрібно встановлювати
максимально допустимі рівні тепловиділен-
ня на упаковку та на сховище в цілому з
урахуванням специфічних умов майданчи-
ка і конструкції сховища.

Перед захороненням потрібно проаналі-
зувати також вплив іонізуючого випроміню-
вання на деградацію форми РАВ (розтріску-
вання, розбухання, усадка, газовиділення та
ін.). Встановлюючи ці вимоги, визначають і
враховують також вплив іонізуючого випро-
мінювання на інші компоненти упаковки
РАВ (контейнери, додаткові захисні бар'єри
тощо).

Займистість - це здатність форми або
упаковки РАВ до займання та наступного
горіння. НАВ і CAB можуть містити значні
об'єми органічних матеріалів - паперу, біту-
му, органічних смол, полімерів та ін. Мож-
ливість виникнення пожежі слід оцінювати
й знижувати сортуванням потоків РАВ на
горючі й негорючі, а також використанням
відповідного матеріалу для зовнішнього
контейнера.

Можливе газоутворення в упаковках
РАВ не повинне призводити до порушення
якості системи захоронення. Гази можуть
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утворюватися внаслідок процесів радіолізу,
радіоактивного розпаду, хімічних реакцій
між відходами та матрицею, розкладу орга-
нічних речовин. Утворення газів може спри-
чиняти підвищення тиску в контейнерах,
пошкодження інженерних бар'єрів, ство-
рення корозійно-активних умов, а також без-
посереднє викидання радіонуклідів. Важли-
во, щоб підвищення тиску в контейнерах не
призводило до їх деформації або передчас-
ного пошкодження.

Для мінімізації мікробіологічної дегра-
дації компонентів РАВ або матеріалу мат-
риці, що може призвести до порушення
структурної стабільності форми РАВ, потріб-
но обмежувати вміст у складі РАВ органіч-
них та біологічних речовин.

Кількість вільної рідини всередині упа-
ковки РАВ має бути досить низькою, щоб
запобігти негативному впливу її на систему
захоронення та гарантувати прийнятний
рівень опромінення. Наявність вільної ріди-
ни призводить до зростання можливості
міграції радіонуклідів. Потрібно встановити
граничні значення кількості вільної рідини в
упаковці РАВ. Це виконує оператор схови-
ща в процесі оцінки безпеки.

Хелато- та комплексотвірних речовин
в упаковках РАВ не повинно бути або їх вміст
обмежується, оскільки утворення комплекс-
них сполук у РАВ може призвести до підви-
щення рухливості радіонуклідів. Отже, по-
трібно оцінювати наслідки, пов'язані з на-
явністю таких речовин у складі РАВ.

Упаковки РАВ, що містять вибухонебез-
печні матеріали, на захоронення не прий-
маються. РАВ зі сполуками, які за певних
умов можуть призвести до вибуху, мають
підлягати відповідному кондиціонуванню.

Не приймаються на захоронення також
РАВ, що містять самозаймисті речовини.
Щоб зменшити ймовірність виникнення по-

жежі в період експлуатації, у сховищі РАВ
не повинні зберігатися упаковки РАВ з піро-
форними матеріалами.

У технічних специфікаціях на виготов-
лення контейнерів для захоронення РАВ має
передбачатися їх достатня корозійна стій-
кість, щоб задовольняти вимоги до збере-
ження цілісності контейнерів протягом по-
трібного періоду часу. Критерії приймання
РАВ для конкретного майданчика містять
вимоги до матеріалу зовнішньої упаковки
залежно від форми відходів та до тривалості
часу, протягом якого матеріал контейнера
має бути стійким до внутрішньої й зовніш-
ньої корозії. Залежно від характеристик май-
данчика та проекту сховища ці вимоги мо-
жуть суттєво різнитися.

Вміст будь-яких подільних матеріалів
в упаковці РАВ обмежується, для того щоб
уникнути виникнення умов критичності.
Незважаючи на те що в більшості випадків
НАВ і CAB, які захороняються в приповерх-
невих сховищах, не містять значної кількості
подільних радіонуклідів, рекомендується
встановлювати їх гранично допустиму кіль-
кість в упаковці РАВ, беручи до уваги потен-
ційну можливість виникнення критичності
в разі пошкодження упаковок з наступним
вилуговуванням подільних радіонуклідів та
їх концентруванням у бар'єрах сховища.

Критичність може виникнути в разі вміс-
ту в радіоактивних відходах, які захороня-
ють у геологічних сховищах, надмірної
кількості подільних матеріалів. За наявності
ВЯП в упаковках з відходами буде значна
кількість подільних матеріалів, отже, кри-
тичність може виникнути в окремій упа-
ковці. У міру руйнування упаковок з форми
відходів можуть вилуговуватися певні по-
дільні матеріали, які накопичуватимуться
або в матеріалі засипки, або в ґрунті по-
близу модуля захоронення.
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У будь-якому разі потрібно визначити
можливість виникнення критичності й уста-
новити граничну кількість подільних мате-
ріалів в упаковці з відходами. За наявності
значної кількості подільних матеріалів слід
використовувати методи кондиціонування,
щоб запобігти виділенню й локальному на-
копиченню подільних матеріалів.

НАВ і CAB можуть містити токсичні або
небезпечні матеріали різних типів, наприк-
лад, ртуть, ціаніди, миш'як. Ці компоненти
можуть бути шкідливими для людини про-
тягом часу, тривалішого порівняно з радіо-
активною складовою РАВ. Для таких від-
ходів має бути проаналізована їх загальна
потенційна небезпека і встановлені відпо-
відні вимоги до їх обробки, кондиціонуван-
ня або захоронення.

Проста система ідентифікації упаковок
з відходами полягає в їх маркуванні. Це
механізм, за допомогою якого оператор
сховища отримує інформацію про характе-
ристики форми РАВ та упаковки (наприк-
лад, про походження РАВ, потужність дози,
категорію відходів тощо).

Кожну упаковку з відходами потрібно
оснащувати ярликом або іншим засобом
ідентифікації. Маркування не повинне пору-
шувати цілісність упаковки. Воно має збері-
гатися протягом певного періоду часу. По-
трібно документально зафіксувати ідентифі-
каційне маркування, а також зазначити вміст
і всі відповідні характеристики упаковок з
відходами. Упаковки ідентифікують для за-
безпечення безпечного поводження, відпо-
відного розміщення, можливості обліку,
контролю радіоактивності, критичності та
вмісту, а також для підтвердження відповід-
ності технічним специфікаціям. Система кон-
тролю інвентарного вмісту упаковок забез-
печує фіксування отримання відходів і до-
кументування процесу розміщення їх в уста-

новці захоронення. Документальні записи
про кількість відходів та їх розміщення в
установці сприятимуть встановленню відпо-
відного теплового навантаження (для теп-
ловидільних відходів) та визначенню розта-
шування й вилучення упаковок з відходами
в разі потреби. Після закриття й герметиза-
ції установки захоронення ці документальні
записи визначатимуть її вміст.

Упаковки РАВ мають бути стандарт-
ними, для того щоб вони були сумісними з
процедурами транспортно-технологічних
операцій та захоронення. Конструкцію упа-
ковок РАВ стандартизують, щоб оператори
сховищ могли забезпечувати безпечне по-
водження з ними, використовуючи стандарт-
не устаткування для здійснення операцій у
сховищі. Стандартизація устаткування й тех-
нологічних процесів сприяє зменшенню
ймовірності виникнення аварій у процесі
експлуатації. За погодженням з оператором
сховища на захоронення можуть бути прий-
няті й нестандартні упаковки.

6.6. ОЦІНКА БЕЗПЕКИ СХОВИЩ

До початку спорудження сховища опе-
ратор має продемонструвати, що запропо-
нована практика захоронення є прийнятною.
Це досягається проведенням всебічної та
систематичної оцінки безпеки запроектова-
ного сховища на період його експлуатації
та на довгостроковий період після закриття.
Результати оцінки розглядаються регулю-
ючим органом, який не дасть дозволу на екс-
плуатацію сховища, доки не матиме об-
грунтованих доказів дотримання критеріїв
безпеки.

Оцінка безпеки є ітераційним процесом
(процесом послідовних наближень) аналі-
зу ефективності системи захоронення та
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її потенційного впливу на здоров'я лю-
дини й навколишнє середовище. Мета
такої оцінки - надання гарантії, що система
захоронення забезпечуватиме достатній
рівень безпеки й відповідатиме вимогам за-
хисту здоров'я нинішніх і майбутніх по-
колінь, через визначення доз для критичної
групи населення.

Для визначення прийнятності сховища з
погляду його можливого радіологічного
впливу в документах МАГАТЕ і МКРЗ прий-
нято, що основним індикатором ефектив-
ності сховища є радіологічний ризик, по-
в 'язаний з існуванням сховища. Як індика-
тор ефективності утримувальних характери-
стик використовується рівень радіоактивного
забруднення навколишнього середовища
внаслідок існування сховища, який має бути
набагато нижчим за рівень природного фону.
Приймається також, що з боку майбутніх
поколінь не потрібні будуть будь-які дії
(у межах і поза межами країни) для підтри-
мання тих рівнів безпеки, які вважаються
прийнятними на сьогодні.

Оцінюючи безпеку сховищ, треба роз-
глядати можливі радіологічні наслідки за-
хоронення як під час експлуатації, так і після
закриття сховища. Якщо в_ період експлуа-
тації та протягом періоду активного адміні-
стративного контролю може бути перевіре-
на відповідність результатів оцінки безпеки
регулюючим принципам і вимогам та, в разі
потреби, прийняті заходи щодо її поліпшен-
ня, то безпека сховища після його закриття
й закінчення періоду моніторингу може по-
кладатися лише на прогнозні оцінки показ-
ників функціонування системи захоронен-
ня в майбутньому.

Найважливішою проблемою МАГАТЕ
вважає прогнозне оцінювання впливів у
віддаленому майбутньому після закриття
сховища. Щоб оцінити запас надійності схо-

вища на цей період, рекомендується роз-
глядати потенційні ситуації після закриття
сховища, які можуть вплинути на його без-
пеку. Важливо розглянути досить широкий
діапазон можливих варіантів поводження та
станів системи захоронення в майбутньому,
для того щоб упевнитися в достатній стійкості
її щодо найімовірніших впливів.

Безпеку сховищ оцінюють способом мо-
делювання поводження системи захоронен-
ня з урахуванням поступового вилуговуван-
ня радіонуклідів у ґрунтові води внаслідок
деградації бар'єрів сховища з наступною мі-
грацією та перенесенням їх до місць, до-
ступних для населення, а також враховую-
чи окремі природні події, що порушують ізо-
ляцію РАВ. Потрібно також оцінювати нас-
лідки ненавмисного втручання в систему
захоронення, ймовірність якого є незначною
в період здійснення активного адміністра-
тивного контролю.

Для обмеження наслідків, пов'язаних з
діяльністю людини в майбутньому, рекомен-
дується застосовувати один або декілька
заходів, а саме: обмеження концентрації пев-
них радіонуклідів; встановлення активного
адміністративного контролю; впроваджен-
ня таких проектних рішень, які знижують
імовірність втручання (наприклад, застосу-
вання концепції захоронення в геологічних
сховищах); вибір майданчика з характери-
стиками, що знижують імовірність втручан-
ня. МАГАТЕ зазначає: оскільки прогнозу-
вання майбутніх подій пов'язане з невизна-
ченостями, то для обґрунтованої впевне-
ності, що цілі безпеки будуть дотримані, крім
кількісних результатів оцінки, потрібно роз-
глядати додаткові якісні докази, зокрема
надійність інженерних рішень, множинність
аргументації, застосовування принципу гли-
бокоешелонованого захисту, в тому числі
адміністративного контролю, а також на-
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явність процедур забезпечення якості проек-
тування і спорудження сховища та результа-
ти незалежних експертних оцінок.

Безпеку сховища можна оцінювати для
різних цілей і на різних етапах його розроб-
лення, якими є:

визначення концепції захоронення;
вибір майданчика для розміщення схо-

вища;
оптимізація проекту сховища (порівняль-

на оцінка різних варіантів проекту з вико-
ристанням альтернативних типів упаковок
РАВ, конструкцій захисних бар'єрів схови-
ща, заходів щодо його закриття);

розроблення критеріїв приймання відходів
у сховище, втому числі встановлення вимог
до упаковок РАВ, прийнятних кількості й
активності РАВ та концентрації радіонуклідів
в окремих упаковках та у сховищі в цілому;

визначення виду й тривалості контролю
за майданчиком та програми моніторингу;

прийняття рішень під час ліцензування
етапів життєвого циклу сховища.

Оцінюючи безпеку, слід виходити з ба-
гатобар'єрної концепції захисту людини й
навколишнього середовища. Треба проана-
лізувати систему захоронення в цілому, тобто
комбінацію бар'єрів природного й штучно-
го походження, які мають забезпечити аде-
кватну безпеку сховища протягом певного
терміну. Потрібно також оцінити кожен ком-
понент окремо. Обов'язково слід проаналі-
зувати й обґрунтувати функції безпеки, які
виконують окремі компоненти загальної сис-
теми, щоб адекватно оцінити їх ефективність.
Кожна з цих функцій виконуватиметься за
рахунок тих чи інших характеристик бар'є-
рів сховища протягом певного проміжку
часу, і це має бути продемонстровано в
оцінці безпеки.

Підходи до оцінки безпеки детально
розроблені в рамках проектів МАГАТЕ і нині

застосовуються в більшості розвинених країн.
Ці підходи перебачають такі основні кроки:

визначення складу, або контексту оцін-
ки -ї ї мети й критеріїв безпеки, тобто регу-
люючих вимог, з якими будуть порівнюва-
тися результати оцінки;

опис системи захоронення, в тому числі
характеристик майданчика, відходів та інже-
нерних бар'єрів;

розроблення та обґрунтування сценаріїв
поведінки системи захоронення;

формулювання та імплементацію моде-
лей, що відповідають вибраним сценаріям;

аналіз стійкості оцінки (аналіз невизна-
ченостей);

порівняння отриманих результатів із вста-
новленими критеріями безпеки.

Міра деталізації оцінки безпеки залежа-
тиме від її цілей та етапу створення схови-
ща. Наприклад, оцінка безпеки, що прово-
диться на стадії розроблення стратегії захо-
ронення, може бути менш детальною, ніж
та, що виконується для подання в регулю-
ючий орган з метою отримання дозволу здій-
снювати діяльність на певному етапі життє-
вого циклу сховища.

На повноту оцінки впливає також наяв-
ність і якість вихідних даних щодо характе-
ристик відходів і майданчика, технічних
специфікацій упаковок РАВ і технічних ха-
рактеристик інших бар'єрів сховища. Пов-
нота таких даних, у свою чергу, залежить
від етапу розроблення сховища.

Безпеку сховища оцінюють на різних ета-
пах його життєвого циклу. Залежно від ета-
пу розроблення сховища та конкретної мети
оцінки її обсяг і склад можуть бути різни-
ми. Тому виконавець має чітко розуміти
призначення й цілі оцінки безпеки та
визначати регулюючі вимоги, відповідність
яким має бути продемонстрована в процесі
оцінки. У контексті оцінки визначають:
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призначення виконання оцінки;
перелік регулюючих вимог;
кінцеві точки оцінки;
філософію оцінки;
характеристики системи захоронення;
часові інтервали, важливі для оцінки.
Оскільки результати оцінки безпеки ма-

ють багатоцільове призначення, то залеж-
но від цього встановлюються ступінь її де-
талізації, обсяг і якість вихідних даних. На-
приклад, оцінюючи безпеку для визначення
стратегії захоронення, аналізують можливі
концепції захоронення і використовують існу-
ючі вихідні дані. Для цього не потрібен де-
тальний аналіз усіх особливостей майдан-
чика і проекту сховища.

Оцінюючи безпеку для встановлення
вимог до майданчика розміщення сховища
та вибираючи майданчик, встановлюють
критерії визначення території, прийнятної для
розміщення сховища. У процесі встановлен-
ня цих критеріїв враховують геологічні,
гідрогеологічні, геохімічні та геоморфо-
логічні характеристики, на основі чого виз-
начають майданчики-кандидати, які по-
рівнюють між собою. Зазначимо, що роз-
робник сховища вибирає майданчик, не
обов'язково ідеальний з погляду довготри-
валої безпеки після закриття сховища, а та-
кий, що може забезпечити потрібний рівень
безпеки, з урахуванням таких чинників, як
простота спорудження сховища, наявність
транспортних шляхів, і різних соціально-
економічних питань.

Після вибору конкретного майданчика
безпеку оцінюють для визначення програ-
ми детальних досліджень на вибраному май-
данчику та вибору сховища, адекватного
проекту. Тому дуже важливим аспектом є
забезпечення взаємодії між програмою до-
сліджень на майданчику, розробленням про-
екту сховища та оцінкою безпеки.

Принциповою функцією оцінки є обґрун-
тування безпеки в рамках ліцензійного про-
цесу на різних етапах життєвого циклу схо-
вища, в тому числі отримання дозволу на
будівництво, експлуатацію та закриття схо-
вища, або за будь-яких суттєвих змін у його
стані. Отже, оцінка безпеки поновлюється
на кожній стадії з урахуванням досвіду екс-
плуатації та результатів моніторингу.

Оцінюючи безпеку, потрібно визначити
ті регулюючі рамки, які стосуються оцін-
ки, зокрема вимоги безпеки та критерії функ-
ціонування сховища. Під час оцінки безпе-
ки для отримання ліцензії на конкретний етап
життєвого циклу сховища розглядаються
конкретні регулюючі вимоги-радіологічні,
до тривалості часових інтервалів, референт-
них сценаріїв, РАВ, які можуть бути захоро-
нені в сховищі, адміністративного контро-
лю, моніторингу навколишнього середови-
ща та ін.

Кінцевими точками розрахунків, що
виконуються під час оцінки безпеки, та най-
більш інформативним індикатором безпеки
сховища, який характеризує прогнозний
вплив його на здоров'я людини, МАГАТЕ
вважає індивідуальні дози (ризики) для
членів критичної групи. Разом з тим, МАГАТЕ
зазначає, що до уваги слід брати зменшення
надійності розрахунків дози (ризику) як
індикатора безпеки у віддаленому майбут-
ньому. Тому як кінцеві точки оцінки МАГАТЕ
рекомендує, крім доз (ризиків), розрахо-
вувати додаткові індикатори безпеки - кон-
центрацію радіонуклідів, що залишаться у
сховищі через 300 років після його закриття,
потік радіонуклідів у біосферу, концентрацію
радіонуклідів у навколишньому природному
середовищі.

Для прогнозної оцінки безпеки рекомен-
дується застосовувати такий підхід, який
забезпечував би простоту цього процесу.
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Потрібно, щоб оцінка мала певний ступінь
консерватизму і разом з тим достатній
рівень реалізму. Будь-які припущення та
вихідні дані, що приймаються для створен-
ня моделей, мають бути обґрунтовані й за-
документовані, а будь-які причини виник-
нення невизначеностей - ідентифіковані.

У разі застосування реалістичного підхо-
ду всі припущення та вихідні дані, що вико-
ристовуються в моделях і сценаріях, повинні
мати високий ступінь імовірності.

Консервативний (песимістичний) підхід
полягає у використанні найбільш песиміс-
тичних припущень і консервативних значень
вихідних даних. Він гарантовано виключає
недооцінку отриманих розрахункових зна-
чень індикаторів безпеки. Але є можливість
отримати нереалістичні оцінки та перебіль-
шити потенційні впливи сховища внаслідок
використання великої кількості консерва-
тивних припущень.

Оцінюючи безпеку сховища, потрібно
розглядати такі часові чинники:

тривалість експлуатації сховища;
тривалість активного й пасивного адмі-

ністративного контролю;
часові зміни властивостей інженерних

бар'єрів;
природний розпад радіонуклідів;
зміни природного й техногенного харак-

теру в навколишньому середовищі.
Часовий інтервал, для якого оцінюється

безпека, залежить від мети оцінки та радіо-
нуклідного складу відходів. Наприклад, за
наявності у складі РАВ довгоіснуючих радіо-
нуклідів аналіз потрібно проводити на відда-
лені періоди часу. Період часу, на який ви-
конується кількісна оцінка довгострокової
безпеки сховищ, не обмежується, але її слід
проводити принаймні до того моменту, коли
досягнуто максимум радіологічного впли-
ву сховища.

У контексті оцінки безпеки сховища ма-
ють бути визначені загальні характеристи-
ки системи захоронення із зазначенням її
компонентів. Описують такі елементи:

походження, характеристики, заплано-
вані об'єми та інвентарний склад РАВ;

інженерні бар'єри сховища (упаковки
РАВ, модулі сховища, накриття);

характеристики майданчика, втому числі
геологічні, гідрогеологічні, геохімічні, сейс-
мічні умови, кліматичні та атмосферні яви-
ща, наявність поверхневих вод, геоморфо-
логію тощо;

діяльність людини.
Слід чітко визначити, які функції безпе-

ки виконують елементи системи, та розді-
лити їх на важливі для забезпечення безпе-
ки й такі; що не впливають на безпеку, а
також встановити взаємодію компонентів
між собою та визначити можливі слабкі сто-
рони системи захоронення, які можуть впли-
вати на рівень безпеки.

Оцінюючи безпеку, встановлюють вимо-
ги до характеру, повноти й достатності інфор-
мації, яка потрібна для опису поведінки сис-
теми захоронення з погляду її відповідності
вимогам безпеки. Слід проаналізувати, чи
достатньо наявних даних для поточного ета-
пу розроблення сховища. Потрібно також
охарактеризувати невизначеності у вихідних
даних і параметрах, які будуть використо-
вуватись у числових розрахунках. Це дасть
змогу на наступному кроці оцінки безпеки
обґрунтувати сценарії, концептуальні моделі
та надійність отриманих результатів.

Наступною стадією оцінки безпеки є виз-
начення можливих шляхів потрапляння ра-
діонуклідів у навколишнє середовище. Це
так званий процес аналізу сценаріїв.

Важливим аспектом оцінки безпеки схо-
вищ РАВ є вибір можливих сценаріїв ево-
люції сховища. Вибрані сценарії мають
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адекватно описувати як існуючі, так і мож-
ливі в майбутньому умови. Потрібно іденти-
фікувати явища, події та процеси, які мо-
жуть ініціювати або прискорити вихід радіо-
нуклідів зі сховища, та визначити ймовірні
шляхи перенесення радіонуклідів зі схови-
ща в навколишнє середовище.

Набір сценаріїв має бути вичерпним і за-
слуговувати довіри. У розробленні сценаріїв
МАГАТЕ рекомендує використовувати сис-
темний і зрозумілий підхід, який може бути
легко перевірений. Цей підхід і критерії, що
використовуються для внесення на розгляд
або виведення з розгляду будь-якого сцена-
рію, мають бути обґрунтовані й задокумен-
товані. Розглядаються сценарії нормальної
еволюції системи, тобто такі, що базуються
на екстраполяції існуючих умов на майбутнє
та передбачають зміни, які очікуються про-
тягом певного часу. Щоб забезпечити га-
рантію, що реальний розвиток системи за-
хоронення відбуватиметься так, як це прог-
нозується, МАГАТЕ рекомендує розробля-
ти кілька сценаріїв нормальної еволюції.
Розглядаються також сценарії, що описують
події низької ймовірності (типу «що буде,
якщо?»), та сценарії ненавмисного втручан-
ня. Сценарії складаються шляхом аналізу та
комбінування характеристик, подій і про-
цесів, які визначають домінуючу поведінку
системи захоронення з часом.

Після розроблення сценаріїв потрібно
проаналізувати їхні наслідки з позиції пев-
ного контексту оцінки безпеки. Для цього
мають бути складені концептуальні моделі,
на основі яких розробляють відповідні ма-
тематичні моделі виконання розрахунків.

Концептуальна модель системи захо-
ронення описує основні особливості сис-
теми, події й процеси, що відповідають ви-
браному сценарію. Під час складання кон-
цептуальних моделей поводження системи

та її окремих компонентів ідентифікуються
характеристики системи, які визначають від-
носну значущість можливих шляхів пере-
несення радіонуклідів. Моделі мають адек-
ватно описувати систему захоронення та
процеси взаємодії між різними компонен-
тами. Дорозробленої концептуальної моделі
вводять усі гіпотези та (або) припущення
щодо фізико-хімічних процесів, що вплива-
ють на ефективність утримувапьних власти-
востей системи захоронення, а також почат-
кові й граничні умови, тобто часові й про-
сторові межі, для яких справедлива вибрана
концептуальна модель.

Складаючи концептуальну модель схо-
вища, розглядають підсистеми ближньої
зони, гео- й біосфери та їхні основні компо-
ненти відповідно до опису системи. У про-
цесі створення моделей слід виходити з ба-
гатобар'єрної системи локалізації РАВ, яка
складається з інженерних і природних бар'є-
рів, а в моделях потрібно враховувати:

деградацію інженерних конструкцій схо-
вища з часом;

проміжок часу, через який може пору-
шуватися цілісність контейнера або упаков-
ки РАВ;

міграцію радіонуклідів з порушених кон-
тейнерів крізь буферний матеріал засипки
внаслідок адвекції або дифузії, відносний
внесок яких залежить від проникності ма-
теріалу засипки модулів сховища;

вихід радіонуклідів зі сховища, в тому
числі хімічні умови у сховищі, які визнача-
ються складом РАВ і матеріалу, що викори-
стовувався для кондиціонування РАВ у кон-
тейнерах, матеріалом засипки у сховищі та
характеристиками бар'єрних матеріалів;

шляхи перенесення радіонуклідів через
геосферу до біосфери;

будь-які значущі фізико-хімічні процеси,
що можуть впливати на швидкість перене-
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сення радіонуклідів (наприклад, комплексо-
утворення, наявність колоїдів тощо);

можливість виникнення ефекту ванни,
тобто насичення сховища як наслідку підви-
щеної інфільтрації в зоні порушених інже-
нерних бар' єрів сховища порівняно з інфільт-
рацією ґрунтів поблизу сховища;

природні руйнівні процеси;
потенційну діяльність людини в майбут-

ньому;
впливи на людину радіонуклідів, що по-

трапили до біосфери.
Слід звертати увагу на те, щоб вихідних

даних було достатньо для проведення роз-
рахунків відповідно до математичних моде-
лей, складених на основі розроблених кон-
цептуальних моделей, а розрахункові засо-
би (коди) давали змогу адекватно розв'я-
зувати задачу, що розглядається.

Моделі мають бути верифіковані, належ-
ним чином валідовані та калібровані. По-
трібно встановлювати невизначеності моде-
лей та їх обмеження і можливий вплив цих
чинників на отримані результати. Числові
методи розрахунків, що використовуються
для моделювання еволюції системи захоро-
нення та прогнозування наслідків різних
сценаріїв, також верифікуються (наприклад,
розв'язанням тестових задач, використан-
ням незалежних методів розрахунків з тими
самими вихідними параметрами).

З урахуванням переліку питань, які ма-
ють розглядатися для всебічного обгрунту-
вання безпеки сховища РАВ, кожному з
вибраних сценаріїв може відповідати діапа-
зон моделей різного рівня складності, в яких
моделюються основні шляхи перенесення
радіонуклідів зі сховища в навколишнє се-
редовище (ґрунтові води, гази, природні
руйнівні процеси, ненавмисне втручання
людини в систему захоронення) та об'єкти
навколишнього середовища, доступні для

людини. Для спрощеного опису системи, в
тому числі інженерних бар'єрів, гео- та біо-
сфери, можуть використовуватися прості за-
гальні моделі системи, а також консервативні
значення параметрів моделі. Зроблені в загаль-
ній моделі спрощення та припущення можна
обґрунтувати, порівнюючи їх з результатами
розрахунків детального моделювання.

У рамках спрощених моделей під час
загальної оцінки безпеки системи в цілому
найчастіше розглядають взаємозв'язок між
джерелом виходу радіонуклідів, шляхом їх
перенесення та біосферою. Для джерела
виходу враховують утримання радіонуклідів
у межах сховища протягом певного про-
міжку часу та порушення цілісності контей-
нера (упаковки) РАВ з наступних виходом
радіонуклідів зі сховища.

У моделюванні міграції радіонуклідів
через геосферу до біосфери рекомендуєть-
ся виділити найімовірніший шлях перене-
сення. В ускладненій моделі міграції врахо-
вується декілька шляхів перенесення та мож-
ливі зміни з часом мережі цих шляхів через
впливи ерозії, втручання людини тощо.

Під час моделювання біосфери та про-
ведення розрахунків дозових навантажень
(ризиків) на людину внаслідок надходжен-
ня радіонуклідів у біосферу можна вважа-
ти, що впливи на людину пропорційні пото-
ку радіонуклідів до біосфери. В ускладненій
моделі враховується залежність отриманих
доз опромінення від часу. Для більш реалі-
стичного опису системи можна використо-
вувати складніші моделі, які враховують
деталі процесів, що відбуваються в системі
захоронення.

Аналіз результатів оцінки безпеки має
на меті встановити відповідність отриманих
даних регулюючим вимогам. Аналізуючи
отримані результати, розробник оцінки без-
пеки має визначити та всебічно проаналізу-
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вати параметри й процеси, що впливають
на результати {аналіз невизначеностей).
Потрібно належним чином проаналізувати
походження будь-яких невизначеностей та
визначити параметри, компоненти системи
або процеси, що суттєво впливають на ре-
зультат {аналіз чутливості). Для визначен-
ня чутливих компонентів концептуальної
моделі та найважливіших сценаріїв рекомен-
дується варіювати параметри, причому для
кожного сценарію може використовуватись
різний розподіл параметрів. Розглядають
також способи зменшення невизначеностей.

Зважаючи на те, що якість системи має
оцінюватись ітераційно, на кожній ітерації
визначають основні ключові моменти, які
потребують подальшого аналізу та обґрун-
тування, - наприклад, необхідність збиран-
ня додаткової інформації, уточнення вихід-
них даних, модифікації проекту, розроблення
додаткових сценаріїв. Рекомендуються два
основні методи оцінки, які передбачають
кількісний аналіз невизначеностей: детермі-
ністичний та ймовірнісний. Використання
детерміністичного підходу потребує введен-
ня деяких граничних припущень у моделях
та вихідних даних. За ймовірнісної оцінки
певним значенням параметрів приписуєть-
ся деяка ймовірність або вводиться функція
густини ймовірності. Щоб підвищити віро-
гідність отримуваних результатів, рекомен-
дується використовувати комбінацію цих
двох підходів.

Основним призначенням аналізів чутли-
вості та невизначеностей є їх використан-
ня як інструмента оцінки відповідності ви-
могам з безпеки в умовах невизначеності.
Якщо відповідність нормам безпеки можна
продемонструвати іншими способами (на-
приклад, використанням консервативної
моделі), то аналіз невизначеностей може бути
не потрібним.

В оцінці безпеки сховища має забезпечу-
ватися стійкість його результатів до невизна-
ченостей, тобто вірогідність отриманих ре-
зультатів з урахуванням похибок (невизначе-
ностей) вихідних даних, припущень, зробле-
них у процесі моделювання різних елементів
загальної моделі, припущень щодо взаємо-
зв'язків між окремими елементами моделі,
а також припущень, що стосуються довго-
тривалої еволюції системи захоронення.

Повнота і стійкість оцінки безпеки зале-
жать від повноти та якості всіх вихідних да-
них-характеристик РАВ і майданчика, упа-
ковок РАВ та інших інженерних бар'єрів.
Концептуальні й математичні моделі, що
використовуються для прогнозування по-
водження системи захоронення, розробля-
ються на основі відповідних досліджень
властивостей захисних бар'єрів сховища.
Щоб забезпечити надійність оцінки безпе-
ки, рекомендується використовувати вихідні
дані (параметри розрахунків), отримані для
конкретного сховища в процесі відповідних
досліджень (пошукових робіт на майданчи-
ку, лабораторних досліджень тощо). Обсяг
робіт має бути достатнім для отримання не-
обхідних вихідних даних. Лише в окремих
випадках за умов відповідного обґрунтуван-
ня можуть використовуватися літературні
дані. Отримані результати оцінки порівнюють
з метою проекту та критеріями безпеки, вра-
ховуючи результати аналізу невизначеностей.

6.7. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОРОНЕННЯ РАВ
В УКРАЇНІ

У 2000 р. Україна ратифікувала Об'єдна-
ну конвенцію «Про безпеку поводження з
відпрацьованим паливом та про безпеку
поводження з радіоактивними відходами».
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Конвенцією визначається, що на всіх стадіях
поводження з РАВ потрібно:

забезпечувати максимально мінімізова-
не утворення РАВ;

враховувати взаємозалежність усіх стадій
поводження з РАВ;

забезпечувати належний розгляд питань
критичності й відведення тепла в процесах
поводження з РАВ;

забезпечувати ефективний захист окре-
мих осіб, суспільства в цілому й навколиш-
нього середовища шляхом застосування від-
повідних методів захисту, затверджених ре-
гулюючим органом, з урахуванням схвале-
них на міжнародному рівні критеріїв і норм;

враховувати біологічні, хімічні й інші
нерадіологічні ризики, що можуть виника-
ти в процесах поводження з РАВ;

максимально уникати дій, які можуть з
великою ймовірністю призвести до наслід-
ків для майбутніх поколінь, що перевершу-
ють прийнятні для нинішніх поколінь;

не покладати надмірного тягаря на май-
бутні покоління.

З урахуванням того, що положення Кон-
венції відповідають основним принципам
безпечного поводження з РАВ, встановле-
ним МАГАТЕ, поводження з РАВ в Україні,
у тому числі й захоронення, має здійснюва-
тися відповідно до загальних принципів без-
пеки, визнаних на міжнародному рівні.

Основні ліміти доз опромінення під
час здійснення практичної діяльності та рівні
втручання визначені Законом України «Про
захист людини від впливу іонізуючих ви-
промінювань». Згідно з цим Законом, у до-
кументі «Норми радіаційної безпеки Украї-
ни» (НРБУ-97) та доповненні до нього «Ра-
діаційний захист від джерел потенційного
опромінення» (НРБУ-97/Д-2000) встанов-
лено систему санітарно-гігієнічних регла-
ментів для забезпечення прийнятних рівнів

опромінення для окремого індивідуума та
суспільства в цілому.

Документ НРБУ-97 встановлює два прин-
ципово різні підходи до забезпечення проти-
радіаційного захисту: для практичної діяль-
ності та на випадок втручання, пов'язаного
з опроміненням населення в аварійних умо-
вах та в інших ситуаціях, визначених регу-
люючим органом як такі, що потребують
втручання.

Згідно з НРБУ-97, захоронення РАВ на-
лежить до практичної діяльності, для якої
радіаційна безпека та протирадіаційний за-
хист будуються з використанням основних
принципів виправданості, неперевищення
та оптимізації, що відповідають рекомен-
даціям МКРЗ, МАГАТЕ та міжнародній
практиці. Встановлено квоти ліміту дози для
окремого джерела опромінення, на основі
яких для кожного окремого об'єкта визна-
чаються допустимі скидання й викиди. Для
окремого сховища РАВ на час експлуатації
та здійснення контролю квота ліміту дози
становить 40 мкЗв/рік.

У документі НРБУ-97/Д-2000 для забез-
печення радіаційного захисту в процесі за-
хоронення РАВ сховище розглядається як
джерело поточного й потенційного опро-
мінення. Стосовно потенційного опромінення
в період експлуатації та збереження адміні-
стративного контролю після закриття схови-
ще розглядається як джерело потенційного
опромінення 1-ї та 2-ї груп, а після завер-
шення контролю - як джерело 3-ї групи.
Система санітарно-гігієнічних регламентів,
що обмежують поточне опромінення, визна-
чена документом НРБУ-97, а потенційне оп-
ромінення -документом НРБУ-97/Д-2000.

У НРБУ-97/Д-2000 як міра шкоди для
здоров'я людини, яка зазнає опромінення,
вводиться значення ризику, що підлягає
обмеженню. На стадії проектування систе-
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ми протирадіаційного захисту принципи не-
перевищення й оптимізації реалізуються так,
щоб очікувані значення ризиків від потенцій-
ного опромінення для стадії експлуатації й
контролю за сховищем (коли сховище є
джерелом опромінення 1-ї та 2-ї груп) не
перевищували значень прийнятних ризиків
і мали тенденцію до зменшення.

Для стадії після зняття контролю (коли
сховище є джерелом 3-ї групи) вимагаєть-
ся, щоб шкода для здоров'я майбутніх по-
колінь не перевищувала значення нехтівного
ризику (5 • 10~7 за рік). Реалізація принципу
захисту майбутніх поколінь від можливо-
го радіаційного впливу джерел потенційного
опромінення 3-ї групи, пов'язаних із захо-
роненнями РАВ після їх повного чи обме-
женого звільнення від санітарного нагляду,
досягається встановленням таких регла-
ментів:

ймовірність критичної події, яка може
призвести до реалізації потенційного опро-
мінення майбутніх поколінь, не повинна пе-
ревищувати Ю"2 за рік;

потенційне опромінення обмежується
введенням референтних дозових рівнів:
А (50 мЗв/рік), перевищення якого в разі ре-
алізації потенційного опромінення відповідає
умовам виправданості відповідних втру-
чань; Б (1 мЗв/рік), неперевищення якого в
разі виникнення потенційного опромінення
означає, що будь-яке втручання є невиправ-
даним.

З урахуванням специфіки захоронення в
НРБУ-97/Д-2000 сформульовано згадані
принципи радіаційного захисту:

принцип виправданості - діяльність,
пов'язана із захороненням РАВ, визначаєть-
ся як виправдана, якщо шкоду від неї вве-
дено до складу повної (сумарної) шкоди,
пов'язаної з функціонуванням РАВ-твірної
технології об'єкта або галузі в цілому, та

сумарна шкода не перевищує рівня користі,
яку можна отримати від цієї технології; це
стосується й випадків, коли РАВ утворили-
ся від практики, яка з певних причин при-
пинена;

принцип неперевищення - усі види діяль-
ності, пов'язані із захороненням РАВ, не по-
винні:

призводити до перевищення середньо-
річних лімітів доз для персоналу і дозових
квот поточного опромінення для осіб кри-
тичної групи населення, що встановлені
НРБУ-97;

спричиняти виникнення доз і ймовірно-
стей потенційного опромінення, що переви-
щують числові значення відповідних регла-
ментів, установлених НРБУ-97/Д-2000;

принцип оптимізації - докладання всіх
необхідних зусилль для зниження, наскільки
це можливо й досяжно з урахуванням еко-
номічної та соціальної доцільності, таких
показників:

доз поточного опромінення населення в
інтервалі значень, нижчих за встановлені
середньорічні дозові квоти;

ймовірності реалізації критичних подій в
інтервалі значень, нижчих за референтні
ймовірності критичних подій;

доз потенційного опромінення в інтервалі
значень, нижчих за референтні дозові рівні.

Для практичної реалізації принципу оп-
тимізації рекомендується проводити аналіз
«шкода-користь», щоб загальні витрати на
подальше зниження рівнів поточного й по-
тенційного опромінення населення не при-
звели до порушення принципу виправда-
ності всієї РАВ-твірної практики в цілому.

Згідно з чинним в Україні законодав-
ством, захоронення може здійснювати суб'єкт
діяльності у сфері використання ядерної
енергії за умови наявності в нього відповід-
ної ліцензії.
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Ліцензійний процес щодо захоронен-
ня РАВ регламентується такими норматив-
ними актами:

Законом України «Про дозвільну діяль-
ність у сфері використання ядерної енергії»;

Порядком ліцензування видів діяльності
у сфері використання ядерної енергії;

Положенням про перелік і вимоги до
форми та змісту документів, що надаються
експлуатуючою організацією для отриман-
ня ліцензій щодо здійснення діяльності на
конкретному етапі життєвого циклу схови-
ща захоронення радіоактивних відходів;

Умовами й вимогами безпеки (ліцензій-
ними умовами) здійснення діяльності з пе-
реробки, зберігання та захоронення радіо-
активних відходів.

Ліцензія у сфері використання ядерної
енергії - це відповідним чином оформле-
ний документ, виданий уповноваженим ор-
ганом державного регулювання ядерної та
радіаційної безпеки, що підтверджує право
заявника на здійснення певних видів діяль-
ності, зокрема на захоронення, за умови за-
безпечення ядерної та радіаційної безпеки.

Діяльністю із захоронення вважається:
діяльність експлуатуючої організації на

всіх етапах життєвого циклу сховища для
захоронення РАВ, у тому числі й різні види
робіт на об'єктах технологічного комплек-
су в межах майданчика сховища;

послуги, що надаються підрядними орга-
нізаціями експлуатуючій організації на всіх
етапах життєвого циклу сховища РАВ, у то-
му числі й послуги з різних видів робіт на
об'єктах технологічного комплексу в межах
майданчика сховища, на які поширюється
дія ліцензії, виданої експлуатуючій орга-
нізації.

Відповідно до Закону України «Про доз-
вільну діяльність у сфері використання ядер-
ної енергії», крім дозволу на вид діяльності,

експлуатуюча організація має отримати ліцен-
зію на такі етапи життєвого циклу схови-
ща, як проектування, будівництво, експлу-
атація та закриття. Ліцензія надається після
позитивного висновку регулюючого орга-
ну щодо наданих ліцензіатом документів,
перелік яких встановлено в Положенні про
перелік і вимоги до форми та змісту доку-
ментів, що надаються експлуатуючою орга-
нізацією для отримання ліцензій щодо
здійснення діяльності на конкретному етапі
життєвого циклу сховища для захоронення
радіоактивних відходів. Крім документів
загального характеру (статут підприємства
тощо), ліцензіат має надати всебічне обгрун-
тування безпеки сховища у вигляді Звіту з
аналізу безпеки.

Основні вимоги до забезпечення безпеки
сховищ РАВ регулюються нормативними
документами, які встановлюють процедури,
умови й критерії ліцензування, вибору та
затвердження майданчика, проектування,
будівництва, експлуатації й закриття схови-
ща, а також вимоги до забезпечення якості,
проведення радіаційного контролю й моні-
торингу навколишнього середовища.

Розробляючи проект сховища, оператор
має продемонструвати регулюючому органу,
що в процесі будівництва, експлуатації та після
закриття сховища будуть дотримані визначені
радіологічні критерії та критерії безпеки.

Вибір майданчика для розміщення
сховища здійснюється відповідно до вста-
новлених у Законі України «Про поводжен-
ня з радіоактивними відходами» положень,
згідно з якими на розгляд Кабінету Міністрів
подається не менше трьох варіантів майдан-
чиків для розміщення сховища. Вибір май-
данчика супроводжується визначенням впли-
ву сховища на навколишнє середовище та
оцінкою радіаційної безпеки. Результати цих
супровідних процесів подаються у вигляді
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звітів на екологічну експертизу й експертизу
з ядерної та радіаційної безпеки. Висновки
експертиз надаються Кабінетові Міністрів у
складі документації на затвердження май-
данчика.

Майданчик рекомендується вибирати
поза межами територій, не сприятливих з
погляду сучасних геологічних процесів - як
підземних, так і поверхневих (неотектоніка,
зсуви, карстоутворення, підтоплення тощо).
Не рекомендується розташовувати сховище
на території можливої наявності родовищ
корисних копалин. Глибина до ґрунтових вод
має бути такою, щоб запобігати підтоплен-
ню сховища; потрібно враховувати сезонні
коливання рівня ґрунтових вод і його мож-
ливі зміни з часом. Заборона спорудження
сховища на територіях, перспективних сто-
совно наявності родовищ корисних копалин,
міститься також в НРБУ-97/Д-2000 у зв'яз-
ку з потребою зменшення ймовірності не-
навмисного втручання людини у сховище.

Рішення щодо майданчика для розмі-
щення сховища приймає орган державного
регулювання ядерної й радіаційної безпеки,
якому на розгляд подаються такі документи:

технічні характеристики сховища РАВ;
обгрунтування потреби спорудження схо-

вища та не менше трьох варіантів майдан-
чиків для його розміщення;

звіт з аналізу безпеки, який містить ха-
рактеристику навколишнього природного
середовища в районі розташування схови-
ща та обґрунтування можливості забезпечен-
ня безпеки захоронення РАВ на майданчику.

Загальні вимоги до характеристик май-
данчика для розміщення геологічного схо-
вища та процедури його вибору встанов-
лені в проекті документа Держатомрегулю-
вання «Загальні положення забезпечення
безпеки захоронення радіоактивних відходів
у геологічних сховищах».

У цьому документі зазначається, що
майданчик для спорудження геологічного
сховища РАВ потрібно вибирати поетапно,
відповідно до чинного законодавства, з
урахуванням питань використання та воло-
діння землею, регіонального планування те-
риторій і перспектив їх можливого розвитку.
Основою прийняття рішення має бути прин-
цип звуження кола об'єктів - від великих
регіонів до конкретних майданчиків з по-
дальшою їх характеризацією та узгоджен-
ням (остаточним визначенням).

Для кожного майданчика-кандидата ви-
конують попередній аналіз безпеки для вста-
новлення його потенційної придатності.
Здійснюється також порівняльний аналіз
майданчиків щодо їх спроможності задо-
вольняти вимоги безпеки. Для отримання
конкретних даних, які дадуть змогу поліп-
шити достовірність аналізу безпеки та впли-
ву сховища на навколишнє середовище,
протягом часу його спорудження та функціо-
нування можуть проводитись додаткові
дослідження.

Державний орган регулювання ядерної
та радіаційної безпеки має бути переконаний
у якісному виконанні програми визначення
характеристик майданчика, в рамках якої
розглянуто всі потрібні питання, в тому числі
геологічна будова майданчика, глибина за-
лягання й потужність масиву порід, меха-
нічні властивості й ізоляційні характеристи-
ки, сучасні сейсмічні й тектонічні процеси,
та наведено дані про підтвердження геоло-
гічної стабільності майданчика - результати
геофізичних, геодинамічних, структурно-
тектонічних, мінералогічних, гідрогеологіч-
них, геохімічних, інженерно-геологічних та
інших досліджень, паралельно з якими оці-
нено природні й техногенні чинники стану
території та її здатність до виникнення при-
родних і антропогенних несприятливих подій.
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Вимоги до проведення діяльності на ета-
пах проектування, експлуатації та за-
криття сховища викладені в загальному
вигляді в Законі України «Про поводження
з радіоактивними відходами», а також у до-
кументі «Захоронення радіоактивних від-
ходів у приповерхневих сховищах».

У документі «Захоронення радіоактивних
відходів у приповерхневих сховищах», зок-
рема, зазначається, що під час проектуван-
ня сховища мають бути визначені його тип,
типи захисних бар'єрів, системи дренажу,
програма радіаційного контролю, програма
моніторингу навколишнього середовища
тощо. Сховище проектують так, щоб уник-
нути потрапляння в нього води та знизити
інфільтрацію. У процесі проектування роз-
робляють також план консервації сховища.
Разом з тим, у документі немає спеціаль-
них вимог до класифікації систем та еле-
ментів за класами безпеки, що ускладнює
процес розроблення сховища. Нормативи,
встановлені для АЕС, виявляються надто
жорсткими, а загальні будівельні норми не
враховують небезпеки, пов'язаної зі схови-
щем як з радіаційно небезпечним об'єктом.

Вимоги до експлуатації передбачають
відповідальність за безпеку сховища з боку
ліцензіата, який має розробити інструкції та
регламенти його експлуатації. Висувається
також вимога ведення обліку відходів, які
надходять на захоронення.

У Законі України «Про поводження з
радіоактивними відходами» передбачено, що
сховище РАВ закривають згідно з проектом
закриття за рішенням органу державного
управління у сфері поводження з РАВ, по-
годженим з органом державного регулю-
вання ядерної та радіаційної безпеки. По-
трібно забезпечити зниження можливості
несанкціонованого доступу до закритого
сховища та запобігання несанкціонованому

заселенню територій і проведенню робіт, які
можуть призвести до руйнування захисних
бар'єрів. Ця вимога досягається встанов-
ленням попереджувальних знаків, огорож,
а також розміщенням обмежень на картах,
що зберігаються у відповідних органах дер-
жавної влади та державного управління у
сфері поводження з РАВ. Наприклад, у про-
екті комплексу «Вектор» окремим розділом
передбачено, що після періоду експлуатації
комплексу буде здійснена його консервація
зі збереженням споруд захисту території,
збирання та відведення дощової води, спо-
стережних свердловин та ін.

Після закриття сховища може проводи-
тись післяексплуатаційне обслуговування у
вигляді активного й пасивного адміністра-
тивного.контролю.

ОСПУ-2005 та НП 306.3.02/3.038-2000
«Вимоги щодо структури та змісту звіту про
аналіз безпеки приповерхневих сховищ ра-
діоактивних відходів» визначають, що про-
ведення післяексплуатаційного моніторин-
гу передбачається проектом закриття схо-
вища, який розробляє експлуатуюча органі-
зація. Згідно з НД 306.604.95 «Захоронення
радіоактивних відходів у приповерхневих
сховищах. Загальні вимоги радіаційної без-
пеки», активний адміністративний контроль
забезпечує такі види діяльності, як періодич-
не інспектування дренажної системи, ремонт
огорож і знаків радіаційної небезпеки, замі-
на устаткування для моніторингу та вида-
лення рослинності, яка може вплинути на
безпеку сховища. Також можуть проводи-
тися роботи із запобігання ерозії, яка настає
внаслідок різкого погіршення погодних
умов. Тривалість активного контролю не
повинна перевищувати 100 років. Ця ви-
мога суперечить сучасному документу
НРБУ-97/Д-2000, згідно з яким після за-
криття сховища може проводитись обме-
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жене звільнення зі спеціальними вимогами
на невизначений період часу.

На сьогодні в Україні немає сховищ для
захоронення РАВ, які б у повному обсязі,
відповідно до вимог чинного законодавства,
пройшли стадію закриття. Усі виведені з
експлуатації та законсервовані сховища РАВ
ДМСК УкрДО «Радон» розміщуються в зоні
суворого режиму їхнього ПЗРВ. Постійний
відомчий контроль стану сховищ та радіа-
ційний контроль здійснює персонал ПЗРВ.

Порядок вжиття організаційних і техніч-
них заходів щодо втручання в аварійних
ситуаціях під час здійснення активного
відомчого контролю регламентується Ава-
рійними планами, які, відповідно до вимог
НРБУ-97, має розробляти організація, що
здійснює активний відомчий контроль.

Відповідно до Закону України «Про по-
водження з радіоактивними відходами», на
захоронення у приповерхневих сховищах
приймаються лише тверді та стверділі ко-
роткоіснуючі НАВ і CAB, рівень звільнення
яких від контролю органів державного ре-
гулювання досягається раніше, ніж через
300 років після їх захоронення. Умови звіль-
нення РАВ у сховищах встановлені докумен-
том НРБУ-97/Д-2000, виходячи з установ-
лених санітарно-гігієнічних регламентів
щодо поточного й потенційного опромінен-
ня внаслідок існування сховища. Довгоіс-
нуючі РАВ захороняють у геологічних схо-
вищах.

Забезпечення безпеки сховища значною
мірою залежить від характеристик РАВ, які
надходять на захоронення. РАВ, що прий-
маються до сховища, мають відповідати
критеріям приймання, які встановлюють-
ся для кожного конкретного сховища. На-
явність таких критеріїв є обов'язковою ви-
могою, встановленою Положенням про пе-
релік і вимоги до форми та змісту документів,

що надаються експлуатуючою організацією
для отримання ліцензій щодо здійснення
діяльності на конкретному етапі життєвого
циклу сховища для захоронення РАВ.

Критерії приймання відходів розробля-
ються оператором сховища та узгоджують-
ся з Держатомрегулювання України в про-
цесі отримання ліцензії на експлуатацію схо-
вища. Для приповерхневих сховищ ці крите-
рії встановлюються відповідно до документа
«Рекомендації щодо встановлення критеріїв
приймання кондиціонованихРАВ на захоро-
нення у приповерхневих сховищах». У до-
кументі даються рекомендації щодо розроб-
лення критеріїв приймання РАВ до конкрет-
ного сховища, а також стосовно способів і
методів досягнення якості РАВ, достатньої
для забезпечення ядерної та радіаційної без-
пеки під час захоронення РАВ у приповерх-
невих сховищах. Частково рекомендації
цього документа можна використовувати й
для визначення критеріїв приймання до гео-
логічних сховищ.

Згідно з рекомендаціями цього докумен-
та, критерії приймання мають передбачати
вимоги:

до радіологічних характеристик РАВ
(радіонуклідний склад та активність, потуж-
ність дози на поверхні, поверхневе забруд-
нення, радіаційна стійкість);

до хімічних властивостей РАВ (хімічний
склад, хімічна сумісність, вилуговування,
вміст хімічно активних компонентів, коро-
зійна стійкість упаковок, вміст вільної ріди-
ни, самозаймистість, токсичність, біологіч-
на стійкість);

до фізичних характеристик (структурна
стабільність, механічна міцність упаковок,
проникність і пористість, гомогенність, на-
явність порожнин);

до термічних властивостей (тепловиді-
лення, термічна стійкість) тощо.
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Критерії приймання РАВ розробляють на
основі загальних критеріїв прийнятності РАВ
для захоронення в приповерхневих схови-
щах, рекомендованих у цьому документі, які
відповідають рекомендованим МАГАТЕ і
використовуються в міжнародній практиці.
Встановлюючи критерії приймання, потрібно
враховувати існуючі технології кондиціону-
вання РАВ і можливості їх практичного за-
стосування.

До сховища мають прийматися РАВ, іммо-
білізовані у вмісну матрицю (виняток станов-
лять великогабаритні відходи), в сертифікова-
них контейнерах. Вимоги до контейнерів для
захоронення ТРВ містяться в нормативному
документі «Контейнери для захоронення
твердих радіоактивних відходів». Документ
встановлює технічні вимоги, яким має відпо-
відати контейнер (надійність, радіаційна
безпека, конструктивні особливості, комплект-
ність, маркування та пакування), а також
вимоги до випробувань, які мають проходити
контейнери для підтвердження їхньої якості.

Особлива увага в документі «Рекоменда-
ції щодо встановлення критеріїв приймання
кондиціонованих РАВ на захоронення у при-
поверхневих сховищах» приділяється під-
ходам до визначення допустимого вмісту
довгоіснуючих а-випромінювальних ра-
діонуклідів (з періодом напіврозпаду понад
30 років) в окремій упаковці РАВ та у схо-
вищі в цілому. Зазначається, що граничні
значення обґрунтовує оператор сховища за
результатами оцінки безпеки сховища на
основі розгляду сценаріїв його нормальної
еволюції та ненавмисного втручання в сис-
тему захоронення після завершення адмі-
ністративного контролю.

Необхідність оцінки безпеки сховища
регламентується Законом України «Про по-
водження з радіоактивними відходами»,
який встановлює, що проект сховища РАВ

в обов'язковому порядку містить два види
оцінки безпеки - під час експлуатаціїта після
закриття сховища, а оцінка безпеки перед-
бачає аналіз сценаріїв розвитку можливих
надзвичайних ситуацій і їхніх наслідків та по-
рівняння результатів з критеріями безпеки.

Критерії безпеки (санітарно-гігієнічні
нормативи для радіаційного захисту від
джерел потенційного опромінення, в тому
числі під час захоронення РАВ) встановлені
документом НРБУ-97/Д-2000. У процесі
оцінки безпеки сховища, результати якої
викладаються у звіті про оцінку безпеки,
має бути продемонстрована відповідність
цим критеріям. Звіт про оцінку безпеки вхо-
дить до складу документації, яка подається
регулюючому органу для отримання ліцензії
на здійснення діяльності на певному етапі
життєвого циклу сховища. Звіт складають
згідно з документом «Вимоги до форми та
змісту звіту про аналіз безпеки приповерх-
невих сховищ», який вимагає, щоб опера-
тор продемонстрував, що в період експлу-
атації та після закриття сховища (протягом
часу, потрібного для перетворення схови-
ща в екологічно безпечну систему) забез-
печуватиметься рівень радіаційної безпеки,
не нижчий за передбачуваний нормами,
правилами й стандартами з ядерної та раді-
аційної безпеки. Звіт має містити детальну
характеристику системи захоронення, опис
сценаріїв виходу радіонуклідів та результа-
ти моделювання впливу сховища на навко-
лишнє середовище. У ньому визначаються
й аналізуються найсуттєвіші сценарії вихо-
ду радіонуклідів за нормальних умов і в разі
їх порушення та оцінюється вплив на пер-
сонал і критичні групи населення за кож-
ним шляхом розповсюдження радіонуклідів
зі сховища (перенесення через ґрунтові
води, вихід з газом і поверхневими вода-
ми, ненавмисне втручання людини). Отже,
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щоб задовольнити вимоги зазначеного до-
кумента, оператор використовує підхід до
оцінки безпеки, який загалом відповідає
міжнародно визнаному.

Під час оцінки в оператора виникають
складнощі, оскільки на сьогодні в Україні
немає нормативних документів, які б у пов-
ному обсязі встановлювали вимоги до за-
безпечення безпеки захоронення РАВ, а та-
кож містили б методичні рекомендації щодо
оцінки безпеки. Це створює певні труднощі
й для органу державного регулювання, який
на підставі поданого звіту приймає рішення
щодо достатності обґрунтувань для гаран-
тування прийнятного рівня безпеки схови-
ща на певному етапі його життєвого циклу.

Через брак зазначених національних до-
кументів для аналізу безпеки використо-
вується НРБУ-97/Д-2000, де висуваються
загальні вимоги до аналізу сценаріїв кри-
тичної події та референтних сценаріїв опро-
мінення. Документ встановлює основні прин-
ципи й підходи до обмеження потенційного
опромінення від можливих критичних подій
у місцях захоронення. Він вимагає, щоб у
процесі вибору та обґрунтування типу й по-
тужності сховища РАВ на стадії його про-
ектування оцінювалася ймовірність критич-
них подій і пов'язані з ними дози потенцій-
ного опромінення як у період збереження
санітарного нагляду за сховищем, так і піс-
ля звільнення його (повного або обмеже-
ного) від санітарного нагляду.

Документ НРБУ-97/Д-2000 встановлює
схему прийняття рішення щодо придатності
того чи іншого виду захоронення (припо-
верхневе або геологічне сховище) для пев-
ного типу відходів. Це вирішується за ре-
зультатами розрахунку дози (ризику) потен-
ційного опромінення та порівняння орима-
них результатів з радіаційно-гігієнічними
регламентами. До радіаційно-гігієнічних рег-

ламентів належать квота річної ефективної
дози, квоти референтних ризиків радіологіч-
них наслідків, референтні ймовірності критич-
ної події та референтні рівні потенційного
опромінення. Для віднесення опромінення
внаслідок реалізації критичних подій до
поточного чи потенційного порівнюється
ймовірність виникнення критичної події з
референтним значенням їв"2 зарік. Обов'яз-
ковою умовою, якої слід дотримуватись у
прийнятті рішення щодо допустимості захо-
ронення РАВ у приповерхневих сховищах,
є неперевищення очікуваними дозами по-
точного опромінення (сценарій нормальної
еволюції сховища в термінології МАГАТЕ)
через 300 років після захоронення квоти
поточного опромінення 10 мкЗв/рік. Лише
за цієї умови перевіряється виконання рег-
ламентів щодо потенційного опромінення
після звільнення сховища від контролю че-
рез 300 років (джерело 3-ї групи) і прий-
мається рішення щодо можливого варіанта
звільнення (повне, обмежене, обмежене зі
спеціальними вимогами).

Документ НРБУ-97/Д-2000 вимагає, щоб
після зняття контролю за сховищем розгля-
далися два типи подій, які можуть призвести
до порушення його цілісності: пов'язані з
природними (в тому числі катастрофічни-
ми) процесами та явищами і з ненавмисним
втручанням.

До критичних подій, пов'язаних з при-
родними процесами, належать:

процеси, що спричиняють зміни утриму-
вальних і фізико-хімічних властивостей ма-
теріалів РАВ у сховищах, які підвищують їхні
фільтраційно-міграційні характеристики;

зміни й деградації утримувальних (бар'єр-
них) властивостей контейнерів з РАВ та інже-
нерних конструкцій сховища;

природні процеси, що супроводжують-
ся затопленням сховища РАВ (потужні па-
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водки, аномальні випадання опадів, зміни
річкових русел тощо);

катастрофічні процеси, спричинені зем-
летрусами в регіонах розміщення сховищ,
урагани, смерчі, зсуви, виверження вул-
канів.

До критичних подій, пов'язаних з ненав-
мисним втручанням у сховище й повним
(частковим) руйнуванням його інженерних
і природних бар'єрів та винесенням матері-
алу сховища на поверхню, належать:

буріння свердловин під час геологороз-
відувальних і гірничих робіт;

буріння з метою будівництва джерел пит-
ного водопостачання;

ґрунтові та будівельно-монтажні роботи.
Щоб отримати дозові оцінки потенційно-

го опромінення після зняття контролю за
сховищем, в НРБУ-97/Д-2000 встановлю-
ється обов'язковий набір з п'яти референт-
них сценаріїв опромінення. Вважається, що
після реалізації будь-якої критичної події,
що призвела до порушення сховища неза-
лежно від причини (через природні проце-
си та явища або ненавмисне втручання лю-
дини), наслідком буде отримання дози за од-
ним з п'яти шляхів формування доз (рефе-
рентні сценарії), якими є:

надходження радіонуклідів з питною во-

дою;
надходження радіонуклідів з продукта-

ми харчування;
інгаляція радіоактивних аерозолів;
зовнішнє у-опромінення, дистанційне та

контактне р-опромінення шкіри;
поглинання дрібних фрагментів речови-

ни РАВ.
Для кожного референтного сценарію

встановлюється набір референтних пара-
метрів і характеристик, які мають забезпе-
чити потрібну консервативність дозових
оцінок. Зокрема, в сценарії надходження

радіонуклідів з питною водою консерватив-
но приймається, що питома радіоактивність
питної води не відрізняється від питомої ра-
діоактивності води у зруйнованому сховищі.
Вводяться також агрегована парціальна
швидкість переходу радіоактивності з РАВ
у воду (10~5 за рік), референтне значення
інтенсивності опадів, за рахунок якого відбу-
вається обводнення сховища (600 мм/рік)
та референтні значення об'єму питної води,
що споживається людиною.

Такий підхід до визначенняння рівня без-
пеки сховища має багато недоліків. По-пер-
ше, виключається підхід, який передбачає
розгляд проектного (найімовірнішого) та
альтернативних сценаріїв. По-друге, визна-
чені в НРБУ-97/Д-2000 референтні сценарії
опромінення є надто формалізованими й
консервативними. Вони не залежать ні від
конструкції, ні від розмірів конкретного схо-
вища і не стосуються стійкості його інже-
нерних бар'єрів. Крім цього, немає потреби
визначати певну критичну групу. По-третє,
через відсутність спеціального документа,
в якому встановлювався б перелік спеціаль-
них вимог у разі надання сховищу через
300 років після захоронення варіанта обме-
женого звільнення зі спеціальними вимога-
ми, такий підхід дає можливість оператору
забороняти невиправдано великі об'єми дов-
гоіснуючих РАВ у приповерхневому схо-
вищі. Така ситуація склалася в першій спро-
бі використання на практиці цих положень,
а саме під час оцінки безпеки приповерхне-
вого сховища в Чорнобильській зоні від-
чуження.

Якщо, відповідно до НРБУ-97/Д-2000,
застосовувати вимоги повного звільнення
РАВ у сховищі через 300 років, то потрібно
суттєво зменшувати активність РАВ та
обмежувати концентрацію довгоіснуючих
радіонуклідів у складі РАВ практично на



6.7. Нормативно-правове забезпечення захоронення РАВ в Україні 311

рівнях вилучення, що є економічно недо-
цільним і не відповідає міжнародній прак-
тиці захоронення у приповерхневих схови-
щах. Тому, оцінюючи безпеку сховища в
Чорнобильській зоні, розглядали варіант
обмеженого звільнення зі спеціальними ви-
могами. Як спеціальну вимогу оператор
прийняв заборону доступу на майданчик
захоронення на відстані 150 м від сховища,
створивши огорожу навколо сховища та
обмеживши водокористування (підтримка
санітарно-захисної зони) протягом невизна-
чено тривалого часу, що має забезпечувати
безпеку сховища впродовж необмежено
тривалого періоду (до 107 років). Такий під-
хід суперечить принципу МАГАТЕ та поло-
женням Об'єднаної конвенції щодо непе-
рекладання тягаря на майбутні покоління
(огорожа є важливим для забезпечення без-
пеки активним елементом, який потребує
обов'язкового обслуговування), а також
принципу забезпечення багатобар'єрного
захисту (огорожа розглядається як єдиний
елемент, що забезпечуватиме безпеку).

Рівні вилучення радіонуклідів з РАВ ви-
значені в документі «Основні санітарні пра-
вила забезпечення радіаційної безпеки Укра-
їни» залежно від групи радіонуклідів. Для
трансуранових а-випромінювальних радіо-
нуклідів рівень вилучення становить 0,1 Бк/г.
Це означає, що для задоволення умови пов-
ного звільнення РАВ у приповерхневих схо-
вищах (досягнення рівня звільнення через
300 років після захоронення) вміст радіо-
нуклідів у складі РАВ на момент захоронен-
ня не повинен перевищувати 0,11 Бк/г. Така
ситуація не відповідає міжнародній практиці
та рекомендаціям МАГАТЕ щодо захоронен-
ня в приповерхневих сховищах коротко-
існуючих РАВ у разі обмеження концентрації
довгоіснуючих а-емітерів на середньому
рівні 400 Бк/г у сховищі.

Детальний аналіз вимог НРБУ-97/Д-2000
дає змогу зробити певні висновки.

Згідно з міжнародно визнаними підхо-
дами, як критерій безпеки розглядається:

для природних процесів, імовірність ви-
никнення яких перевищує 10'2 за рік (поточ-
не опромінення), - квота дози 0,3 мЗв/рік
(або відповідне значення ризику 10~5); для
природних процесів, імовірність виникнен-
ня яких менша ніж to"2 за рік (потенційне
опромінення),-ліміт дози 1 мЗв/рік;

для ненавмисного втручання в систему за-
хоронення - рівні втручання (10 мЗв - будь-
які втручання невиправдані; 100 мЗв-втру-
чання обов'язкове).

Встановлена дозова квота для поточного
опромінення 10 мкЗв/рік після зняття контро-
лю надто низька порівняно з рекомендованим
МКРЗ та МАГАТЕ значенням 0,3 мЗв/рік.
Доцільно розглядати поточне опромінення
як наслідок сценаріїв нормальної еволюції
(вимога документів МКРЗ і МАГАТЕ) та ви-
користовувати для обґрунтування безпеки
сховищ критерій 0,3 мЗв/рік. Рекомендуєть-
ся також відрізняти сценарії потенційного
опромінення, пов'язані з реалізацією мало-
ймовірних подій і з ненавмисним втручан-
ням людини. Для останніх сценаріїв потрібно
використовувати рівні втручання.

Документ НРБУ-97/Д-2000 визначає
схему прийняття рішення щодо принципо-
вої допустимості захоронення певних кате-
горій РАВ у сховищах поверхневого (при-
поверхневого) типу на основі консерватив-
ного підходу до отримання дозових оцінок
потенційного опромінення людини внаслі-
док реалізації будь-якого сценарію критич-
ної події, що призвела до руйнування схо-
вища, та референтних сценаріїв опромінен-
ня. Разом з тим, НРБУ-97/Д-2000 не міс-
тить вимог до оцінки безпеки конкретного
сховища, оскільки в процесі розгляду ре-
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ферентних сценаріїв з аналізу взагалі ви-
лучається роль елементів проекту сховища
(інженерних і природних бар'єрів), важли-
вих для забезпечення безпеки, тобто сце-
наріїв нормальної еволюції та альтернатив-
них сценаріїв, які, згідно з міжнародно виз-
наними підходами, визначатимуть стійкість
системи стосовно можливих подій, про-
цесів і явищ.

Обґрунтовуючи безпеку конкретного
сховища й розраховуючи його потужність
(загальну активність у сховищі та в окре-

мих упаковках), потрібно реально оцінюва-
ти безпеку сховища на основі вимог реко-
мендацій міжнародних організацій, розгля-
даючи сценарії нормальної еволюції схови-
ща й альтернативні сценарії та порівнюючи
отримані результати з нормами радіаційної
безпеки, встановленими НРБУ-97/Д-2000.

Рішення щодо стійкості системи захоро-
нення та її якості у віддаленому майбутньо-
му доцільно приймати на основі ймовірніс-
ного аналізу безпеки з урахуванням неви-
значеностей вихідних даних і моделей.
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7.1. ЗАХОРОНЕННЯ
У ПРИПОВЕРХНЕВИХ СХОВИЩАХ

Існує два основні типи систем приповерх-
невого захоронення:

неглибокі сховища, що складаються з
відсіків для захоронення, розміщених ви-
ще (могильники та ін.) або нижче (траншеї,
модулі тощо) від поверхні землі;

установки, в яких відходи розміщують
у пустотах порід (наприклад, у печерах) або
в штучних свердловинах чи колодязях.

У першому випадку товщина накриття
над відходами становить зазвичай декілька
метрів, а в другому - товщина шару грунту
може доходити до декількох десятків метрів.
Для утримання та ізолювання РАВ на певний
період часу в разі захоронення у приповерх-
невих сховищах використовують переваж-
но інженерні бар'єри. Проте близьке розмі-
щення відходів до поверхні землі за такого
способу захоронення може потребувати вста-
новлення на певний період адміністративного
контролю для зниження ймовірності ненав-
мисного втручання людини в систему захо-
ронення після закриття сховища.

У разі приповерхневого захоронення
відсіки (модулі або траншеї1) розміщують,
як правило, в ненасиченій зоні, тобто вище
від рівня залягання фунтових вод. У дея-
ких країнах локальні умови майданчиків не
дають змоги забезпечити таке розміщення
сховищ, тому їх створюють у насиченій
зоні. Незважаючи на це, в будь-якому ви-
падку відсіки для захоронення мають бути
запроектовані та побудовані так, щоб обме-
жувався потік води крізь відходи. Для цьо-

го в конструкції сховища передбачають
інженерні компоненти, які максимально за-
безпечуватимуть сухі умови всередині схо-
вища, - непроникні накриття, дренажні сис-
теми та системи збирання води, що проник-
ла у сховище. Щоб полегшити дренування
атмосферних опадів чи поверхневого нако-
пичення води, поблизу відсіків захоронен-
ня можна створити систему відвідних кана-
вок. Якщо РАВ розміщуються вище від рівня
ґрунтових вод, то для підтримання сухих
умов у сховищах можна використати також
підземну систему дренажу або колекторну
систему збирання будь-якої води, що прой-
шла крізь відсіки захоронення. У деяких
випадках створюють обмежувальні стінки,
щоб зменшити горизонтальні потоки ґрун-
тових вод.

Більшість видів діяльності, які можуть
вплинути на стан відходів (наприклад, будів-
ництво будинків, доріг), призводять до по-
рушення шару землі на глибину до декіль-
кох метрів, а це означає, що приповерхневе
захоронення може зазнати впливу діяльності
людини після закінчення адміністративного
контролю. Більша глибина сховищ, створе-
них у породах або з використанням коло-
дязів, робить їх більш резистивними стосов-
но втручання, тобто менш чутливими до
заходів адміністративного контролю для га-
рантування безпеки. Винятком є розроблення
шахт або буріння свердловин, коли глибина
порушення значно більша. Отже, важливим
питанням процесу захоронення РАВ у припо-
верхневих сховищах є вимога щодо обме-
ження кількості довгоіснуючих радіонуклідів
у складі РАВ та забезпечення адміністратив-
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ного контролю майданчика захоронення про-
тягом певного часу. Такий період має бути
нетривалим, щоб можна було гарантувати
ефективність заходів контролю та поклада-
тися на них як на додатковий аргумент у
підвищенні рівня довіри до безпеки захоро-
нення РАВ у приповерхневих сховищах.

Сховища траншейного типу - це тран-
шеї, викопані в землі на глибину декілька
метрів. На дні траншеї можуть бути облад-
нані додаткові захисні екрани у вигляді шару
глини та (або) бетонних плит. Обов'язковою
умовою, що визначає глибину траншеї, є
дотримання відстані до першого водонос-
ного горизонту, яка зазвичай становить де-
кілька метрів. У сховищах траншейного
типу захороняють (іноді навалом) коротко-
існуючі НАВ. Відходи можуть бути пере-
мішані з місцевим ґрунтом і після заванта-
ження в траншею пошарово утрамбовані. На
заповненій траншеї створюють верхнє на-
криття (наприклад, шар глини, бетон, по-
криття з природного матеріалу), після чого
висаджують рослини для запобігання про-
цесам ерозії.

Сховища модульного типу - інженерні
споруди у вигляді наземних (на поверхні
землі чи заглиблені на декілька метрів) або
влаштованих на невеликій глибині (не біль-
ше декількох десятків метрів) бетонних мо-
дулів. Як і для сховищ траншейного типу,
після заповнення всіх модулів над схови-
щем влаштовують накриття, щоб обмежити
інфільтрацію опадів у систему захоронення,
знизити ймовірність ненавмисного втручан-
ня людини чи потрапляння тварин та спо-
вільнити процеси ерозії або навіть запобігти
їм. Накриття може складатися з декількох
високо- й низькопроникних шарів. Низько-
проникні шари обмежують інфільтрацію, а
високопроникні уможливлюють відведення
води, що просочилася, вздовж низькопро-

никного шару в дренажну систему. Крім
цього, щоб запобігти потраплянню тварин,
у накритті приповерхневого захоронення
можуть застосовуватися шари гравію або
бетонних блоків.

Концепція захоронення у сховищах сверд-
ловинного або колодязного типу розроб-
лена для захоронення відпрацьованих за-
критих ДІВ та НАВ і CAB, що не відпові-
дають критеріям прийнятності для захоро-
нення їх у неглибоких приповерхневих
сховищах. Часто сховищами свердловин-
ного типу вважають спеціально обладнані
колодязі завглибшки до 10 м. Такі сховища
прийнято використовувати, коли захороня-
ють відносно малі об'єми відходів (наприк-
лад, невеликі ДІВ у захисних оболонках),
які розвантажують безпосередньо в коло-
дязі через спеціальну систему розвантажен-
ня. Останнім часом сховища свердловин-
ного типу споруджують також у вигляді
свердловин завглибшки декілька десятків
метрів. Такі захоронення можна здійснюва-
ти в регіонах з досить глибоким заляганням
підземних вод.

Деякі проекти сховищ колодязного типу
передбачають використання облицювання
(наприклад, із залізобетону чи нержавіючої
сталі), а також заповнення колодязів після
завантаження РАВ цементним розчином або
металевим сплавом з низькою температу-
рою плавлення. Сховище являє собою ци-
ліндр внутрішнім діаметром 700 мм і гли-
биною 4 м. Внутрішні та зовнішні стінки
покриті шаром цементного розчину по ар-
мованій сітці. Для зовнішніх поверхонь ко-
лодязя передбачається застосування додат-
кової гідроізоляції. Щоб захистити персонал
від іонізуючого випромінювання в період
експлуатації сховища, колодязь зверху за-
кривають бетонною плитою. По закінченні
експлуатації цю плиту використовують для
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консервації колодязя під час створення ос-
таточної конфігурації сховища.

У сховищах, створюваних у гірських
породах, пустоти можуть бути як природ-
ного, так і штучного походження і містити-
ся в різних геологічних формаціях. Наприк-
лад, у Швеції сховище такого типу створе-
не в кристалічних породах на глибині 60 м
нижче від рівня моря. Воно складається зі
штучних камер різного типу для роздільно-
го розміщення НАВ і CAB та розташоване
нижче від рівня ґрунтових вод. Сховище та-
кого самого типу експлуатується у Фінляндії.
Сховище, в якому відсіки захоронення роз-
міщені в ненасиченій зоні (на 50 м вище від
рівня ґрунтових вод), створене у Чехії в
старій шахті й експлуатується з 1964 р.

Високі рівні ґрунтових вод не лише
ускладнюють будівництво й експлуатацію
різних споруд та інженерних комунікацій,
але й знижують надійність їх функціонування
і призводять до порушення екологічної об-
становки й санітарних умов прилеглих те-
риторій. Положення рівня ґрунтових вод має
особливе значення для створення поверх-
невих сховищ РАВ та відведення атмосфер-
них і ґрунтових вод.

У загальному випадку система інже-
нерного захисту території сховища має
виконувати такі завдання:

забезпечувати відхилення ліній потоку
ґрунтових вод від підземного контуру спо-
руди, для якої влаштовується захист від
ґрунтових вод;

перехоплювати й відводити води поверх-
невого стоку та верховодки;

запобігати просочуванню поверхневих і
зливових вод до підземного контуру спо-
руди;

запобігати надходженню зливового й
поверхневого стоку, що утворюється на те-
риторії та поза межами сховища.

Конструктивно система інженерного за-
хисту містить різні елементи, які збирають
воду та відводять її за межі захисної тери-
торії, а саме: мережу відкритих каналів для
відведення поверхневого стоку; нефільтру-
вальні обвалування, протифільтраційні заві-
си й екрани; гідробаражні системи; дренажі
різного призначення. Найпоширенішим до-
тепер залишається закритий горизонтальний
дренаж.

Використання систем вертикального дре-
нажу з механічним відкачуванням вважаєть-
ся рентабельним лише тоді, коли встанов-
лене на них енергетичне обладнання дає
змогу впливати на досить велику територію.
При коефіцієнтах фільтрації ґрунтів менш
як 1 м/добу ефективність водозниження
вертикальним дренажем вважається недо-
статньою. Крім того, для дренажних сверд-
ловин важко підібрати насосне обладнання
оптимальної подачі.

Для зниження вартості й розширення
можливостей використання систем верти-
кального дренажу влаштовують вакуумні
системи з сифонними водовідводами, які
об'єднують ряд водозбірних свердловин
і не потребують встановлення насосів у
кожній з них. Стала робота таких систем
забезпечується періодичним видаленням
повітря, що виділяється з води. Для цього
потрібно використовувати додаткове облад-
нання (вакуум-насоси) із засобами автома-
тизації їх роботи, а також додаткові джере-
ла енергії.

У багатьох випадках замість насосного
обладнання застосовують досить прості ва-
куумні повітровідвідні пристрої, енергетич-
ною основою роботи яких служить перепад
рівнів води. За принципом дії ці пристрої
класифікуються як гравітаційно-гідравлічні,
оскільки повітря в них захоплюється й пе-
реноситься потоком води, яка рухається
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лише за рахунок різниці тисків у сполуче-
них між собою стовпах води й водоповіт-
ряної суміші.

Гравітаційно-гідравлічні вакуумні при-
строї вигідно відрізняються від своїх меха-
нічних аналогів (вакуум-насосів) простотою
конструкції, високою надійністю роботи й
низькими експлуатаційними витратами. Вони
починають працювати при перепадах (при-
родних або штучних) рівнів води 0,6-0,7 м,
а зі збільшенням перепадів до 1,0-1,5 м
мають високу ефективність щодо відведен-
ня повітря з герметичних порожнин.

Конструктивні особливості вакуумних
систем глибокого водозниження з сифон-
ними водовідводами й гравітаційно-гідрав-
лічними вакуумними установками зумов-
люються характером рельєфу осушуваної
території.

В умовах розвиненого рельєфу краще
використовувати ступеневу систему з си-
фонними водовідводами, основна перевага
яких полягає в тому, що їх можна прокла-
дати з прямим і зворотним ухилами в на-
прямку потоку води. У цьому разі система
складається з ряду водоприймальних коло-
дязів, що забезпечують збирання води, та
спільного сифонного водовідводу, який
об'єднує кілька висхідних гілок і спадну,
опущену в скидний колодязь, звідки вода
скидається самопливом.

За рівнинного рельєфу краще викорис-
товувати систему водовідведення з ваку-
умувальними колекторами, що працюють у
самопливному режимі з частковим запов-
ненням. У цьому разі мережу водоприй-
мальних колодязів оснащують водопідій-
мальними трубками, які вводяться в герме-
тичний колектор, прокладений з ухилом у
бік скидного колодязя. Під час роботи по-
вітровідвідного пристрою в його порожнині
та в порожнині вакуумувального колектора

створюється й постійно підтримується роз-
рідження, значення якого більше за геомет-
ричну висоту водопідіймальних трубок.
Завдяки цьому в колектор надходить вода,
що відводиться в скидний колодязь у са-
мопливному режимі.

Конструкції вакуумувальних водовід-
водів з гравітаційно-гідравлічними повітро-
відвідними пристроями забезпечують авто-
матичне виведення повітря за будь-яких ре-
жимів руху води в порожнині водовідводів
аж до повної зупинки потоку. Це відповідає
роботі дренажів, що характеризується по-
ступовим зниженням витрат протягом ме-
женного періоду з максимумом їх під час
паводків.

Існують способи й прилади, призначені
для автоматичного заряджання вакуумних
установок і вакуумувальних водовідводів.
Це дає змогу синхронізувати роботу систе-
ми водовідведення з сезонним підняттям
рівнів ґрунтових вод або з періодами атмос-
ферних опадів підвищеної інтенсивності.

7.2. ПРАКТИКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ПРИПОВЕРХНЕВИХ СХОВИЩ

У різних країнах захоронення РАВ у при-
поверхневих сховищах здійснюється вже
протягом кількох десятиріч, і на сьогодні
експлуатується приблизно 80 приповерхне-
вих систем захоронення. Досвід експлуа-
тації таких систем свідчить про те, що захо-
ронення в приповерхневих сховищах дає
змогу досягти безпеки ізолювання РАВ з
витратами, суттєво нижчими порівняно
з альтернативними варіантами захоронення.
Разом з тим, досвід останніх 50 років про-
демонстрував як позитивні результати екс-
плуатації приповерхневих сховищ, так і деякі
приклади порушення їх нормального функ-
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ціонування. У ряді випадків виявлено швид-
ке вилуговування радіонуклідів та вихід їх
з РАВ під час затоплення траншей унаслі-
док атмосферних опадів або підняття ґрун-
тових вод (так званий ефект ванни). Такі
порушення нормального функціонування
сховищ пов'язані переважно з недостатньою
характеризацією майданчика, незадовіль-
ною ефективністю інженерних бар'єрів або
з відсутністю належного контролю за інвен-
тарним складом і характеристиками РАВ,
захоронених у сховищах (наприклад, за на-
явністю хімічно активних компонентів чи
підвищеною концентрацією довгоіснуючих
радіонуклідів у складі РАВ).

Приповерхневі сховища можна викори-
стовувати для захоронення РАВ, які протя-
гом періоду адміністративного контролю
знизять свою активність унаслідок природ-
ного розпаду до незначних рівнів. Щоб задо-
вольнити цю вимогу, вміст довгоіснуючих
радіонуклідів у РАВ (перелік та концентра-
цію) потрібно обмежувати згідно з оцінками,
які демонструють відповідність радіаційно-
го впливу системи захоронення критеріям
безпеки на весь термін потенційної небез-
пеки РАВ. Оскільки не завжди реальна прак-
тика захоронення відповідала стандартам,
то виявлено, що в деяких приповерхневих
сховищах, які експлуатуються протягом
десятиріч, захоронено значні кількості дов-
гоіснуючих радіонуклідів. Це призвело до
того, що наслідки певних сценаріїв еволюції
сховища перевищують чинні на сьогодні
критерії безпеки. Невідповідність критеріям
безпеки може пов'язуватися також із тим,
що сучасні вимоги безпеки відрізняються
від тих, які були чинні на момент захоро-
нення. Незалежно від причин, нині існує ряд
приповерхневих сховищ, що вважаються
потенційними кандидатами для приведення
їх у відповідність до чинних вимог, оскільки

містять значні концентрації довгоіснуючих
радіонуклідів.

Відомі випадки, коли старі приповерх-
неві сховища, що розміщені на майданчи-
ках у вологих кліматичних умовах, не відпо-
відають очікуваним цілям безпеки-локалі-
зуючі бар'єри не здатні забезпечувати рівень
утримування, передбачений проектом. Біль-
шість таких відмов проявляються у схови-
щах траншейного типу, які з певних причин
були затоплені водою.

Висновки, зроблені на базі набутого в
минулому негативного досвіду, посприяли
удосконаленню концепції приповерхневого
захоронення та застосуванню новітніх тех-
нологій у процесі розроблення приповерх-
невих сховищ. Прикладами сучасніших кон-
струкцій служать сховища Дуковані в Чехії,
Центро д'Лоуб у Франції, Рокашо-Мура в
Японії, Ваалпутс у Південно-Африканській
Республіці, Ель-Кабріл в Іспанії, Дріґґ у Ве-
ликій Британії, Барнвелл та Річленд у США.

Розглянемо детальніше деякі конкретні
приклади захоронення РАВ у приповерхне-
вих сховищах.

У Південно-Африканській Республіці
майданчик сховища Ваалпутс характери-
зується засушливими умовами та відпові-
дає критеріям вибору. Попереднє моделю-
вання показало, що забруднення ґрунтових
вод радіонуклідами в таких умовах мало-
ймовірне. Тому було вирішено створити при-
поверхневе сховище траншейного типу в
глинистому шарі ґрунту. З огляду на прог-
нозований об'єм РАВ, призначених для за-
хоронення, створено дві траншеї розмірами
100 х 20 х 7,5 м. В одній траншеї захороня-
ють іммобілізовані CAB у бетонних контей-
нерах, у другій - у металевих бочках.

Стіни траншей влаштовані під кутом 10°
відносно вертикалі. Над заповненими тран-
шеями створено верхнє накриття, яке скла-
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дається з декількох шарів глини завтовшки
150 мм, утрамбованих для зниження мож-
ливого вмісту вологи до 13 %. Товщина
накриття в центрі траншеї- 2 м; в напрямку
бічних стін вона зменшується до 1,5 м. Ре-
зультати моделювання показали, що прий-
няте рішення щодо геометрії розміщення
контейнерів усередині траншеї дає змогу
знизити ймовірність появи тріщин у верх-
ньому накритті в разі виникнення протікань
з бічних сторін.

До сховища приймають переважно екс-
плуатаційні РАВ з атомних станцій, які мають
надходити на захоронення у твердому або
іммобілізованому стані в зовнішніх упаков-
ках з відносно тривалим часом збереження
утримувальних властивостей. Відповідно до
критеріїв приймання, визначених оператором,
до сховища приймаються РАВ у металевих
бочках, дерев'яних упаковках або бетонних
контейнерах. До інвентарного складу РАВ
входять 3Н, 14С, 54Mn, 6 0Со, 90Sr, "Те, 110Ag,
І 2 9І, I34Cs, l37Cs, i44Ce і трансуранові елемен-
ти в кількостях, які забезпечують дотримання
транспортних вимог МАГАТЕ і відповідність
критеріям безпеки на етапі експлуатації схо-
вища та після його закриття.

На сьогодні траншеї ще експлуатують-
ся. Щоб визначити поведінку верхнього на-
криття, яке передбачається створити після
закінчення періоду експлуатації сховища,
проводять експериментальні дослідження.
По закритті сховища передбачається здій-
снювати моніторинг майданчика захоронен-
ня, термін якого визначатиметься в обґрун-
туванні безпеки для отримання ліцензії на
закриття сховища.

У Великій Британії для захоронення
НАВ використовують декілька приповерх-
невих сховищ: на майданчику Дрігт у Кам-
брії (експлуатується компанією BNFL) та
Данрей на північному узбережжі Шотландії

(експлуатується компанією UKAEA). Уста-
новок для захоронення CAB і ВАВ тут немає.
Щоб розв'язати проблему поводження з
CAB, на кожній атомній станції передбачено
модулі зберігання, крім яких на майданчику
Дріґг експлуатується ще й спеціальне схо-
вище для зберігання РАВ цієї категорії.
Загальний об'єм сховищ достатній для утри-
мання всіх CAB до спорудження національ-
ного сховища для CAB і ВАВ, уведення в
експлуатацію якого заплановане на 2010 р.
Передбачається, що в національне сховище
крім CAB і ВАВ передаватимуться також
НАВ, не прийнятні для захоронення в припо-
верхневих сховищах на майданчику Дріґґ.

Майданчик Дріґґ для приповерхневого
захоронення РАВ експлуатується з 1959 р.
та використовується для захоронення ТРВ
низької активності, які надходили переваж-
но від комплексу з переробки РАВ у Сел-
лафілді. Тут захороняли також відходи від
різних постачальників з Великої Британії.
Після введення в експлуатацію і до кінця
1980-х років на майданчику Дріґґ викорис-
товували концепцію захоронення у схови-
щах траншейного типу: відходи, звалені в
траншеї, заливали цементним розчином, а
потім створювали верхнє накриття. Посту-
пово таку практику захоронення замінили
використанням інженерних систем - бетон-
них модулів, у яких захороняють РАВ у кон-
тейнерах. Спочатку РАВ розміщують у боч-
ки й компактують, після чого бочки вкла-
дають у контейнери до половини їх висоти
та заливають бетоном. Деякі великогаба-
ритні відходи заливають цементним розчи-
ном безпосередньо в модулях захоронення.

Вмісна порода - глина у вигляді гетеро-
генних шарів, розділених шарами піску.
Регіон розміщення сховища-льодовиково-
го походження; наступне обледеніння очіку-
ється в проміжку між 5000-м та 50 000-м ро-
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ками. Цей часовий інтервал обмежує пері-
од, для якого результати прогнозної оцінки
безпеки сховища можна вважати надійними.
До цього часу захоронені у сховищі РАВ
будуть рівномірно перемішані із вмісною
породою, а їхня активність знизиться до не-
суттєвих значень.

Регулючи поводження з РАВ, у Великій
Британії використовують підхід, орієнтова-
ний на регулювання за цілями безпеки. Кон-
кретні способи та методи досягнення без-
пеки розробляє оператор відповідної уста-
новки (сховища). Він має надати регулю-
ючому органу достатні обгрунтування щодо
досягнення цілей безпеки. Зазначимо, що
хоча документи М АГАТЕ не введені до зако-
нодавчої бази Великої Британії, національна
система поводження з РАВ грунтується на
рекомендаціях МАГАТЕ, а окремі рекомен-
дації МАГАТЕ навіть уведені до законів. Це
забезпечує відповідність системи поводжен-
ня з РАВ у Великій Британії найкращій
світовій практиці.

Оцінюючи спроможність сховища гаран-
тувати належний рівень безпеки, викорис-
товують прогнозні оцінки впливів сховища
на період експлуатації та після його закрит-
тя. Дозу визначають для репрезентативного
члена критичної групи, яку вибирають з тієї
частини населення, що, як очікується, діста-
не найбільші дози через місце проживання
та звички.

Прогнозований радіологічний вплив схо-
вища на стадії експлуатації та в період ве-
дення адміністративного контролю не пови-
нен бути вищим задозові обмеження, вста-
новлені для окремого джерела або майдан-
чика захоронення в цілому.

Дозові квоти становлять 0,3 мЗв/рік для
окремого сховища та 0,5 мЗв/рік - для
майданчика, на якому розміщено більше
ніж одне джерело опромінення. Для кон-

кретного сховища дозові квоти можуть бути
меншими.

Оскільки по закінченні адміністративно-
го контролю, на відміну від періоду веден-
ня контролю над сховищем, неможливо
продемонструвати відповідність установле-
ним регламентам радіаційного захисту або
вжити заходів щодо їх дотримання, то регла-
менти для цього періоду розглядаються лише
як цільові. Безпека сховища в цей час пов-
ністю залежить від оцінки характеристик
системи захоронення на віддалене майбутнє.

Рівень безпеки сховища на період після
зняття контролю оцінюють під кутом зору
ризиків фатальних захворювань, що вини-
кають через існування захоронення. Для
цього встановлено діапазон прийнятних
рівнів ризиків. Обмеження дози 0,3 мЗв/рік
на період контролю за сховищем еквівалент-
не максимальному рівню ризику 2-10~5 за
рік. Беручи до уваги, що виконати надійну
кількісну оцінку характеристик системи за-
хоронення після зняття контролю, особливо
на віддалене майбутнє, неможливо, вста-
новлюють нижче цільове значення ризику.
Ризики в інтервалі 10~5-10-6 за рік вважа-
ються прийнятними, якщо показано, що вони
низькі, наскільки це практично досяжне.
Ризики, більші як 2-10~5 за рік, є неприй-
нятними; ризик Ю"6 за рік розглядається як
нижня межа для оптимізації.

Стверджується, що для визначення рівня
безпеки сховища не можна покладатися
лише на оцінки ризику. Хоча такі оцінки
дають інформацію щодо рівня безпеки схо-
вища, потрібно розглядати ще й інші технічні
аспекти, в тому числі якісні. Тому для пері-
оду після зняття адміністративного контро-
лю неприйнятно брати за критерій безпеки
сховища ліміт ризику або його обмеження.
Вважається прийнятним у процесі проекту-
вання сховища застосовувати цільовий ри-
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зик. Якщо підтверджено, що в процесі про-
ектування оператор сховища застосовував
надійну технологію та найкращі наукові до-
сягнення, а оцінений ризик для населення
нижчий за цільове значення ризику, то по-
дальше зниження ризику можна не розгля-
дати. Якщо оцінений ризик вищий за цільо-
ве значення, але нижчий за максимальне
прийняте 2-Ю'5 за рік, оператор сховища має
продемонструвати не лише гарантування на-
лежного рівня безпеки, але й те, що будь-які
додаткові заходи щодо поліпшення безпеки
потребують неприйнятно високих витрат.

На віддалені проміжки часу, для яких
неможливо здійснити надійне моделюван-
ня поведінки інженерних і природних бар'є-
рів сховища, в процесі обґрунтування рівня
безпеки рекомендується використовувати
якісні аргументи та порівнювати результати
розрахунків з природним фоном у навко-
лишньому середовищі.

В Іспанії сховище Ель-Кабріл призна-
чене для захоронення всіх НАВ і CAB, які
можуть, згідно з прогнозними оцінками,
утворитися до 2015 р. Сховище введене в
експлуатацію у 1992 р. Майданчик розмі-
щений у гірському регіоні південної Іспанії.
Проект сховища розробляли так, щоб га-
рантувати поточний і довготривалий захист
населення та навколишнього середовища,
а також можливість використання території
майданчика не пізніше ніж через 300 років
після закриття сховища без введення будь-
яких обмежень.

Проект сховища передбачає захоронен-
ня РАВ у бетонних модулях. Сховище об-
ладнане дренажною системою з інспекцій-
ною галереєю, що дає змогу контролювати
цілісність верхнього накриття в період ак-
тивного адміністративного контролю. Для
захоронення РАВ у сховищах використову-
ють бетонні контейнери. У них розміщують

первинні упаковки РАВ (переважно сталеві
бочки), які іммобілізують усередині контей-
нерів цементним розчином з утворенням
цільних бетонних блоків. Контейнери та
модулі для захоронення РАВ проектують
так, щоб вони могли витримати зовнішні
навантаження, в тому числі максимальний
проектний землетрус. Через це бетон, що ви-
користовується для спорудження модулів і
виготовлення контейнерів, характеризу-
ється високою густиною та спроможністю
протидіяти будь-яким навантаженням. Марку
бетону визначали за результатами спеціаль-
них тестів, мета яких - оптимізувати термін
виконання бетоном функцій безпеки, що
визначені для цього бар'єра в проекті. Після
заповнення модуля пустоти між контейнера-
ми засипають гравієм, сховище накривають
верхньою плитою та створюють гідроізоля-
ційне накриття з синтетичних матеріалів.

Основний елемент безпеки сховища -
нижня основа модуля. її товщина дорівнює
0,6 м біля стінок і зменшується до 0,5 м в
центрі. Це забезпечує вільне стікання води
до центра модулів, де вона збирається в
систему трубопроводів дренажної системи
під сховищем. На дні модулів влаштовують
гідроізоляційний шар з поліуретану та шар
пористого бетону для поліпшення руху води.
Кожен модуль забезпечений індивідуальним
колектором-збірником, отже, в разі появи
води в системі її збирання можна чітко іден-
тифікувати, з якого модуля вона потрапила
до колекторної системи. Це уможливлює
виконання, в разі потреби, ремонту захис-
ного накриття відповідного модуля та відби-
рання проб зібраної води. З окремих колек-
торів вода збирається в загальному колек-
торі, що дає змогу контролювати загальну
ефективність усієї системи захоронення.

У конструкції сховища використовуєть-
ся пересувний тимчасовий дах, встановлю-
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ваний над модулем, у який завантажуються
РАВ. Такий дах обмежує надходження води,
яка може потрапити до модуля з атмосфер-
ними опадами в період його експлуатації.
Після створення верхньої гідроізоляції над
заповненим модулем пересувний дах пере-
мішують до наступного модуля. На сховищі,
підготовленому до остаточного закриття,
створюють постійне верхнє накриття з де-
кількох шарів гідроізоляції та дрену вально-
го матеріалу.

Отже, багатобар'єрну систему захисту
становлять такі бар'єри безпеки:

перший - бетонний контейнер з іммобі-
лізованими РАВ;

другий - модуль захоронення, верхнє
накриття та система контролю за інфільтра-
том, які обмежують надходження води до
упаковок і дають змогу контролювати воду,
що контактувала з відходами;

третій - геосфера, або навколишнє се-
редовище, яке обмежує вплив можливого
виходу радіонуклідів у разі аварії або дегра-
дації перших двох бар'єрів.

До сховища приймаються два типи упа-
ковок, для яких визначено прийнятний гра-
ничний вміст окремих радіонуклідів, у тому
числі загальну концентрацію а-емітерів, a
також вимоги до тестів з характеризації від-
ходів для контролю за якістю упаковок, щоб
їх можна було прийняти на захоронення.

7.3. ПРИПОВЕРХНЕВЕ
ЗАХОРОНЕННЯ РАВ В УКРАЇНІ

В Україні на сьогодні накопичено значні
об'єми РАВ, які потребують остаточного за-
хоронення у приповерхневих сховищах.
Основними джерелами утворення таких РАВ
є АЕС, науково-дослідні й медичні заклади
та промислові підприємства (так звані дрібні

виробники), а також; джерело, яке не має
світових аналогів, - зона відчуження, де
зосереджені радіоактивно забруднені внас-
лідок аварії на Чорнобильській АЕС матері-
али, та об'єкт «Укриття».

На сьогодні в Україні експлуатується
15 енергоблоків чотирьох діючих АЕС та три
блоки Чорнобильської АЕС, які перебува-
ють на стадії зняття з експлуатації. Щоріч-
ний об'єм РАВ (це переважно НАВ і CAB),
генерованих на АЕС, становить приблизно
6050 м3. Відходи, що утворюються на АЕС,
або продукти первинної обробки рідких і
твердих відходів накопичуються в тимчасо-
вих сховищах на майданчиках АЕС. Незва-
жаючи на заходи, що вживаються для міні-
мізації утворення РАВ і зменшення їх об'єму
внаслідок попередньої переробки, сховища
на майданчиках деяких АЕС майже запов-
нені, тому питання подальшого поводження
з цими РАВ, зокрема їх остаточного захоро-
нення, є дуже актуальним.

До останнього часу для захоронення НАВ
і CAB дрібних виробників використовували
сховища системи «Радон». До системи
спеціалізованих підприємств «Радон» нале-
жать шість комбінатів, які розташовані по-
близу великих промислових центрів (Киє-
ва, Донецька, Дніпропетровська, Харкова,
Одеси, Львова) і обслуговують відповідні
прилеглі території. Детальна інформація щодо
поводження з РАВ на підприємствах «Ра-
дон» наведена в розділі 5. Тут зазначимо
лише, що до останнього часу підприємства
«Радон» здійснювали контейнерне та без-
контейнерне захоронення РАВ у приповерх-
невих сховищах двох типів: модульних-для
захоронення ТРВ та колодязних - для без-
контейнерного розміщення ДІВ. Приповерх-
неві сховища системи «Радон» споруджені
на початку 1960-х років за типовими про-
ектами.

11 7-276
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Сховища для ТРВ - це приповерхневі
бетонні модулі, перекриті бетонними пли-
тами. Вони заглиблені в ґрунт на 3-4 м; рі-
вень ґрунтових вод становить приблизно
15-20 м. Відходи захороняли в контейнерах
і навалом. Разом із твердими відходами у
сховища для ТРВ вміщували також від-
працьовані ДІВ у біозахисті. На сьогодні
сховища деяких спеціалізованих комбінатів
заповнені відходами на 80-90 %.

Оскільки перед захороненням не прово-
дилася детальна характеризація відходів, а
їх надходження не завжди супроводжува-
лося належною документацією, то склад
відходів за фізико-хімічними й радіологіч-
ними характеристиками недостатньо відо-
мий, їх приймали до сховищ переважно за
критерієм потужності дози на поверхні РАВ.
З огляду на джерела надходження РАВ, мож-
на досить упевнено допускати, що у схови-
щах для ТРВ містяться такі радіонукліди, як
60Со, 137Cs, 90Sr, l92Ir, 204Tl, 2 I 0Po, 226Ra, 239Pu,
241Am, 3H, 252Cf.

Побудовані за старою технологією, схо-
вища впродовж тривалого часу експлуатації
поступово втрачають свої захисні функції.
Інженерні бар'єри не забезпечують утриман-
ня радіонуклідів у межах сховища, про що
свідчать зафіксовані на Київському та Хар-
ківському спецкомбінатах аварії. Зокрема,
в 1997 р. в підземних водах біля цих комбі-
натів зафіксовано підвищений вміст тритію,
який хоч і не був вищим за гранично допус-
тиму концентрацію, але виявився втричі
більшим за фонові значення. Це, безпереч-
но, свідчило про наявність протікань у моду-
лях сховищ і потребувало негайного втру-
чання, особливо з огляду на місця їх розта-
шування (зокрема, Київський спецкомбінат
розташований у межах м. Києва).

Проект сховища колодязного типу також
типовий для всіх спецкомбінатів. Це коло-

дязі завглибшки 6 м для безконтейнерного
захоронення високоактивних ДІВ. Сховища
розраховані на приймання активності, екві-
валентної 20 або 50 кг • екв Ra за б0Со. Ізо-
топний склад радіонуклідів різноманітний,
але активність визначають переважно б0Со,
137Cs і 226Ra.

Зважаючи на спосіб завантаження ДІВ,
існує ризик механічного пошкодження обо-
лонок раніше захоронених джерел важки-
ми касетами. Зазначимо, що більшість схо-
вищ експлуатувалися понад 30 років без
будь-якого сортування ДІВ за активністю,
періодом напіврозпаду радіонуклідів, кон-
струкцією джерела. У заповнених сховищах
відпрацьовані ДІВ накопичуються в мало-
му об'ємі на дні. Це може спричиняти ло-
кальне підвищення рівнів випромінювання
й температури і тому впливати на конст-
рукційні матеріали.

Сховища колодязного типу запроекто-
вані для захоронення ДІВ у сухих умовах.
Але, як показали дослідження, в деяких
сховищах накопичується волога, яка може
зумовити зростання швидкості кородуван-
ня сталі та захисних капсул відпрацьованих
джерел. Отже, існуюча практика поводжен-
ня з відпрацьованими ДІВ не забезпечує
належного рівня безпеки, тому потрібно за-
ново оцінити її, щоб прийняти рішення щодо
перспектив використання сховищ.

Територія, що зазнала радіоактивного
забруднення внаслідок аварії на Чорно-
бильській АЕС і відома як зона відчуження,
є найбільшим в Україні джерелом РАВ. До
них належать будь-які матеріали від прове-
дення в цій зоні дезактиваційних робіт (за-
бруднені ґрунт, деревина, демонтовані спо-
руди та ін.), а також післяаварійні відходи
(уламки зруйновного енергоблока, фрагмен-
ти палива тощо), які містяться в більш як 800
ПТЛРВ, створених відразу після аварії на
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Чорнобильській АЕС. Об'єм відходів зони
відчуження має збільшитися також унаслі-
док втілення в життя плану перетворення
об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну
систему.

У перші роки після аварії захоронення
РАВ зони відчуження здійснювалось у трьох
сховищах- «Буряківка», «Підлісне» та «Ком-
плексне» (3-тя черга Чорнобильської АЕС).
Але на двох останніх сховищах після кількох
років експлуатації виявлено значні конструк-
тивні та будівельні недоліки, через що було
прийнято рішення про припинення їх експлу-
атації. На сьогодні ці сховища, частково за-
повнені відходами, мають статус законсер-
вованих. Отже, всі РАВ зони відчуження
зараз захороняють у сховищі «Буряківка».

Сховище «Буряківка» складається з
ЗО траншей, внутрішнім гідроізоляційним
покриттям яких є шар глини завтовшки 1 м.
Систематизація даних про характеристики
РАВ, уміщених у траншеях, проводиться з
1997 p., тому такі відомості є лише для де-
яких траншей.

Відходи в траншеях захороняють у кон-
тейнерах і навалом (великогабаритні фраг-
менти будівельних конструкцій та ін.). Біль-
ша частина траншей на сьогодні вже запов-
нена, і тих об'ємів, що залишилися, може
вистачити лише на короткий термін, оскільки
крім запланованих відходів постійно вини-
кають позапланові.

Специфічною особливістю РАВ зони
відчуження є наявність у їхньому складі
великої концентрації довгоіснуючих радіо-
нуклідів і продуктів активації, а також не-
однорідність розподілу радіонуклідів. На
захоронення в «Буряківку», як і в сховища
системи «Радон», відходи приймали відпо-
відно до потужності дози на поверхні РАВ.
Гранично допустимий вміст довгоіснуючих
радіонуклідів не встановлювався. Не роз-

роблялись і не обґрунтовувались критерії
приймання відходів, не проводилася все-
бічна оцінка безпеки сховища. Через це у
складі відходів аварійного походження, за-
хоронених у сховищі «Буряківка», може
міститися практично весь спектр нуклідів
чорнобильського походження. Тому однією
з основних проблем оцінки безпеки цих
сховищ є невизначеність складу відходів.

З огляду на ситуацію, що склалася, в
зоні відчуження передбачається створити
нові додаткові потужності для захоронення
РАВ та реконструювати сховище ПЗРВ
«Буряківка», збільшивши його потужність
за рахунок використання міжтраншейного
простору.

Нині розпочато спорудження комплек-
су приповерхневих сховищ «Вектор»,
призначених для захоронення НАВ і CAB.
Комплекс складатиметься з двох типів схо-
вищ - для захоронення РАВ у контейнерах і
в залізобетонних модулях.

У межах майданчика комплексу «Век-
тор» за окремим проектом споруджується
спеціально обладнане приповерхневе схо-
вище для захоронення твердих низько- та
середньоактивних відходів Чорнобильської
АЕС. Воно заплановане переважно для від-
ходів, накопичених у процесі експлуатації
ЧАЕС, і тих, що утворяться під час зняття
ЧАЕС з експлуатації. Зараз на промислово-
му майданчику Чорнобильської АЕС нако-
пичилися значні об'єми РРВ (19 000 м3 за-
гальною активністю 350 ТБк) таТРВ (2500 м3

загальною активністю 130 ТБк), які потре-
бують переробки та подальшого захоронен-
ня (довготривалого зберігання - для довго-
існуючих та високоактивних РАВ).

Щоб поліпшити схему поводження з РАВ
на Чорнобильській АЕС, передбачається
ввести в експлуатацію нові об'єкти - завод
з переробки рідких відходів (ЗПРРВ) та про-
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Рис. 7.1. Конструктивні особливості приповерхневого сховища:
/ - пісок; 2 - глина; 3 - гравій; 4 - рослинний шар; 5 ~ цементний розчин; б - бетон

мисловий комплекс із поводження з твер-
дими відходами (ПКПТРВ). Кінцеві продук-
ти переробки наЗПРРВ (металеві 200-літрові
бочки зі стверділими в цементній матриці
РРВ) та на ПКПТРВ (бетонні контейнери з
твердими НАВ і CAB, залиті цементним роз-
чином) захоронятимуть у СОПСТРВ, яке
зараз споруджується.

За основу СОПСТРВ взято проект при-
поверхневого сховища Ель-Кабріл в Іспанії.
Приповерхневе сховище складається з двох
паралельних секцій модулів, виконаних з
монолітного залізобетону. Довжина моду-
ля - 24, ширина - 18 і висота - 7 м; товщи-
на стін-0,4 м. Кожна секція, яка складаєть-
ся з одинадцяти модулів коробчастого типу,
оснащується мобільною будівлею з мосто-
вим краном для роботи з упаковками. Ко-
жен модуль стоїть на окремій залізобетонній
фундаментній плиті завтовшки 0,4 м. Під
плитами розміщується підґрунтя сховища,
виконане з бетону з гравійним наповнюва-
чем. Нижче шару бетону - дві гідроізо-
ляційні поліуретанові плівки з дренувальни-
ми шарами. Ця підземна гідроізоляційна
система створює додатковий бар'єр ізоляції
сховища від ґрунтових вод знизу на випа-
док підняття їх рівня і появи верховодки.

Така система має запобігати надходженню
в ґрунт інфільтраційної води, яка може про-
сочуватись у заповнені модулі й потрапля-
ти під бетонну конструкцію сховища.

Модулі заповнюватимуться по перимет-
ру залізобетонними контейнерами з відхо-
дами (чотири яруси у висоту), які надходи-
тимуть з ПКПТРВ. Середина модуля вміщу-
ватиме бочки із ЗПРРВ (сім ярусів у висоту).
Кожен ярус бочок буде залитий цементно-
піщаним розчином. Над кожним заповне-
ним модулем буде влаштоване перекриття з
шару бетону завтовшки 0,6 м, шару бітуму
та водонепроникної поліуретанової плівки.
Над усім сховищем буде створене накрит-
тя з шарів піску, бітуму, гравію та глини.
У сховищі передбачаються дренажні сис-
теми для збирання інфільтраційної води з від-
сіків та води, що просочилася під відсіки, а
також центральна дренажна галерея з інспек-
ційними нішами. Дренажна галерея забезпе-
чує доступ до системи збирання води з дре-
нажних систем під час експлуатації схови-
ща та в період активного контролю (після-
експлуатаційний моніторинг).

Конструктивні особливості сховища
СОПСТРВ показані на рис. 7.1. Інженерни-
ми бар'єрами є матриця відходів, бетонний
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контейнер, стіни та основи модулів і дре-
нажна система.

Зараз провадяться роботи зі споруджен-
ня сховища і готуються документи, необхідні
для отримання ліцензії на експлуатацію. Ви-
конується всебічна оцінка безпеки відповідно
до нових регулюючих вимог. Крім сховища
для захоронення кондиціонованих РАВ Чор-
нобильської АЕС, на цьому майданчику роз-
міщуватиметься велика кількість приповерх-
невих сховищ комплексу «Вектор» для за-
хоронення відходів зони відчуження. Оцін-
ка безпеки має проводитися з урахуванням
комплексного навантаження на природну
екологічну систему від усіх запроектованих
сховищ.

7.4. ЗАХОРОНЕННЯ РАВ
У ГЕОЛОГІЧНИХ СХОВИЩАХ

Геологічне захоронення - це система, яка
повинна:

ізолювати РАВ від біосфери на тривалий
період часу;

надавати впевненість у тому, що радіо-
активні речовини, які можуть потрапити до
біосфери, не сприятимуть суттєвому підви-
щенню рівня природної радіоактивності;

забезпечувати обґрунтовану гарантію, що
будь-які ризики від існування геологічного
захоронення будуть прийнятними.

Створення геологічного сховища є по-
етапним процесом, що починається з визна-
чення загальних критеріїв безпечного захо-
ронення РАВ і закінчується оцінкою безпеки
сховища в цілому. Складовими частинами
цього процесу є вибір прийнятного майдан-
чика, обгрунтування проектних рішень геоло-
гічного сховища і заходів щодо забезпечен-
ня безпеки під час експлуатації й закриття
сховища та встановлення моніторингу й аде-

кватного контролю за станом сховища в про-
цесі його експлуатації та в післяексплуатацій-
ний період. Очевидно, що для реалізації без-
печного захоронення РАВ у геологічних схо-
вищах одним із першочергових завдань є
нормативно-правове забезпечення всіх етапів
поводження з РАВ, призначеними для захо-
ронення в глибоких геологічних формаціях.

Зараз на міжнародному рівні як надійний
спосіб довгострокового ізолювання ВЯП
і довгоіснуючих РАВ прийнята й продовжує
розроблятися концепція сховищ глибоко-
го закладання. Відповідно до цієї концепції
багатобар'єрна система ізоляції забезпечує
цілісність сховища протягом тривалого пе-
ріоду (104-106 років), упродовж якого зни-
жується активність, тепловиділення та ра-
діотоксичність захоронених відходів до без-
печних рівнів. У деяких країнах (США, Шве-
ції, Фінляндії, Бельгії, Франції, Швейцарії,
Японії, Іспанії, Канаді) протягом тривалого
часу реалізуються довгострокові національні
програми наукових досліджень щодо вида-
лення високоактивних і довгоіснуючих від-
ходів у породи глибокого залягання. Світове
лідерство в цій галузі ядерних технологій
зберігає США: на південному сході штату
Нью-Мексико з 1999 р. експлуатується поки
що єдине у світі підземне сховище трансура-
нових відходів - установка WIPP (Waste
Isolation Pilot Plant), а в 2010 p. планується
введення в експлуатацію національного
сховища ВЯП і ВАВ в Юка-Маунтіні (штат
Невада).

В Україні питання про розроблення кон-
цепції та створення національного геологіч-
ного сховища, з огляду на об'єми накопи-
чених ВАВ та існуючу динаміку їх утворен-
ня, також є досить актуальним і має бути
розв'язане в найближчому майбутньому.

У багатьох країнах затримка з реаліза-
цією концепції сховищ глибокого закладай-
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ня пов'язана з розв'язанням правових і соці-
альних проблем, а також із неготовністю по-
літиків і громадськості до сприйняття такого
варіанта остаточного захоронення ВЯП/ВАВ
(наприклад, у Канаді, Швейцарії, Японії).
Останнім часом законодавці деяких країн
пропонують внести виправлення в націо-
нальні закони, які вимагають обов'язкових
гарантій вилучення відходів у разі глибоко-
го захоронення. Разом з тим Європейська
комісія у 2003 р. прийняла директиву, в якій
міститься вимога до урядів країн - членів
Європейського Союзу прискорити прийняття
національних програм з видалення ВЯП і
довгоіснуючих РАВ, щоб не пізніше 2008 р.
вибрати майданчики для таких сховищ і до
2018 р. розпочати їх експлуатацію.

Основними джерелами утворення відхо-
дів, що підлягають захороненню лише в гео-
логічних сховищах, є підприємства, які вико-
ристовують високоактивні ДІВ, і підприєм-
ства ядерно-паливного циклу. Під час вироб-
ництва ядерного палива утворюються великі
об'єми відходів, які, хоча й містять ізотопи
урану, є переважно низькоактивними. У про-
цесі експлуатації атомних станцій утворю-
ються відходи, пов'язані переважно з робо-
тою реактора (іонообмінні смоли, фільтри
випарних установок і вентиляційних систем
тощо), а також технологічні відходи, пов'язані
з обслуговуванням АЕС. Ці відходи містять
переважно радіонукліди 60Со, 63Ni, 59Fe, 90Sr,
137Cs та ін. їхній рівень активності змінюється
залежно від джерела, варіюючи в інтервалі
від десятків до тисяч гігабекерелів на 1 м3.

Основна частка активності припадає на
відходи, що утворюються на останній стадії
ядерно-паливного циклу. їхні характерис-
тики залежать від переробки ВЯП. Деякі
країни (Франція, Велика Британія, Росія,
Китай, Японія) орієнтуються на переробку
ВЯП (замкнений ядерний паливний цикл), а

окремі (США, Канада, Швеція, Фінляндія,
Іспанія) планують пряме видалення (захо-
ронення) ВЯП (відкритий ядерний паливний
цикл). До сьогодні з реакторів АЕС у світі
вивантажено понад 265 тис. т ВЯП, з яких
95 тис. т перероблено, а 170 тис. т збері-
гається.

У процесі переробки ВЯП утворюються
розчини ВАВ - переважно довгоіснуючих
трансуранових елементів і продуктів поділу.
Ці рідкі ВАВ оскловують і зберігають у спеці-
альних установках. На сьогодні це єдиний ме-
тод, який дає змогу в промисловому мас-
штабі зменшувати об'єм рідких ВАВ у 2-3 ра-
зи й забезпечувати їх твердіння до безпечної
форми. 31 т переробленого ВЯП утворюється
в середньому 0,1м3 осклованих ВАВ. На за-
водах з переробки ВЯП утворюються також
CAB і НАВ у вигляді шламів, що заливаються
для твердіння цементом або бітумом, і ТРВ,
що пресуються.

Високоактивними РАВ, що накопичують-
ся на діючих АЕС, є експлуатаційні відходи,
які виникають під час проведення ремонт-
них робіт і заміни частин устаткування ре-
актора, їхній радіонуклідний склад визна-
чають переважно цезій, стронцій і кобальт,
які є короткоіснуючими. В Україні такі відхо-
ди зберігаються на майданчиках АЕС. Після
ухвалення рішення про захоронення ці відхо-
ди, відповідно до класифікації РАВ згідно з
українськими стандартами, можуть бути за-
хоронені або в приповерхневих, або в гео-
логічних сховищах. Подальше поводження
з ВАВ, що зберігаються на майданчику Чор-
нобильської АЕС, буде проводитися в рам-
ках програми зняття станції з експлуатації.

Одним з можливих рішень щодо пово-
дження з ВЯП на період до 100 років може
бути витримування його в спеціалізованих
сховищах, призначених для сухого або мок-
рого зберігання ядерного палива до відправ-
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лення на переробку або остаточне захоро-
нення в геологічному сховищі.

В Україні потенційними джерелами РАВ,
які мають бути захоронені в геологічних
сховищах, також можна вважати об'єкти
зони відчуження Чорнобильської АЕС, об'єкт
«Укриття» загальною активністю до 24 МКі
та 24 райони локалізації РАВ сумарною
активністю 0,42 МКі, в тому числі пункти
захоронення. Провести чітку класифікацію
РАВ зони відчуження практично неможли-
во, через те що вони перебувають у зміша-
ному стані. Оскільки планується перезахо-
ронення значної частини РАВ із ПЗРВ у
приповерхневому сховищі, то передбача-
ється провести попереднє сортування їх
за ступенем активності й радіонуклідним
складом для виділення категорії відходів, які
згодом будуть захоронені у сховищах гео-
логічного типу. Потрібно взяти до уваги, що
в об'єкті «Укриття» міститься приблизно
180-220 тПВМ, які після вилучення перей-
дуть переважно в категорію ВАВ і також
будуть захоронені в геологічних сховищах.

Концепції глибоких геологічних сховищ
можна поділити на групи, до яких входять:

виробки у формі тунелів, шахт або печер;
виробки зі свердловинами - вертикаль-

ними або горизонтальними;
глибокі свердловини.
Головною рисою геологічного захоро-

нення є спорудження установок у стабіль-
них геологічних формаціях, що залягають
на значній глибині - в середньому від 200
до 1000 м від поверхні землі.

Вибір майданчика та концепція геологіч-
ної установки захоронення залежать від ба-
гатьох чинників, зокрема:

властивостей і типу відходів, що підля-
гають захороненню (переліку радіонуклідів,
їх питомої активності, тепловиділення, на-
явності подільних матеріалів і (або) вмісту

органічних речовин, розмірів і маси контей-
нерів для захоронення);

геологічних умов майданчика - до роз-
глядуваних типів геологічних формацій вхо-
дять евапоритові породи (наприклад, кам'яна
сіль), аргілітові формації (глина, глинистий
сланець тощо) та тверді породи (граніти,
гнейси, туфи та ін.);

доступних технологій (перевага віддаєть-
ся апробованим і надійним технологіям по-
рівняно з методами, що розвиваються);

регулюючих вимог;
вартості.
На вибір установки захоронення можуть

вплинути чинники політичного або соціаль-
но-економічного характеру - ставлення до
цього місцевого населення або право на
землекористування майданчиками. У деяких
країнах ці чинники можуть бути вирішальни-
ми в ухваленні остаточного рішення.

Геологічне захоронення - це багато-
бар'єрна система для ізолювання РАВ від
біосфери. До складу типової багатобар'єрної
системи геологічного захоронення входять
породи, які вміщують сховище, та їх ото-
чення, а також система інженерних бар'єрів.

Невід'ємними рисами геологічного за-
хоронення є надійне ізолювання, тобто ут-
римання відходів якомога далі від біосфери
та ускладнення або недопущення доступу
людини до нього без спеціальних технічних
засобів. Вважається, що приповерхневе за-
хоронення забезпечує герметичність, але не
ізолювання, яке для цього типу сховища
може бути досягнуте лише введенням адмі-
ністративного контролю, а геологічне схо-
вище проектують так, щоб довгострокова
безпека забезпечувалась лише пасивним
захистом, не покладаючись на моніторинг і
контроль після закриття сховища.

До системи інженерних бар'єрів геоло-
гічного сховища, як і приповерхневого,
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входять різні компоненти: форма РАВ, спеці-
альні контейнери для РАВ, засипки (запов-
нювачі), ущільнювальні та герметизуючі
матеріали. Основним призначенням систе-
ми інженерних бар'єрів є запобігання або
сповільнення виходу радіонуклідів у вмісні
породи протягом перших декількох сотень
років після захоронення. Багато концепцій
захоронення забезпечують експлуатацію
системи інженерних бар'єрів у стабільних і
сприятливих умовах та утримання більшості
радіонуклідів протягом досить тривалого
періоду.

Отже, якщо безпека приповерхневого
сховища досягається переважно за рахунок
інженерних бар'єрів, то довгострокова без-
пека геологічного захоронення зумовлюєть-
ся природними бар'єрами, тобто характери-
стиками майданчика. Основну роль у цьо-
му відіграють вмісні породи, а інженерні
бар'єри розглядаються лише як елемент без-
пеки в початковий період. Тому сховище
має розміщуватись у придатній геологічній
формації та на глибині, достатній для забез-
печення ізолювання відходів від біосфери і
людей на тривалий термін - щонайменше на
декілька сотень тисяч років.

Специфічні особливості системи інже-
нерних бар'єрів залежать від умов, у яких
розглядаються вимоги до конфайнмента РАВ,
а також від передбачення стану геологічних
бар'єрів. Ефективність функціонування си-
стеми визначається специфікою навколиш-
нього середовища, в яке вона має бути вбу-
дована. Беруться до уваги такі чинники, як
тепловиділення РАВ, очікувані потоки під-
земних вод, хімічний склад локальних ґрун-
тових вод, можлива взаємодія різних мате-
ріалів РАВ та системи інженерних бар' єрів,
механічне поводження вмісних порід після
закриття захоронення та зміна умов у часі.
Виконання інженерними бар'єрами проект-

них вимог грунтується на інтеграції даних
про характеристики майданчика, властивості
РАВ і технічні властивості матеріалів потен-
ційних бар'єрів, отриманих на місці, у лабо-
раторних випробуваннях і під час моделю-
вання.

Одним з основних компонентів, що віді-
грають найважливішу роль у забезпеченні
довгострокової безпеки геологічного схови-
ща, є природні бар'єри. Тому, створюючи
сховище довгоіснуючих РАВ, особливу ува-
гу приділяють вибору геологічної формації
для його розміщення.

Стабільна геологічна формація захищає
сховище від впливу таких геоморфологіч-
них процесів, як ерозія. Вмісна формація має
характезуватися комплексом властивостей,
найважливішими з яких є: низькі фільтра-
ційні параметри, завдяки чому можна уник-
нути або звести до мінімуму можливість
винесення радіонуклідів підземними вода-
ми; стійкість до теплового й радіаційного
впливу відходів; достатня теплопровідність;
ряд фізико-механічних характеристик, які
забезпечують технологічний процес влаш-
тування елементів сховища.

Як потенційні породи для розміщення
геологічного сховища розглядаються со-
ляні формації, кристалічні породи, глини. На-
приклад, Англія, Канада, Фінляндія, Швеція,
Швейцарія використовують або передбача-
ють використовувати для цього масиви кри-
сталічних порід, Німеччина і США - соляні
формації, Бельгія, Франція, Італія та Росія -
глинисті формації. Кожна геологічна фор-
мація має певні переваги й недоліки щодо
забезпечення безпеки захоронення в них
ВЯП, ВАВ і довгоіснуючих CAB (табл. 7.1).

Необхідною умовою створення сховища
в межах певної формації є наявність спри-
ятливої ділянки, природні характеристики
якої відповідають певному набору вимог,
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Таблиця 7.1. Порівняльна характеристика геологічних формацій

Типи
геологічних
формацій

Глинисті

Соляні

Кристалічні
породи

Переваги

Низька водопроникність; відсутність
тріщиноутворення; висока здатність
затримувати радіонукліди

Відсутність потоків підземних вод;
відносно висока теплопровідність;
здатність самозатягуватися (опли-
вати)

Монолітність; висока механічна
міцність

Недоліки

Брак достатніх відомостей про теплопровідність;
морфологічні зміни в часі

Здатність часток солі мігрувати й зумовлювати
корозію контейнерів; потенційна можливість
бути мінеральним ресурсом; небезпека розчинен-
ня у воді

Низька, порівняно з соляними формаціями,
теплопровідність; потенційне тріщиноутворення;
складність гірничої проходки

висунутих до майданчика для забезпечення
довгострокової безпеки захоронення. Зок-
рема, майданчик для геологічного схови-
ща має розташовуватись у такому геологіч-
ному середовищі, де існуючі геодинамічні
процеси та явища з великою ймовірністю
не призведуть до недопустимого виходу
радіонуклідів у навколишнє середовище
протягом певного періоду часу.

Розглянемо детально основні критерії
визначення придатності майданчика для
розміщення геологічного сховища.

Особливості геологічної будови району
розташування майданчика мають забезпе-
чувати надійність природних бар'єрів, здат-
них ефективно перешкоджати поширенню
радіонуклідів з геологічного сховища в нав-
колишнє середовище протягом терміну
потенційної небезпеки РАВ. Глибина заля-
гання й потужність вмісних порід мають бу-
ти достатніми для будівництва сховища, а
вибрана ділянка має перебувати за межами
великих тектонічних порушень (зон брек-
чування і розломів, які сприяють прискоре-
ному перенесенню радіонуклідів) і, по мож-
ливості, на достатній відстані від них. Пло-

ща такої ділянки - не менше 5 км2, по-
тужність вмісних порід для пластової солі й
глин - не менше ЗО м, оптимальна глибина
залягання порід, яка зумовлюється положен-
ням нижньої межі зони активного водообмі-
ну, - 400-1200 м. З огляду на це, найкра-
щими кандидатами для розміщення сховища
є однорідні гірські породи масивної текстури
в районах з відносно простою геологічною
будовою.

За механічними властивостями вмісні
породи мають бути такими, щоб у процесі
будівництва, експлуатації й закриття геоло-
гічного сховища не порушувалася довго-
строкова стабільність природних бар'єрів.
Беручи до уваги можливе тепло- чи газо-
виділення з відходів, для гарантії безпеки
геологічного сховища потрібно враховувати
термомеханічні властивості вмісних порід.

Території, що характеризуються інтенсив-
ним розвитком таких сучасних геологічних
процесів, як карст, зсуви, просідання, під-
топлення, які спричиняють руйнування гір-
ських порід, під час вибору майданчика для
розміщення сховища, як правило, з розгля-
ду вилучаються. Оцінюється також імо-
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вірність виникнення таких процесів у май-
бутньому.

За гідрогеологічними характеристиками
геологічне середовище в районі розташуван-
ня майданчика має забезпечувати ізоляцію
захоронення від проникнення в нього підзем-
них вод на потрібний період часу. Зважаючи
на це, майданчик вибирають у регіоні, що
характеризується відсутністю в зоні безпо-
середнього впливу сховища водоносних го-
ризонтів значної потужності й водоінтенсив-
ності, а також зон тектонічних порушень
(особливо обводнених), що є потенційними
шляхами перенесення радіонуклідів.

Території з невитриманими за протяж-
ністю й потужністю водоносними горизон-
тами, що вклинюються в неоднорідні за фа-
ціальним складом породи, також несприят-
ливі для розміщення сховища. Показовою
рисою таких структур є наявність малопо-
тужних водоупорів, що часто характеризу-
ються поширенням так званих гідравлічних
вікон, через які відбувається неконтрольо-
ване перетікання підземних вод.

Потрібно враховувати можливий нега-
тивний вплив захоронення ВАВ (теплові й
радіаційні ефекти) на гідрогеологічні умови
в районі майданчика, а також підвищення
гідравлічної провідності внаслідок прове-
дення гірничих робіт.

Щоб гарантувати безпеку захоронення
довгоіснуючих РАВ, важливо вибрати вмісну
породу та геологічне середовище з прий-
нятними мінералогічними й геохімічними
характеристиками, які сприяють сповільнен-
ню міграції радіонуклідів через процеси дис-
персії, осадження, сорбції, іонного обміну
тощо. Особливу увагу потрібно приділяти
можливому перенесенню на значну відстань
від геологічного сховища довгоіснуючих
радіонуклідів, сорбованих колоїдними час-
тинками.

Вмісні породи району мають бути мак-
симально стійкими до змін геодинамічних
умов у майбутньому (внаслідок можливих
змін клімату, активізації тектонічних про-
цесів, сейсмічності, діапіризму, обвалів,
зсувів, просідань тощо), які призводять до
погіршення ізоляційної здатності геологіч-
ного сховища та до змін потоків підземних
вод і шляхів міграції радіонуклідів.

Вибираючи майданчик для геологічного
захоронення РАВ, потрібно враховувати
можливість фізико-хімічної взаємодії між
відходами, з одного боку, та контейнерами,
матеріалами засипки й геологічним оточен-
ням, з другого, оскільки це може підвищи-
ти ймовірність виходу радіонуклідів зі схо-
вища та швидкість перенесення їх у природ-
ному середовищі.

У межах ділянки розташування захоро-
нення не повинно бути запасів мінеральної
сировини й продуктивних пластових вод,
видобуток яких може становити інтерес у
майбутньому. Значну увагу слід приділяти
відсутності на ділянці гірських виробок або
підземних споруд, які не стосуються підзем-
ного сховища. Свердловини, пройдені в ме-
жах гірського відводу, треба картувати, на-
дійно тампонувати й позначати на місцевості.

Ізоляційні та сорбційні властивості порід
на ділянці захоронення відходів мають за-
безпечувати надійність захоронення в умо-
вах розвитку теплових і деформаційних про-
цесів. Питання щодо максимально допус-
тимої температури нагрівання порід у цей час
поки що в стадії вивчення. Вважається, що
на температуру впливають теплофізичні ха-
рактеристики порід, наявність термічно не-
стійких мінералів і процеси термоградієнт-
ного перенесення вологи. Щоб уникнути
перенесення вологи, пов'язаного зі зміною
агрегатного стану, температура розігріван-
ня масиву навколо сховища не повинна бути
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вищою за температуру кипіння води при
пластовому тиску. За гранично допустиму
температуру нагрівання гірських порід у нор-
мальних атмосферних умовах можна взяти
температуру розкладання термічно нестійких
мінералів, які містять воду й різні гази.

Техніка й технологія буріння глибоких
свердловин у Росії та в Україні досягли ви-
соких рівнів завдяки створенню вітчизня-
ного бурового комплексу. Великий досвід
буріння таких свердловин (Кольської над-
глибокої, Криворізької тощо) створює гар-
ну основу для реалізації способу захоронен-
ня РАВ, який ґрунтується на розміщенні ме-
талевих контейнерів з РАВ у свердловині,
заповненій розчином бентонітової глини.
Після заповнення робочого об'єму на гли-
бині 1,5-4 км в межах кристалічних порід
споруджується герметична пробка.

В Україні роботи з пошуку та обґрунту-
вання геологічних формацій, придатних
для ізолювання ВЯП (ВАВ), провадяться з
1993 р. Тут представлені всі види згаданих
формацій.

Кристалічні породи становлять одну з
найбільших геологічних структур на тери-
торії України - Український щит. Соляно-
купольні утворення розвинені в межах іншої
великої геологічної структури - Дніпровсько-
Донецької западини, а також у північно-
західному Донбасі, Передкарпатті й Закар-
патті; тут же розвинені й пластові відклади
солей. Глинисті формації маємо в Приазов'ї,
на півночі Причорноморської западини, в
Передкарпатті (область так званого Перед-
карпатського передового прогину).

Оскільки формаціями, найсприятливіши-
ми для створення геологічного сховища, є
кристалічні й соляні, в Україні пріоритетни-
ми визнані дві структури, в будові яких ці
формації представлені, - Український щит і
Дніпровсько-Донецька западина.

Попередній аналіз матеріалів геологічних
досліджень свідчить, що для ізоляції РАВ
найкращими є докембрійські кристалічні
(магматичні й метаморфічні) утворення
Українського щита. Загалом для них харак-
терні тривала, навіть у масштабах геологіч-
ного часу, стабільність, гарна теплопровід-
ність, наявність і можливість виявлення
великих, досить монолітних блоків. У межах
Українського щита найбільш перспективним
є Коростенський плутон (велика магмато-
генна структура). Ця ділянка розташована
в безпосередній близькості від таких джерел
РАВ, як зона відчуження й Чорнобильська
АЕС, що, безумовно, є додатковою перева-
гою цієї території для створення геологіч-
ного сховища. Наступний аналіз матеріалів
геолого-геофізичних досліджень дав змогу
виокремити в межах Коростенського плу-
тону як пріоритетні для подальшого розгляду
два гранітні масиви. У межах одного з них
виділено найбільш перспективну ділянку, де
виконано наземні геофізичні дослідження,
які уможливили уточнення його геолого-
структурних характеристик. Результати цих
досліджень підтвердили достатню моноліт-
ність порід і звузили площу, рекомендова-
ну для подальшого вивчення, до розміру
40 км2.

У північно-західній частині Українсько-
го кристалічного масиву розташована до-
кембрійська структура, яку розглядали як
перспективну для ізолювання РАВ. Це квар-
цити Овруцького палеорифту. У межах цієї
структури -дві складені кварцито-піскови-
ками ділянки, які можна вважати стабіль-
ними неотектонічними блоками. За резуль-
татами попередніх досліджень зафіксовано
значну тріщинуватість цих утворень, але
відзначено, що тріщини переважно закри-
того типу, а кварцовий і глинистий запов-
нювачі тріщин надають породам додаткової
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фізичної й хімічної стійкості. Отже, овруцькі
кварцити за багатьма параметрами (значні
механічна міцність, хімічна й радіохімічна
стійкість) є придатним середовищем для ізо-
лювання РАВ. Проте відомо, що товщі цих
порід характеризуються шаруватою будо-
вою. Крім того, тут наявні зони розвитку
значної відкритої тріщинуватості, які інтен-
сивно обводнені. Більше того, овруцькі квар-
цити становлять цінність як рідкий вид ви-
робного каменю. У Європі подібні породи
відомі лише в межах Балтійського щита
(родовище шокшинських кварцитів). Незва-
жаючи на достатню близькість до джерел
РАВ, цю структуру навряд чи доцільно роз-
глядати як сприятливий об'єкт для ізолю-
вання відходів.

Соляні формації в межах території Ук-
раїни розвинені в Дніпровсько-Донецькій
западині (солянокупольні структури) та на
північному заході Донбасу (пластові соляні
відклади нижнього девону й верхньої пер-
ми, а також солянокупольні й діапірові фор-
ми). Глибина залягання цих утворень дає
змогу створити сховище на рівні 600-900 м,
що відповідає світовій практиці.

З огляду на довгострокову гірничо-меха-
нічну стійкість і сприятливі гідрогеологічні
умови, кращою видається пластова форма.
Це пов'язано з її вищою стабільністю про-
тягом тривалого геологічного часу, а також
більшим, порівняно з діапіровими формами,
запасом пластичності, що суттєво знижує
ризик утворення тектонічних порушень, які
спричиняють зростання проникності для
рідин і газів.

Соляні формації характеризуються рядом
сприятливих властивостей - достатньою
механічною міцністю, теплопровідністю й
технологічністю під час проведення гірни-
чо-будівельних робіт. Разом з тим, важли-
вий для розрахунків надійності майбутньо-

го сховища механізм конвергенції (повіль-
ного зменшення корисного об'єму внаслі-
док галотектогенезу) належною мірою ще
не вивчений; загальний обсяг даних про
фізико-механічні властивості порід, що фор-
мують солянокупольні структури, також
обмежений. Крім того, ці структури досить
віддалені від основних джерел утворення
РАВ, що збільшує ризик радіоактивного
забруднення великих територій у процесі
транспортування відходів на значні відстані.
Не слід скидати з рахунку й ту обставину,
що сіль є корисною копалиною, цінність якої
згодом зростатиме.

На території України соляні відклади
розвинені також у Закарпатському басейні
(купольні й пластові утворення), в Перед-
карпатському й Придобрузькому прогинах
(пластові форми). Але ці структури нале-
жать до регіонів, які характеризуються ви-
сокою сейсмічністю й неотектонічною ак-
тивністю, зі складними геолого-гідрогеоло-
гічними умовами, що повністю виводить їх
із числа можливих кандидатів для розмі-
щення геологічного сховища РАВ.

Глинисті формації розвинені на північ-
ному заході Донбасу, в Приазов'ї, на півночі
Причорноморської западини, в області Пе-
редкарпатського передового прогину. Такі
їхні властивості, як низькі проникність і
розчинність, високі пластичність і сейсміч-
на стійкість та гарна сорбційна здатність, да-
ють змогу розглядати ці формації як мож-
ливе середовище для ізолювання РАВ. Ра-
зом з цим, недоліками глинистих формацій
доцільно вважати дезінтеграцію глин під
впливом теплового й радіаційного наванта-
жень, знижену теплопровідність, суттєве
зменшення з часом несучої здатності, на-
явність частих геолого-фаціальних неодно-
рідностей. Крім того, глинисті товщі віднос-
но однорідної будови з достатньою потуж-
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ністю шарів глини на території України не-
відомі, що унеможливлює розгляд глини як
перспективного середовища для створення
геологічного сховища.

Як бачимо, в нашій країні є всі геологічні
формації, що виділяються у світі як перс-
пективні. Отже, існує можливість оцінити їх
у межах регіонів і з огляду на геологічні,
соціально-економічні, транспортні та інші
чинники виділити найбільш перспективні
альтернативні ділянки для детальніших до-
сліджень.

У межах Українського щита можна ви-
окремити два райони.

Перший -територія, що охоплює західну
частину Чорнобильської зони відчуження,
а також прилеглу до неї північно-східну ча-
стину Коростенського плутону. Цей район
розташований у безпосередній близькості
від місць скупчення РАВ, що утворилися
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Тому проблему транспортування РАВ можна
розв'язати з мінімальними витратами. Не
менш важливим чинником є можливість
створення сховища на території, з якої через
аварію на Чорнобильській АЕС відселені
жителі і яка не використовується в госпо-
дарських цілях. Недоліком цього району
можна вважати порівняно високу вартість
робіт зі створення сховища в кристалічних
породах.

Другий - район розміщення шахт ура-
нових родовищ у Кіровоградській області.
У цьому районі вже є практично безводні
шахти, які після проведення додаткових до-
сліджень можуть стати перспективними для
створення сховища геологічного типу. Якщо
врахувати ймовірність використання для
цього існуючих шахт, то можна знизити
вартість робіт зі створення сховища.

Усі інші геологічні формації (солі, глини,
туфи) та регіони поступаються розглянутим

через віддаленість від основних скупчень
РАВ, потребу розв'язання соціальних про-
блем населення, яке проживає на територі-
ях можливого розміщення сховищ, і про-
ведення повного циклу робіт з обґрунтуван-
ня та створення сховища РАВ геологічного
типу. Проте, відповідно до рекомендацій
МАГАТЕ і вимог вітчизняного законодавства,
їх потрібно розглянути як альтернативу.

Отже, найбільш перспективними для
створення геологічного сховища є крис-
талічні породи Українського щита. Але, щоб
ухвалити остаточне рішення про місце роз-
ташування майбутнього геологічного схо-
вища, потрібно розглянути всі аспекти, що
стосуються забезпечення безпеки.

7.5. ПІДЗЕМНІ
ДОСЛІДНИЦЬКІ ЛАБОРАТОРІЇ

Незважаючи на те що частка РАВ у за-
гальному об'ємі небезпечних промислових
відходів дуже мала, поводження з радіоак-
тивними відходами є досить дорогою й тру-
домісткою діяльністю. На сучасному етапі
в країнах з розвиненою ядерною енергети-
кою розроблені та використовуються без-
печні й ефективні технології остаточного
видалення РАВ. Проте поводження з ВЯП
і ВАВ залишається головною проблемою, і
діяльність щодо їх остаточного захоронен-
ня здійснюється поки що лише нарівні нау-
ково-дослідних і дослідно-конструктор-
ських робіт.

Більшість концепцій багатобар'єрної сис-
теми ізолювання передбачають спорудження
у вибраній породі мережі горизонтальних
тунелів на глибині нижче від рівня ґрунто-
вих вод. Упаковки з відходами розміщують
у вертикальних свердловинах, пробурених у
дні тунелів, або в бічних штреках (галереях),
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розташованих перпендикулярно до тунелів.
Доступ до сховища забезпечується викорис-
танням шахтних стовбурів. Примітно, що в
США горизонт запланованого сховища роз-
міщуватиметься вище від рівня ґрунтових вод.

Одним з головних завдань усіх науко-
вих програм стосовно глибокого підземно-
го ізолювання є оцінка якості багатобар'єр-
ної системи захисту РАВ, до якої входять
інженерні й природні бар'єри. До ключових
інженерних бар'єрів належать:

форма відході в (кондиціоноване ВЯП або
оскловані ВАВ);

контейнер або верхня оболонка упаковки;
буферний матеріал, що використовуєть-

ся для захисту контейнера та відділяє його
від вмісної породи;

закладний матеріал для засипання ту-
нелів і шахт доступу.

Вмісна порода та оточуючі її грунти роз-
глядаються як природні бар'єри. Роль інже-
нерних бар'єрів особливо важлива в пері-
од перших сотень і тисяч років, у той час як
надійність природних бар'єрів дуже суттє-
ва протягом тривалішого періоду (мільйо-
ни років).

Технології захоронення високоактивних і
довгоіснуючих РАВ у породах глибокого за-
лягання досліджуються на базі досить вели-
кої кількості підземних дослідницьких лабо-
раторій, споруджених у різних ґрунтах. Пе-
релік підземних дослідницьких лабораторій
для вивчення поводження РАВ у можливих
умовах захоронення наведений у табл. 7.2.

Таблиця 7.2. Підземні дослідницькі лабораторії для виконання наукових програм з розроб-
лення сховищ глибокого закладання для РАВ

і

Бельгія

Німеччина

Канада

США

Місцезнаходження
лабораторії

2

Поблизу Центру
ядерних досліджень у
Моль-Десселі

Ассе

Горлебен

Конрад

Поблизу Центру ядер-
них досліджень в Уайт-
шеллі (Лак-Де-Боне,
провінція Манітоба)

Невадський
випробний полігон

Карлсбад (штат Нью-
Мексико)
Гірський масив Юка-
Маунтін

Назва (тип)
установки

3

HADES-URF,
PRACLAY

Випробні галереї
в соляній шахті
URL, випробна
галерея
Випробні галереї в
залізорудній шахті

URL

CLIMAX
G-Тунель
WIPP

ESF
Бастед Б'ют

Ґрунт; глибина
розташування, м

4

Пластична глина;
225

Соляний купол;
875
Соляний купол;
840
Оолітовий вапняк з
покладами залізної
руди; 800-1300
Граніт; 250

Граніт
Туф

Соляні шари; 650

Туф;305
Туф

Роки
експлуатації

5

1980

1977-1995

1997 (зараз роботи
припинені)
1980

1984

1978-1983
1979-1990
1982

1993
1997
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Закінчення табл. 7.2

1

Фінляндія

Франція

Швейцарія

Швеція

Японія

2

Олкілуото (у сховищі
НАВ/САВ VLJ)

Округ Еурайокі (побли-
зу АЕС «Олкілуото»)

Фаней

Амелі

Турнемір

Кантон Бюре (поблизу
Бар-Ле-Дюк, департа-
мент Мез/Верхня Марна)

Грімзель (Альпи)

Монт Террі (кантон
Юра)

Стріпе

о. Еспе

Поблизу Геологічного
наукового центру в Тоно
(префектура Гіфу)

Камаїсі

Міцунамі

Поблизу Хоронобе
(о. Хоккайдо)

3

Дослідницький
тунель

ONKALO, дослід-
ницький тунель

Галереї в урановій
шахті

Галереї в соляній
шахті

Випробувальні
галереї

(Немає даних)

GTS, у тунелі
дамби

Галереї в прохід-
ницькому тунелі

Галереї в
залізорудній шахті

HRL

Галереї в урановій
шахті

Галереї в залізо-
міднорудній шахті

Дослідницький
тунель

Дослідницький
тунель

4

Граніт; 70-100

Граніт; 420-520

Граніт

Соляні шари

Сланцювата глина

Глина; 500

Граніт

Опалова глина;

300

Граніт

Граніт; 500

Пісковик

Граніт; 300,700

Граніт; 1000

Осадова порода;
500

5

1993

Початок
будівництва - 2004

1980-1990

1986-1994

1990

Проводиться
будівництво

1983

1995

1976-1992

1990

1986

1988-1998

2009(проходку
шахтного стовбура
розпочато у 2002)

2010 (проходка
шахтного стовбура
розпочалась у 2005)

Примітка. За браком даних, для деяких лабораторій не наведено глибину розташування породи.

Діяльність лабораторій зосереджена на

вдосконаленні методологій характеризації

потенційних майданчиків сховища й оцінки

природних та інженерних бар'єрів, а також

на оптимізації методів будівництва й демон-

стрування реальної експлуатації сховища.

Лабораторії надають унікальну можливість

привернення уваги громадськості до науко-

вих і технічних робіт з оцінки безпеки схови-

ща. Це робить суттєвий внесок у формування

довіри громадськості до планів видалення

відходів у сховища глибокого закладання.

Визначення якості системи ізолювання

відходів є комплексом багатопрофільних
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досліджень. Вони передбачають не лише
встановлення властивостей інженерних
бар'єрів і вмісних порід, але й проведення
лабораторних експериментів з відтворення
та моделювання окремих процесів і їхнього
впливу з часом на бар'єри сховища (тепло-
виділення ВЯП (ВАВ), корозії контейнерів,
руйнування ВЯП або осклованої форми ВАВ,
міграції радіонуклідів у ближньому й даль-
ньому полях сховища тощо). Лише на базі
дослідницьких лабораторій можливий де-
тальний аналіз таких процесів, як рух води,
газу й розчинів у породі, перевірка й коре-
гування математичних моделей, досліджен-
ня міцності підземних споруд і буферних та
закладних матеріалів. Тому, незважаючи на
значні витрати на спорудження лабораторій
(сотні мільйонів доларів), кількість цих уста-
новок досить велика і споруджуються нові.

Дослідницькі програми враховують при-
значення підземних лабораторій. Одні з них
функціонують як дослідні центри, інші зго-
дом можуть бути перетворені у сховища. До
першого типу належать, наприклад, URL
у Канаді, Стріпе і HRL у Швеції, Грімзель у
Швейцарії та споруджувані в Міцунамі й
Хоронобе (Японія). Дослідження в цих під-
земних лабораторіях зосереджені на розроб-
ленні технологій характеризації ґрунтів,
створенні моделей випробувань різних про-
цесів, що впливають на герметичність схо-
вища, та демонстрації методології його будів-
ництва й експлуатації. Метою робіт є вивчен-
ня всіх етапів процесу захоронення в реаль-
ному середовищі, в тому числі проведення
експериментів з вивчення можливості ви-
лучення ВЯП.

Провідним міжнародним центром у цій
галузі можна вважати лабораторію HRL
компанії SKB (Швеція), у програмі дослі-
джень якої беруть участь понад 20 країн.
Доступ до підземної лабораторії на о. Еспе

забезпечує тунель, прокладений від майдан-
чика АЕС «Оскарс-Хамн» на глибину 220 м
у гранітній породі й далі по спіралі радіу-
сом 150 м - на глибину розміщення лабо-
раторії (-500 м). У цій лабораторії компанія
SKB планувала побудувати шість випробних
камер, де зразки двостінних мідно-сталевих
контейнерів, розроблених для зберігання
ВЯП, мали перебувати при температурі до
900 °С, створюваній за допомогою електро-
нагрівників.

У лабораторії проводяться польові випро-
бування, які передбачають визначення бага-
торічного впливу на мідну зовнішню стінку
контейнера атмосфери підземної лабораторії
та ґрунтових вод різного складу. Випробу-
вання в реальних умовах будуть доповнені
лабораторними дослідженнями анаеробної
корозії міді у воді з високою концентрацією
солей. Крім того, заплановано проведення
досліджень корозії міді в ущільненому бенто-
ніті, що використовується як буферний мате-
ріал, який оточує контейнер, а також дослі-
дження з електрохімічного захисту мідних
зразків.

Спільно з Канадою в лабораторних і ре-
альних умовах вивчається корозійне роз-
тріскування міді. Ці дослідження мають бути
доповнені розрахунками зміни напругу часі
в матеріалі контейнерів з ВЯП після розмі-
щення їх у сховищі.

Тривають лабораторні експерименти й
польові випробування щодо вивчення мік-
робної корозії міді. Важливо встановити, чи
здатні бактерії, які існують у природних умо-
вах у ґрунтовій воді й бентоніті, виживати в
сховищі й спричиняти порушення цілісності
контейнера.

У HRL в реальних умовах і на моделях
досліджують також термогідромеханічну
еволюцію бентоніту. Закладні матеріали до-
сліджені меншою мірою, ніж інші компоненти
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багатобар'єрної системи сховища, зокрема
через те, що їхній склад у концепції вида-
лення ВЯП остаточно не визначений. Заклад-
ний матеріал (смектитові глини в суміші з
подрібненою породою в різних співвідно-
шеннях) буде випробуваний в умовах до та
після насичення його водою.

Інший тип дослідницьких лабораторій
передбачає будівництво сховища на майдан-
чику лабораторії або поблизу неї. У цих ла-
бораторіях імітують повномасштабне збері-
гання ВЯП і ВАВ та здійснюють теплові ви-
пробування. Прикладами досліджень, по-
в'язаних з характеризацією підземної зони
потенційного майданчика сховища на базі
побудованої лабораторії, єпроекти PRACLAY
(URF, Бельгія) і Юка-Маунтін (ESF, США),
а також дослідження в лабораторії ONKALO
(Фінляндія).

Здійснюваний Міністерством енергетики
США проект Юка-Маунтін поділяється на дві
фази: будівництво та експлуатація підземної
дослідницької лабораторії, а потім спору-
дження федерального підземного сховища.
Майданчик для сховища в гірському масиві
Юка-Маунтін схвалений Президентом і Кон-
гресом США у 2002 р. До складу лабора-
торії входять два споруджені на глибині
300 м тунелі: один (основний) завдовжки
7,9 км (побудований у квітні 1997 p.), дру-
гий - 2,8 км. Основний випробний тунель
діаметром 7,6 м має петлеподібну форму,
що забезпечує два похилі входи в лабора-
торію з поверхні. Уздовж цього тунелю роз-
ташовані випробні ніші (алькови) для вив-
чення структури розломів породи масиву
та проведення теплових випробувань для
визначення впливу на навколишню породу
тепловиділення упаковок із ВЯП.

Для проведення з 1998 р. повномасштаб-
них довгострокових теплових випробувань
були використані численні датчики, які ре-

єстрували теплові, механічні, гідравлічні й
хімічні зміни в породі. Під час цих випро-
бувань нагрівали до 250 °С породу, яка ото-
чувала горизонтальний випробний штрек
довжиною 50 м і діаметром близько 5 м, за-
повнений упаковками з імітаторами відходів.
Тепло, що виділяють відходи, імітували за
допомогою електронагрівників, розміщених
у підлозі й склепінні штреку. Загальна вихід-
на потужність нагрівників - 280 кВт, чого
достатньо для нагрівання понад 200 тис. м3

породи протягом чотирьох років.
Дослідження, проведені в другому ту-

нелі лабораторії, який перетинає основний
тунель у напрямку захід-схід, дали змогу
оцінити гірський масив у тривимірному мас-
штабі, ретельніше вивчити структуру й вла-
стивості несучого шару масиву й спрогно-
зувати структурні характеристики породи,
в тому числі утворення розломів. Щоб зни-
зити невизначеність у прогнозуванні міграції
радіонуклідів із зони сховища, проведено
серію гідрологічних випробувань з викори-
станням нерадіоактивних ізотопних індика-
торів на підземній установці, спорудженій у
1998 р. за 5 км від лабораторії.

Проект PRACLAY (Preliminary Demon-
stration Test for Clay Desposal) у Бельгії являє
собою програму досліджень можливості
підземного захоронення відходів у глибокі
глинисті шари на базі підземної лабораторії
HADES-URF, розміщеної в глинистому ірун-
ті на глибині 225 м. Витрати на проведення
до 2009 р. експериментальних робіт у рам-
ках даної програми оцінені в 104,5 млн до-
ларів США. У процесі реалізації цього інно-
ваційного проекту (1995-2015 pp.) послі-
довно виконуються:

фундаментальні, методологічні й при-
кладні дослідження;

визначення компонентів технічної кон-
цепції та забезпечення її змісту, характери-

12 7-276
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зації вмісної формації та взаємодій між ви-
користовуваними в концепції матеріалами й
навколишнім середовищем зберігання;

розроблення методологій оцінки безпе-
ки та якості довгострокового ізолювання
відходів;

створення попереднього проекту сховища;
підготовка до процесу ліцензування.
У1984-1994 pp. проведено випробуван-

ня, які передбачали експерименти з дослі-
дження корозії різних матеріалів, вимірю-
вання швидкостей міграції води й процесів
сорбції більшості хімічних елементів, вив-
чення впливу нагрівання тау-випромінюван-
ня наоскловані ВАВ у глинистій породі.

У північно-східній частині Франції з
1999 р. споруджується перша підземна ла-
бораторія. Витрати на здійснення всіх робіт
становитимуть 245 млн доларів США. Ла-
бораторію буде споруджено на глибині 500 м
у монолітному шарі юрських глин з дуже
низькою водопроникністю, відсутністю
близьких до неї водоносних горизонтів, на-
явністю геохімічних властивостей, які спри-
яють утриманню радіонуклідів у межах
шару, та відсутністю сейсмічної активності
в регіоні. Загальна площа споруди - підзем-
ної частини й наземних адміністративних
будівель-становитиме 17 га.

У Фінляндії фірма Posiva Oy здійснює
будівництво на глибині 500 м підземної ус-
тановки на майданчику поблизу АЕС «Ол-
кілуото». На цій установці планується про-
ведення досліджень з характеризації граніт-
ної породи й підземних вод на майданчику,
а також випробувань технологій зберігання
ВЯП, необхідних для розроблення проекту
сховища. Концепція прямого видалення
ВЯП, розроблена у Фінляндії, аналогічна
шведській концепції. Це стосується конст-
рукції контейнерів остаточного зберігання.
Згодом лабораторія стане частиною підзем-

ного сховища ВЯП. Витрати на будівництво
установки, яке планують закінчити у 2010 p.,
оцінюються в 59 млн доларів США.

В Японії дослідження з удосконалення
технологій безпечного й надійного зберіган-
ня осклованих ВАВ і розроблення передо-
вих методологій оцінки безпеки будуть ви-
конані на базі двох підземних дослідниць-
ких лабораторій, розміщених у Міцунамі
(префектура Гіфу) та в Хоронобе (префек-
тура Хоккайдо). Японський інститут ядер-
ного паливного циклу, що відіграє ключо-
ву роль у створенні технології зберігання
відходів у породах глибокого залягання,
проводить дослідження концепцій багато-
бар'єрної системи в граніті й осадових по-
родах. У Міцунамі вивчатиметься криста-
лічна порода як зразок тріщинуватого сере-
довища, а в Хоронобе - осадова порода як
пористе середовище. У Міцунамі після ви-
конання першої фази наземних досліджень
у 1996 р. розпочато спорудження шахти на
глибину 1 км з наступною екскавацією ос-
новної частини горизонтального дослідниць-
кого штреку, яка має бути закінчена у 2009 р.
Дослідження гранітної породи тепловими
випробуваннями виконані на ділянці недію-
чого рудника Камаїсі. Улітку 2003 р. розпо-
чалося будівництво лабораторії поблизу
Хоронобе для дослідження концепції збері-
гання ВАВ в осадовій породі. Витрати на про-
ектування та будівництво цієї лабораторії, яке
планується закінчити у 2010 p., становити-
муть приблизно 258 млн доларів США.

У Німеччині, в єдиній підземній лабора-
торії Ассе (колишній соляній шахті), за уча-
стю Іспанії, Франції й Нідерландів проведе-
но випробування з імітації впливу тепла на
ущільнену подрібнену соляну породу, яку
передбачається використовувати для заси-
пання штреків з відходами. Це були наймас-
штабніші у світі випробування, під час яких
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досліджували тепловий вплив на матеріал
засипки та вмісну породу.

Після введеного в Німеччині у 2000 р.
мораторію на роботи з характеризації потен-
ційного майданчика в соляному куполі Гор-
лебена дослідження сховищ глибокого за-
кладання проводяться на базі закордонних
підземних лабораторій. Згідно з останніми
даними, витрати на цю діяльність становлять
понад 2 млн доларів США за рік. За участю
фахівців Німеччини тривають лабораторні
дослідження кристалічної породи в Грімзелі
(Швейцарія) та на острові Еспе (Швеція),
глинистого ґрунту в Моль-Десселі (Бельгія),
в Монт-Террі (Швейцарія) та в Бюре (Фран-
ція), де характеризацію породи виконують
паралельно з будівництвом лабораторії.

У межах програми допомоги країнам, які
експлуатують АЕС, але не мають установок
для вивчення проблем захоронення відходів,
МАГАТЕ з 2002 р. реалізує свій перший
проект з координованих досліджень (Coordi-
nated Research Project - CRP). Протягом
двох років дослідження за цією програмою
МАГАТЕ проводило на базі підземних ла-
бораторій у Лак-Де-Боні (Канада) і в Моль-
Десселі (Бельгія), наданих цими країнами
для реалізації міжнародних проектів. МАГАТЕ
отримало ще шість пропозицій на викори-
стання в проекті CRP підземних лабораторій:
Грімзель і Монт Террі у Швейцарії, Націо-
нальної лабораторії Лоуренса в Ліверморі
(LLNL), діючого сховища трансуранових
відходів (WIPP) і планованого сховища
Юка-Маунтін у США, Кардіффського уні-
верситету в Уельсі (Велика Британія). Вико-
нання проекту CRP (зокрема, проведення
експериментів з випробування інженерних
бар'єрів)у цих підземних лабораторіях дасть
змогу забезпечити обладнанням і дослід-
ницькими грантами країни, які їх потребу-
ють. Деякі країни, що запропонували свої

підземні й наукові лабораторії, проводять
спільні дослідження. На роботи за проектом
CRP Канада виділила 5 млн доларів США, а
LLNL надала кошти для фінансування міжна-
родної наукової й освітньої діяльності.

7.6. ПРИКЛАДИ РОЗРОБОК
ГЕОЛОГІЧНИХ СХОВИЩ

Більшість концепцій багатобар'єрної си-
стеми ізолювання відходів передбачають
спорудження в обраній породі мережі го-
ризонтальних тунелів на глибині нижче від
рівня ґрунтових вод. Упаковки з ВЯП (ВАВ)
розміщують у вертикальних свердловинах,
пробурених у дні тунелів, або в бічних штре-
ках (галереях), розташованих перпенди-
кулярно до тунелів. Доступ до сховища
забезпечується за допомогою двох-трьох
шахтних стовбурів. У різних країнах роз-
глядаються різні конструктивні рішення гео-
логічних сховищ.

Швеція на сьогодні може вважатися
однією з країн світу зі зрілою системою за-
вершення ядерного паливного циклу.

У Швеції експлуатується п'ять атомних
електростанцій. Остаточне захоронення
НСАВ від АЕС, у складі яких немає радіо-
нуклідів з періодом напіврозпаду понад
30 років, здійснюється у сховищі SFR (екс-
плуатується з 1988 p.). Сховище розміщене
на 50 м нижче від рівня моря. РАВ захоро-
няють після цементування в контейнерах, які
розміщують у підземних виробках.

Прийнятий у країні «відкритий паливний
цикл» не передбачає переробки ВЯП, тому
шведські фахівці розробили й обґрунтува-
ли технічні пропозиції щодо прямого оста-
точного захоронення ВЯП у спеціальних
підземних спорудах у товщі гранітів. Пла-
нується побудувати одне геологічне схови-
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ще шахтного типу (KBS-3 V) для захоронен-
ня ВЯП і довгоіснуючих РАВ на глибині 400-
700 м. Потужність сховища становитиме
9000 т ВЯП (4500 контейнерів) та 9700 м3

довгоіснуючих РАВ.
Більша частина корінних порід Швеції є

частиною Балтійського щита. Вони склада-
ються з кристалічних порід, основні особли-
вості й структура яких сформувалися близь-
ко 1,2 млрд років тому. Умови цього криста-
лічного щита протягом останніх 600 млн років
не змінилися. Розрахунки свідчать, що, з
огляду на реальну будову масиву, в разі роз-
ташування могильника на глибині 500 м
тривалість проходження води після контакту
з контейнерами по водопроникних шарах
порід на поверхню землі, ймовірно, станови-
тиме сотні тисяч років.

На сьогодні досить детально обстежені
декілька ділянок (Стерня, Крокемола, Фініші).
Основні роботи з вивчення геологічних, гід-
рогеологічних та інших умов зараз зосере-
джені на острові Аспо, де передбачається
спорудження сховища KB S-3 V.

Проект геологічного сховища свердло-
винного типу (VDH) розрахований на захо-
ронення 9000 т ВЯП. Місце розташування
сховища ще невибране. За свердловинного
способу захоронення, на відміну від шахт-
ного, основну роль у забезпеченні безпеки
відіграють природні бар'єри. Основні невиз-
наченості в обгрунтуванні безпеки такого
сховища пов'язані з недостатньою вивче-
ністю процесів механічної й термічної взає-
модії інженерних і природних бар'єрів.

З урахуванням геологічних характерис-
тик Балтійського щита, його структурно-тек-
тонічних особливостей, сейсмічної актив-
ності тощо, шведські фахівці на стадії про-
ектних об'рунтувань запропонували розмі-
стити контейнери з відпрацьованим паливом
у шпарах значної глибини (4-5 км).

Безпека захоронення та надійність ізоляції
в цьому проекті забезпечуються:

вибором ділянки щільних малопроник-
них порід;

зниженням гідрогеологічної активності
на великих глибинах;

створенням пробки великої висоти у верх-
ній частині свердловини;

значно тривалішими шляхами міграції.
Проект потребує детального обґрунтуван-

ня можливих впливів захоронення на навко-
лишнє середовище та розроблення техніки й
технології буріння свердловин великого діа-
метра (близько 1 м) на глибину 4-6 км.

У Швейцарії законодавством передба-
чено остаточне захоронення всіх РАВ в ус-
тановках, розташованих у відповідних гео-
логічних формаціях. Планується створення
двох видів установок: переважно для НАВ
і CAB та для ВЯП, осклованих ВАВ і довго-
існуючих CAB.

Передбачалося захоронення РАВ у вироб-
ках через горизонтальний тунель. Майдан-
чик Велленберг вибраний у 1993 р. Проте
після відхилення заяви на отримання ліцензії
для створення дослідницької штольні ухва-
лено рішення не продовжувати роботи на
цьому майданчику. Програма утилізації РАВ
тимчасово припинена до прийняття відповід-
ного політичного рішення.

Для захоронення ВЯП, ВАВ і довгоісну-
ючих CAB розглядається можливість будів-
ництва національного сховища в глинистих
формаціях на півночі Швейцарії. Концепція
глибокої геологічної установки розроблена
компанією NAGRA. Сховище складатиметь-
ся з системи штреків для розміщення ВЯП і
ВАВ у тунелі, окремих тунелів для середньо-
активних довгоіснуючих відходів, а також
системи доступу через вертикальні або по-
хилі тунелі. Довжина зони захоронення ста-
новитиме близько 2650, ширина - 700 м.
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Розташується вона на глибині 650 м від по-
верхні. Поверхневі установки розмістяться
в портальній зоні тунелю та в районі шахти.
У складі установок портальної зони - адмі-
ністративно-побутові будівлі та споруди сис-
теми вентиляції, а також автомобільні й заліз-
ничні шляхи сполучення. Можливе об'єд-
нання установок кондиціонування й паку-
вання відпрацьованих паливних елементів та
осклованихВАВ.

Підземні установки складаються з кіль-
кох паралельних тунелів для розміщення
ВЯП і ВАВ, що з'єднуються між собою ту-
нелями доступу. Далі розміщені тунелі для
РАВ середньої активності, з'єднані окремим
коридором. Під землею також розташову-
ється лабораторія (в породі), центральна зо-
на з установками інфраструктури, вентиля-
ційна система й будівельний тунель, що веде
до вентиляційної й будівельної шахт. Міст-
кість установки захоронення - 500-600 м3

відходів.
У Великій Британії уряд розглядає пи-

тання щодо вивчення можливих варіантів
захоронення РАВ, у тому числі й підземно-
го. До того, як був відхилений дозвіл на
створення установки для визначення харак-
теристик породи на майданчику Селлафілд,
компанія Nirex розробила проект глибокого
геологічного сховища для захоронення НАВ
і CAB.

Установка запроектована для розміщен-
ня РАВ у горизонтальних шахтах, побудо-
ваних усередині твердої породи з низькою
проникністю. Для шахт потрібна буде міні-
мальна кількість підтримувальних порід і
дренажних структур. Шахти (ширина й
висота - близько 16, довжина - 300 м) роз-
ташовані на глибині від 300 до 1000 м від
поверхні. Вони сполучатимуться між собою
тунелями доступу, які з'єднуватимуться з
поверхнею штольнею та двома шахтами.

Упаковки з відходами надходитимуть через
штольню. Головна шахта забезпечуватиме
доступ і вихід персоналу та вентиляцію, а в
іншій шахті розміщуватимуться допоміжні
засоби виходу персоналу та витяжна венти-
ляція.

У США пілотна установка для ізолюван-
ня відходів (WIPP) розташовується в штаті
Нью-Мексико. Вона складається з відсіків
захоронення, розміщених під землею на гли-
бині 655 м у соляній формації завтовшки
600 м. Загалом в установці буде 56 відсіків
захоронення. Ширина кожного-близько 10,
висота - 4, довжина - 90 м. Передбачаєть-
ся отримати близько 170000 м3 відходів.
До грудня 2002 р. отримано й захоронено
9300 м3. На сьогодні WIPP не може прий-
мати відходи, які потребують дистанційного
поводження, доки не буде отримано дозвіл
регулюючого органу. Доступ в установку
забезпечується чотирма вертикальними
шахтами: для поводження з відходами, для
спостереження за соляними формаціями та
для припливної й витяжної вентиляції. На
рівні установки тунелі доступу ведуть до
горизонтальних відсіків захоронення.

Підземні перевезення відходів здійсню-
ються в трьох типах контейнерів, розмі-
щених у відсіку для захоронення, з вико-
ристанням автонавантажувачів. Зверху кон-
тейнерів і навколо них вміщують мішки з
оксидом магнію, які служать засипкою. За
допомогою оксиду магнію контролюють
розчинність радіонуклідів. Це також додат-
ковий засіб забезпечення довгострокової
ефективності установки.

У Бельгії запроектовано геологічне
сховище в глинистих формаціях. Воно яв-
ляє собою ряд тунелів, пройдених у цен-
тральній горизонтальній площині нарівні
залягання глинистої формації 160-170 м.
Доступ до тунелів здійснюється через дві
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Рис. 7.2. Проект геологічного сховища
для майданчика Моль-Дессель (Бельгія):

/ - шахти; 2 - головні галереї; 3 - галереї для захоронення тепловиділь-
них ВАВ; 4 - галереї для захоронення бітумованих і цементних відходів

шахти (рис. 7.2). Кріплення тунелів плану-
ється виконати за допомогою бетонних пе-
регородок. Контейнери з ВАВ будуть розмі-
щені в центрі тунелів з наступним залиттям
їх цементним розчином.

Політика Німеччини в галузі захоронен-
ня РАВ грунтується на концепції захоронен-
ня всіх видів РАВ у глибоких геологічних
формаціях. Захоронення у приповерхневих
сховищах не розглядається через високу
густоту населення, кліматичні умови та на-
явність геологічних формацій, придатних
для створення надійніших, ніж приповерх-
неві, сховищ. Такий підхід до утилізації РАВ

був здійснений у Німеччині, коли провели
перше випробне захоронення в закритій со-
ляній шахті (Ассе-2) поруч із Вольфенбют-
телем (1967-1978 pp.), і потім, коли корот-
коіснуючі низько- й середньоактивні РАВ
почали захороняти в Морслебені (1978—
1998 pp.).

Установка Морслебен (ERAM) побудо-
вана в 1972-1978 pp. у районі залишеної
шахти видобування кам'яної солі й поташу.
Розміщення відходів у кавернах породи на
четвертому рівні шахти почалося в 1978 р.
на глибині 500 м від поверхні. Захоронення
припинене в 1998 p.; в установці на той час
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Рис. 7.3. Проект геологічного сховища в соляних формаціях (Німеччина):
1 - шахта; 2 - тунелі; 3 - контейнери; 4 - колодязі

було близько 36 800 м3 РАВ. Зараз проводить-
ся робота з отримання ліцензії на її закрит-
тя. Після отримання ліцензії буде виконано
герметизацію та засипання установки, ймо-
вірно, із застосуванням гідравлічних мате-
ріалів (солевмісних бетонів).

У Німеччині досліджено майданчик Гор-
лебен для будівництва геологічної установ-
ки захоронення всіх типів відходів. Перед-
бачувана глибина установки -близько 900 м.
Розміщуватиметься вона в соляному куполі,
який підстилає гіпсові породи. Буріння шахт-

них стовбурів розпочалося в 1986 р. для про-
ведення підземних досліджень щодо визна-
чення геологічної структури та розроблен-
ня проекту установки. Проте у 2000 р. до-
слідження майданчика було припинене для
з'ясування концепції використання установ-
ки та розв'язання питань безпеки.

Проекти сховищ у соляних формаціях
(Німеччина) та кристалічних породах (Ка-
нада) наведені на рис. 7.3 і 7.4.

В Японії проводиться політика повтор-
ного використання ВЯП та захоронення
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Рис. 7.4. Проект геологічного сховища в гірській породі Канадського щита:
1 - робоча шахта; 2 - вентиляційна шахта; 3 - шахтні станції

осклованих ВАВ, що утворюються внаслі-
док переробки ВЯП. Останніми роками об-
говорюється концепція прямого захоронен-
ня ВЯП.

За міжнародним досвідом, основні кон-
цепції захоронення ВАВ, імовірно, можуть
бути адаптовані як до цих відходів, так і до
ВЯП, хоча до майданчика розміщення ВЯП

можуть висуватися жорсткіші вимоги сто-
совно геологічних структур, системи інже-
нерних бар'єрів і визначення функціональ-
них характеристик сховища.

Для вибору майданчика під сховище ВАВ
використовується підхід, заснований на
широкому обговоренні громадськістю пи-
тань його будівництва.
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Базовий проект сховища передбачав за-
хоронення осклованих відходів у сталево-
му суперконтейнері, оточеному ущільненим
шаром бентоніту. Запропоновано варіанти
компонування відходів у сховищі й потріб-
них для його спорудження матеріалів, але
не оптимізовано конкретні умови, очікувані
в специфічному оточенні вибраного для
розміщення сховища скельного утворення.

На основі результатів дослідної роботи
необхідно було розробити кілька варіантів
проекту, які показали б можливість його
безпечної реалізації з гарантією належної
якості і які можуть бути застосовані для очі-
куваних умов на майданчиках, зокрема з
урахуванням наявності достатнього місця
для відходів (цей аспект пов'язаний з неве-
ликими розмірами багатьох японських муні-
ципалітетів), віддалення на достатні відстані
від вулканів і активних розломів земної кори,
а також складних геологічних структур,
характерних для багатьох областей Японії.
Крім того, розроблено варіанти проекту схо-
вища, які забезпечують простоту прове-
дення інспектувань і вилучення відходів
протягом тривалого часу, як можливий від-
гук на побажання деяких зацікавлених
сторін. Разом узяті, ці чинники викликали
особливий інтерес до проектів розміщення
відходів у кавернах (порожнинах).

Сховище буде вводитись в експлуатацію
та використовуватись у два етапи. На пер-
шому етапі експлуатуються провітрювані
підземні порожнини, подібно до поверхне-
вих способів зберігання, з повним досту-
пом до відходів. Після ухвалення рішення
про закриття сховища (приблизно через
300 років) порожнини закупорять. Техніч-
ною перевагою цього варіанта є висока щіль-
ність розміщення відходів та низьке теплове
навантаження, зменшене завдяки зниженню
тепловиділення РАВ під час зберігання або

протягом періоду встановленого контролю.
З погляду забезпечення довгострокової без-
пеки, основні інженерні бар'єри після за-
криття сховища являють собою литі контей-
нери з нержавіючої сталі, вкладені в масив-
ний сталевий суперконтейнер і оточені бу^
фером з піску й бентоніту. Оскільки багато
ключових радіонуклідів мають обмежену
розчинність, цей варіант забезпечує змен-
шення повного потоку радіонуклідів від
інженерних бар'єрів, отже, поліпшує харак-
теристики сховища.

Стосовно прийняття проекту громадсь-
кістю, тривалий період контролю за пово-
дженням РАВ у сховищі може надати більші
можливості для ухвалення рішення про його
закриття й закупорення. Проте на відміну від
поверхневого зберігання цей варіант перед-
бачає зобов'язання про безстрокове розв'я-
зання проблеми відходів. Глибоке захоро-
нення забезпечує також надзвичайно високі
рівні безпеки й фізичного захисту від будь-
якого виду природних або антропогенних
впливів.

Щоб полегшити контроль і можливе ви-
лучення РАВ, що зберігаються, передбаче-
но масивні багатоцільові (транспортування,
зберігання, захоронення) суперконтейнери.
Детальні проекти ще не розроблені, але мож-
на гадати, що вони будуть подібні до систе-
ми Castor/Pollux, розвиненої в Німеччині,
або до проекту багатоцільового контейнера
для сховища Юка-Маунтін. Для цих проек-
тів характерне ефективне самоекранування,
транспортування за добре дослідженою тех-
нологією та стійкість до можливих експлуа-
таційних подій.

Зовні схожі на бочки, суперконтейнери
зберігаються в порожнинах, викопаних на
глибині 300 м. Вивчення попередніх проек-
тів привело до висновку, що будівництво у
твердих скельних породах можливе навіть
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на глибинах 500-1000 м. Тунелі будуть пов-
ністю обладнані дренажем, вентиляцією й
засобами дистанційного контролю та, в разі
потреби, навіть прямого доступу інспекторів.
Отже, період зберігання передбачає активну
стадію продовження досліджень, що дає
змогу безперервно вдосконалювати систе-
му розміщення відходів. У період зберігання
може застосовуватися зовнішній біологічний
захист, який видаляють перед закладанням і
закупорюванням сховища. У будь-який час
до фінального закупорювання контейнери з
ВЯП можна легко вилучити зі сховища для
переробки палива, якщо це буде потрібно.

Проект порожнинного сховища, розроб-
лений для ВАВ, передбачає щільне розмі-
щення: наприклад, 2000 контейнерів, кожен
з яких містить 20 упаковок ВАВ, установ-
люються всередині 10 порожнин завдовжки
по 200 м. Звичайно, їхні розміри й розта-
шування мають відповідати геології навко-
лишнього середовища.

Ключовим питанням є теплове наванта-
ження. Для розглянутого випадку початко-
ве тепловиділення становить близько 2 МВт
на порожнину. Протягом більшої частини,
якщо не всього, періоду тривалістю 300 ро-
ків потрібна активна вентиляція (можливо,
доповнювана природною конвекцією). Упро-
довж цього часу тепловиділення знизиться
приблизно у 20 разів, після чого пустоти
можна закрити й закупорити.

У проекті сховища передбачаються до-
даткові вільні порожнини для тимчасового
розміщення бочок під час технічного обслу-
говування основних місць їхнього розташу-
вання. Тому сховище є не просто складом,
а активною ядерною установкою, і варто
враховувати її вплив на місцеве оточення.

Якщо не приймається рішення про вико-
ристання ВЯП, то після того, як мине 300 ро-
ків, сховище закривається й закупорюєть-

ся. Для зберігання ВЯП проект може бути
змінений, щоб поліпшити функціональні
характеристики сховища й одночасно роз-
в'язати проблему захоронення інших від-
ходів введенням у засипку порожнини збід-
неного урану. Альтернативно збіднений уран
можна захороняти в додаткових порожни-
нах. У разі ухвалення рішення про вилучення
ВЯП після закупорювання сховища у від-
даленому майбутньому його проект допус-
кає таку можливість з урахуванням того, що
навіть збіднений уран може бути потенцій-
ним ресурсом, наприклад, для використан-
ня в реакторах-брідерах.

Якщо ВЯП вилучене для переробки, то
порожнини сховища можуть використову-
ватися для захоронення отриманих під час
переробки ВАВ. В ідеальному випадку кон-
тейнери-бочки мають бути розроблені так,
щоб їх можна було повторно використову-
вати для відходів.

З огляду на перспективи для місцевого
населення, гарантоване джерело зайнятості
на установці зберігання з відносно низьким
негативним впливом може бути привабли-
вим вибором. Робоча сила, проте, розгля-
дається як технічний персонал для зберіган-
ня й дослідження відходів. Тривалі періоди
неактивної діяльності між основними захо-
дами з обслуговування й модернізації не да-
ють змоги постійно утримувати на установці
досвідчений штат персоналу, тому сховище
може бути центром освіти, пов'язаним з
місцевим університетом, який підтримував
би сучасний рівень знань і досвіду в ключо-
вих галузях захоронення й дослідження РАВ.

Дослідження могли б передбачати:
розроблення технології виробництва

стійких до корозії покриттів;
створення технології вентиляції, а також

можливості використання тепла, що виді-
ляється відходами;
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розроблення датчиків і технології мо-
ніторингу;

створення технології обслуговування по-
рожнин - підтримання стабільності облицю-
вання й скельної породи;

вибір технології розміщення радіоактив-
них відходів та добір матеріалів для заку-
порювання.

У цих питаннях варто очікувати суттє-
вих розробок, які можуть бути застосовані
в ході експлуатації сховища. Як бачимо, є
можливість уникнути стагнації проекту й
постійно підтримувати його на найвищому
технічному рівні. Незалежно від модифі-
кацій проекту, рішення про закриття схови-
ща може бути ухвалене не раніше, ніж че-
рез 300 років. Тому головним напрямом
підтримувальних робіт буде розвиток кон-
цепцій, які уможливлять здійснення такої дії
на базі існуючої технології. Основною про-
блемою в цьому є вплив високих темпера-
тур на довгострокове функціонування бу-
фера. Але описаний проект дає змогу змен-
шити навантаження за допомогою просто-
го процесу переміщення деякої частини
бочок у запасні тунелі перед закриттям і за-
купоренням сховища.

В японському суспільстві ухвалення рі-
шення є поступовим процесом. Зміна його
може бути досить важкою процедурою, тому
в Японії наявне прагнення до багатоетап-
них процесів, де перед кожним окремим
кроком досягається дуже високий ступінь
упевненості.

Продовжений процес реалізації проекту
неминуче передбачає довгострокове зобо-
в'язання щодо програми захоронення РАВ.
Затримки у прийнятті остаточного рішення
в проблемі поводження з відходами іноді
розцінюються негативно. Акцент робиться
на забезпечення такого стану, за якого по-
коління, що отримує вигоду від ядерної енер-

гетики, має взяти на себе повну відпові-
дальність забезпечив захоронення відходів
і не передавати будь-які труднощі майбутнім
поколінням. Тому можна дійти висновку
про спорудження сховищ із пасивною без-
пекою, закупорюваних відразу після розмі-
щення в них відходів.

7.7. РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ
В УКРАЇНІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРАКТИКИ
ЗАХОРОНЕННЯ РАВ

На основі аналізу чинних нормативно-
законодавчих актів та існуючої в Україні прак-
тики захоронення РАВ, з одного боку, і під-
ходів, прийнятих провідними європейськи-
ми країнами та рекомендованих МАГАТЕ, з
другого боку, подамо рекомендації щодо
найважливіших аспектів, урахування яких
дасть змогу забезпечити безпеку захоронен-
ня РАВ відповідно до найкращої міжнарод-
ної практики.

Систему класифікації РАВ, пов'язану
з їх захороненням, у нормативних докумен-
тах України сформульовано не досить чітко.
Простежується неузгодженість між нормою
Закону України «Про поводження з радіоак-
тивними відходами» щодо звільнення РАВ від
контролю через 300 років після захоронення
у приповерхневих сховищах та передбаче-
ною в НРБУ-97/Д-2000 можливістю надан-
ня РАВ через 300 років після захоронення
обмеженого або обмеженого зі спеціальни-
ми вимогами звільнення від регулюючого
контролю. Оскільки в НРБУ-97/Д-2000 немає
роз'яснення, які саме дії передбачається здій-
снювати в разі надання РАВ у сховищі обме-
женого або обмеженого зі спеціальними
вимогами звільнення від контролю, а також
протягом якого часу можуть застосовувати-
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ся такі обмеження до моменту надання пов-
ного звільнення, то цю норму можна тракту-
вати на свій розсуд.

Умови, встановлені в НРБУ-97/Д-2000
для повного звільнення РАВ у сховищах, є
надто жорсткими. Вимога щодо непереви-
щення рівня вилучення для кожного радіо-
нукліда у складі РАВ на момент зняття кон-
тролю (300 років) по суті унеможливлює
захоронення в приповерхневих сховищах
довгоіснуючих трансуранових радіонуклідів
у концентраціях, більших за 0,11 Бк/г. Це не
відповідає рекомендаціям МАГАТЕ та прак-
тиці провідних країн щодо захоронення в
приповерхневих сховищах НАВ і CAB з кон-
центрацією довгоіснуючих а-випроміню-
вачів у сховищі 400 Бк/г. Можливість на-
дання необмеженого доступу на територію
захоронення через певний проміжок часу
рекомендується оцінювати з позиції ризиків
для здоров'я гіпотетичної критичної групи
населення стосовно поточного й потенційного
опромінення на основі розгляду вичерпного
та обґрунтованого переліку сценаріїв.

Згідно з ратифікованою Об'єднаною кон-
венцією «Про безпеку поводження з від-
працьованим паливом та про безпеку пово-
дження з радіоактивними відходами», захо-
ронення РАВ в Україні має здійснюватися
відповідно до міжнародно визнаних за-
гальних принципів безпеки. Підходи до
радіаційного захисту під час захоронення
РАВ ґрунтуються на трьох основних прин-
ципах - виправданості, неперевищенні та
оптимізації, що відповідає підходам, уза-
гальненим у публікаціях МКРЗ та МАГАТЕ.

В НРБУ-97 визначено два принципово
відмінні підходи до забезпечення проти-
радіаційного захисту -для практичної діяль-
ності та в разі втручання, що також від-
повідає світовій практиці. Основні ліміти доз
опромінення в процесі практичної діяльності

та рівні втручання повністю відповідають
рекомендаціям МКРЗ і світовим підходам.
Встановлено також квоти річної ефективної
дози для окремого джерела опромінення
(для сховища - 40 мкЗв/рік на період конт-
ролю та 10 мкЗв/рік після звільнення від
контролю), на основі яких для кожного ок-
ремого об'єкта визначаються допустимі
скидання та викиди.

Основний принцип захисту майбутніх
поколінь від можливого радіаційного впли-
ву сховища після зняття контролю реалі-
зується встановленням вимоги непереви-
щення шкоди для здоров'я такого значення,
яке відповідає нехтівному ризику (5 • 10~7 за
рік). Відповідно до міжнародної практики,
зокрема Великої Британії, регулюючому
органу України можна рекомендувати кри-
терій безпеки сховища на довготривалий
період, який дорівнює значенню нехтівного
ризику, стосовно якого слід оптимізувати
проект радіаційного захисту сховища.

Порівняно з міжнародною практикою,
встановлене НРБУ-97/Д-2000 значення са-
нітарно-гігієнічного регламенту для поточ-
ного опромінення 10 мкЗв/рік (сценарій
нормальної еволюції сховища) є надто низь-
ким, особливо з урахуванням захоронення
РАВ у Чорнобильській зоні відчуження, де
загальний радіаційний фон може бути ви-
щим за це значення. Згідно з рекомендація-
ми МКРЗ та МАГАТЕ, для ситуацій поточ-
ного опромінення за критерій беруть обме-
ження дози (квоту) 0,3 мЗв/рік.

Як регламенти потенційного опромінен-
ня в НРБУ-97/Д-2000 введено референтні
дозові рівні: А - 50 мЗв/рік; Б - 1 мЗв/рік
(див. розділ 6).

Регламент 50 мЗв/рік для потенційного
опромінення під час звільнення сховища від
контролю перевищує прийняте в міжна-
родній практиці значення 1 мЗв, яке вико-
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ристовується стосовно оцінки наслідків ма-
лоймовірних природних подій. Ці референт-
ні рівні рекомендується використовувати
лише для розгляду сценаріїв ненавмисного
втручання. Для природних малоймовірних
подій за критерій безпеки беруть ліміт дози
1 мЗв/рік.

Розглядаючи концепцію захоронення, до
уваги потрібно брати сумісність захоронен-
ня з характеристиками майданчика:

географічними (топографія, кліматологія,
гідрологія);

геологічними (структура, геомеханіка,
сейсмостійкість);

гідрогеологічними та геохімічними (про-
никність, підземні води; гідрохімія тощо);

сприйнятливістю геологічних характери-
стик до деградації під впливом системи за-
хоронення;

наявною інфраструктурою (наприклад,
транспортні шляхи).

Вибираючи майданчик, слід керуватися
положенням, що не обов'язково він має
бути ідеальним щодо довготривалої безпе-
ки після закриття сховища. Він може забез-
печувати потрібний рівень безпеки, якщо
зважити на такі чинники, як простота моде-
лювання поширення радіоактивного забруд-
нення, наявність транспортних шляхів, соці-
ально-економічні питання тощо. Для обґрун-
тованого й виваженого вибору майданчика
треба розробити відповідну настанову.

Щоб вибрати адекватний проект схови-
ща, потрібно розробити програму деталь-
них досліджень на майданчику. Має бути
забезпечена взаємодія між установленням
програми досліджень, розробленням про-
екту сховища та оцінкою безпеки. Проек-
туючи сховище, слід розглядати потенцій-
ні зміни характеристик майданчика, які мо-
жуть суттєво вплинути на очікуваний рівень
безпеки.

У національній нормативній базі на сьо-
годні ще немає документів, що класифіку-
ють елементи сховища за ступенем важли-
вості для безпеки. Введення до нормативної
бази України положень, які передбачають
поділ систем і елементів сховища на важливі
й не важливі для безпеки, та вимог до сис-
тем, важливих для безпеки, дасть змогу ви-
конати практичні завдання з проектування
сховищ.

Враховуючи ситуацію, що склалася в
Україні в галузі захоронення РАВ, найближ-
чим часом потрібно наново оцінити безпе-
ку існуючих сховищ і припинити практику
захоронення РАВ у сховищах без визначе-
них за результатами оцінки безпеки критеріїв
приймання РАВ.

Критерії приймання РАВ на захоро-
нення рекомендується розробляти, беручи
за основу положення нормативного доку-
мента «Рекомендації щодо встановлення
критеріїв приймання кондиціонованих радіо-
активних відходів на захоронення у припо-
верхневих сховищах» та встановлюючи за
результатами оцінки безпеки такі параметри:

сумарну активність РАВ та окремих ра-
діонуклідів, які можна безпечно захорони-
ти у сховищі (з умови неперевищення до-
зових критеріїв та (або) ризиків для розгля-
нутих в аналізі безпеки проектного й аль-
тернативних сценаріїв виходу радіонуклідів
на стадії експлуатації сховища та після його
закриття);

допустимий вміст небезпечних речовин
в упаковці РАВ (виходячи з розрахунків су-
марного впливу на здоров'я людини радіа-
ції та інших небезпечних чинників).

Оцінюючи безпеку, потрібно брати до
уваги наслідки, пов'язані з наявністю в РАВ
комплексотвірних реагентів, у тому числі
хелатотвірних, а також передбачати мож-
ливість виникнення критичності та визначати
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граничний вміст подільних матеріалів в
упаковках РАВ.

Розробляючи критерії приймання, треба
встановлювати вимоги до стійкості форми
РАВ стосовно хімічних, мікробіологічних,
радіаційних і теплових впливів, а також про-
водити тестування й теоретичні досліджен-
ня щодо вилуговування форми РАВ та хі-
мічної стійкості упаковок в умовах захоро-
нення. Щоб запобігти прийманню на захо-
ронення РАВ, які містять самозаймисті чи
вибухонебезпечні речовини, має передбача-
тися система кондиціонування таких від-
ходів. Основні характеристики, що врахо-
вуються під час визначення критеріїв прий-
мання РАВ, уточнюються в процесі розроб-
лення сховища.

Оцінюючи безпеку сховищ, слід орієн-
туватися на підходи, визнані провідними
країнами, й виходити з визначення та обґрун-
тування сценаріїв на основі аналізу рекомен-
дованого МАГАТЕ переліку подій, явищ і
процесів, які можуть впливати на безпеку
захоронення. Регулюючий орган України має
чітко визначати вимоги та критерії, стосов-
но яких встановлюватиметься прийнятність
отриманих результатів оцінки безпеки, та
брати до уваги необхідність гарантування
безпеки сховища.

Для обмеження наслідків, пов'язаних з
діяльністю людини в майбутньому, рекомен-
дуються такі заходи:

обмеження концентрації певних радіо-
нуклідів у складі РАВ;

встановлення активного адміністратив-
ного контролю протягом потрібного періо-
ду часу;

впровадження проектних рішень, які зни-
жують імовірність втручання людини;

вибір майданчика з характеристиками,
що знижують імовірність втручання.

Обов'язковим елементом оцінки безпе-
ки є аналіз впливу невизначеності параметрів
на отримані результати. Слід забезпечувати
чітку координацію діяльності з оцінки без-
пеки та виконання програми щодо збиран-
ня даних, специфічних для конкретного схо-
вища.

Для досягнення рівня безпеки, рекомен-
дованого МАГАТЕ та прийнятого у країнах
з розвиненою ядерною енергетикою, по-
трібно:

розробити класифікацію РАВ, яка б усу-
вала суперечності між нормою Закону Укра-
їни «Про поводження з радіоактивними
відходами» та НРБУ-97/Д-2000, а також
враховувала б необхідність захоронення спе-
цифічнихдля України відходів чорнобиль-
ського походження;

розробити низку нормативних докумен-
тів (насамперед документ, що встановлю-
вав би загальні вимоги безпеки поводження
з радіоактивними відходами), упровадження
яких дасть змогу підвищити рівень безпеки
під час захоронення РАВ;

впровадити досвід оцінки безпеки схо-
вища відповідно до методології ISAM (Impro-
vement of Safety Assessment Methodologies
for Near Surface Waste Disposal), що реко-
мендована МАГАТЕ і прийнята в більшості
розвинених країн;

розробити методичні рекомендації щодо
використання розрахункових кодів для ана-
лізу звітів з оцінки безпеки сховищ РАВ.
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Упродовж років незалежності в Україні про-
ведено певну роботу з розбудови загальнодер-
жавної системи поводження з РАВ. Прийнято
основні закони й розроблено багато норматив-
них актів, що регулюють діяльність фізичних,
юридичних осіб та органів державного управ-
ління. Проте залишається ще багато нерозв'яза-
них проблем. Вони однаковою мірою супро-
воджують діяльність щодо поводження з РАВ
чорнобильського походження і з відходами ядер-
ної енергетики. Стосовно суттєвого поліпшен-
ня стану справ у сфері поводження з РАВ мож-
на виділити загальнодержавні, нормативно-пра-
вові й технічні проблеми.

До загальнодержавних проблем належать
відсутність спеціального фонду поводження з
РАВ та незабезпеченість законодавчого регу-
лювання джерел наповнення цього фонду. Че-
рез нестабільність фінансування жодна з по-
передніх програм поводження з РАВ не була
виконана в повному обсязі. Як наслідок неста-
більності й недостатності фінансування, в Укра-
їні й досі не створено загальнодержавної систе-
ми безпечного поводження з РАВ.

Загальнодержавною проблемою слід вва-
жати перетворення об'єкта «Укриття» на еко-
логічно безпечну систему. Демонтаж об'єкта
«Укриття» через 50 років після спорудження
нового безпечного конфайнмента не видаєть-
ся життєздатним рішенням, оскільки це озна-
чає необхідність тривалого утримання у віднос-
ній бездіяльності висококваліфікованого пер-
соналу Чорнобильської АЕС і персоналу, який
забезпечуватиме безпеку об'єкта «Укриття».
Окрім цього, сукупні витрати на експлуатацію
впродовж ста років можуть перевищити ви-
трати на спорудження геологічного сховища.

Проблемою відкладеного рішення про ви-
лучення з реакторів Чорнобильської АЕС ядер-

них матеріалів і РАВ є також постійний процес
їх саморуйнації. З часом це потребуватиме
застосування значно складніших технологій
вилучення. Отже, виведення РАВ відразу після
стабілізації об'єкта «Укриття» є доцільнішим,
ніж пов'язування початку їх вилучення з мо-
ментом введення в експлуатацію геологічно-
го сховища. Ці роботи мають виконуватись
паралельно. Інакше кажучи, стабілізаційні за-
ходи й будівництво конфайнмента дадуть змо-
гу лише на певний час досягти підвищення
рівня безпеки об'єкта «Укриття». Стійкого під-
вищення можна досягти за умови реалізації
стратегії невідкладної підготовки та вилучення
й захоронення ядерних матеріалів і РАВ, для
чого потрібні додаткові державні рішення.

Якщо в Україні найближчим часом не буде
створена загальнодержавна система поводжен-
ня з радіоактивними відходами і не почнеться
ефективне передавання відходів з пристанцій-
них сховищ АЕС до загальнонаціонального схо-
вища, то подальше функціонування АЕС буде
суттєво ускладнене. Приблизно в 2010 р. відсіки
пристанційних сховищ для зберігання експлу-
атаційних РАВ будуть заповнені. Окрім цього,
після 2010 р. Російська Федерація почне повер-
тати в Україну оскяовані ВАВ. Для створення
загальнодержавної системи поводження з РАВ
і забезпечення її гнучкості потрібно також прий-
няти державне рішення щодо переробки або
прямого захоронення ВЯП.

Безпечне поводження з РАВ має стати скла-
довою загальної системи, яка охопить також
поводження з тими РАВ, що утворюватимуть-
ся в процесі зняття з експлуатації енергоблоків
Чорнобильської АЕС, а також із тими, що роз-
мішуються на території зони відчуження. Ця
система має бути забезпечена відповідною
інфраструктурою та потужностями для пере-
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робки, зберігання й захоронення РАВ. Така

інфраструктура в Україні поки що не створе-

на. Частина зони відчуження, де розташовані

Чорнобильська АЕС та споруджувані об'єкти,

що призначені для поводження з РАВ, може

бути технологічною основою створення такої

інфраструктури.

З огляду на це, загальнодержавного значен-

ня набуває створення в зоні відчуження Чор-

нобильської АЕС комплексу підприємств «Век-

тор» у складі першої і другої черг, а також Цен-

тралізованого сховища ВЯП атомних електро-

станцій України та геологічного сховища. Це

дасть змогу в майбутньому гарантувати радіа-

ційну безпеку населення України та створити

Національний центр переробки й зберігання

усіх типів РАВ.

Загальнодержавним завданням є суттєве

поліпшення стану наукового супроводження

діяльності щодо поводження з РАВ. Останніми

роками ця діяльність майже не фінансується.

Потрібно поліпшити також стан підготовки ква-

ліфікованих спеціалістів і підвищити рівень

інформаційно-просвітницьких заходів. Надалі

ці проблеми можуть стати вирішальними для

практичної діяльності й розвитку використан-

ня ядерної енергії в Україні.

Нормативно-правові проблеми полягають

у тому, що нормативно-правове поле України

не повністю забезпечує потреби практичної

діяльності у сфері поводження з РАВ. Це сто-

сується гармонізації української класифікації

РАВ з вимогами європейських і світових стан-

дартів, розроблення нормативних вимог до кон-

диціонування, перевезення, зберігання та захо-

ронення РАВ різних типів, а також норматив-

них вимог до відповідних сховищ.

Поводження з РАВ, до складу яких входять

довгоіснуючі радіонукліди, є не лише техноло-

гічною проблемою, але й нормативно-право-

вою. Щоб розв'язати цю проблему, потрібно

розробити і впровадити досконалішу класифі-

кацію РАВ, ніж та, що визначена в ОСПУ-2005.

Вона може стати важливим фундаментом су-

часної стратегії поводження з РАВ в Україні.

Можливість застосування нових підходів до

класифікації РАВ на основі критеріїв довгостро-

кової безпеки, що розробляються в МАГАТЕ,

дає надію на економічно виважене розв'язан-

ня питань поводження з РАВ аварійного по-

ходження та РАВ урановидобувної й перероб-

ної промисловості на території України.

Щодо захоронення РАВ у геологічному схо-

вищі, то в Україні немає нормативних вимог до

розроблення критеріїв прийняття відходів і за-

безпечення безпеки на всіх етапах життєвого

циклу сховища, а також критеріїв вибору май-

данчика та процедури прийняття загальнодер-

жавних рішень у процесі такого вибору.

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС зо-

середжена велика кількість радіоактивно за-

бруднених матеріалів, які, в їх сучасному стані,

не можуть належати до будь-якої категорії РАВ.

Такими матеріалами насамперед є ґрунти, які

не лише виконують функції природного бар'є-

ра проти розповсюдження радіонуклідів, але й

придатні для отримання корисної продукції.

Практично всі види виробничої діяльності в

зоні відчуження пов'язані з радіоактивними ма-

теріалами. У процесі діяльності утворюються

вторинні відходи, частину яких можна вважа-

ти РАВ. Разом з тим, статус цих радіоактивних

матеріалів законодавчо не визначений, що ство-

рює перешкоди для отримання корисної про-

дукції шляхом використання радіоактивно за-

бруднених природних об'єктів (ґрунтів, лісів,

водойм тощо).

До технічних проблем поводження з РАВ

чорнобильського походження, що розміщені

в ПТЛРВ і ПЗРВ, поряд з незавершеністю інвен-

таризації місць їх розташування, належить від-

сутність затверджених методик і технічних за-

собів для дослідження сховищ РАВ.

Незважаючи нате що досліджені тимчасові

сховища РАВ зони відчуження не створюють

нині відчутного радіаційного ризику, для най-

небезпечніших сховищ РАВ (особливо тих, що

затоплюються або підтоплюються) потрібно
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виконати прогноз їхнього тривалого впливу на
населення та довкілля. Беручи до уваги те, що
рівень води у ставку-охолоджувачі Чорнобиль-
ської АЕС штучно підтримується до зняття АЕС
із експлуатації, а великомасштабні земляні ро-
боти на промисловому майданчику АЕС ще не
розпочалися, такий прогноз треба виконати
якомога швидше відповідно до міжнародних
стандартів і рекомендацій. Потрібно визначити
характеристики (обсяги й активність РАВ, нук-
лідний склад, умови зберігання РАВ) менш ви-
вчених сховищ, щоб оцінити їх безпеку, визна-
чити динаміку міграції радіонуклідів і, мож-
ливо, розробити заходи щодо мінімізації нега-
тивного впливу. Лише на основі результатів
оцінки мають встановлюватися необхідність і
черговість вилучення й перезахоронення РАВ
з місць їх нинішнього зберігання.

Для прийняття рішення про подальше при-
ведення сховищ РАВ у відповідність до вимог
радіаційної безпеки та про оптимізацію витрат
на виконання робіт з консервації чи перезахо-
ронення РАВ потрібно розробити настанови з
управління якістю поводження з РАВ та ство-
рити звіти з аналізу безпеки й оцінки впливу на
навколишнє середовище. Звіти мають містити
організаційні заходи, оцінки ризиків і пропо-
зиції щодо розроблення контрзаходів для запо-
бігання аварійним ситуаціям під час спору-
дження й експлуатації нових об'єктів для по-
водження з РАВ. З огляду на це, потребують
доопрацювання та офіційного затвердження ме-
тодики визначення ризиків, аварійні плани та
проекти контрзаходів. Зазначимо, що для прий-
няття управлінських рішень важливо впровади-
ти інтегровану систему моніторингу сховищ РАВ,
стану довкілля на територіях розміщення сховищ
та, особливо, загального гідрологічного й гідро-
геологічного стану зони відчуження. Останнє
потрібне для визначення ризиків, пов'язаних з
міграцією радіонуклідів з ландшафтів зони від-
чуження, промислових майданчиків об'єкта
«Укриття» і Чорнобильської АЕС, а також ПЗРВ
ІПТЛРВ.

Значні технічні проблеми, пов'язані зі збе-
реженням цілісності інженерних бар'єрів існу-
ючих і споруджуваних у зоні відчуження по-
верхневих сховищ РАВ, можуть виникнути в
майбутньому як наслідок ігнорування або від-
сутності комплексних наукових рекомендацій
для вибору місця їх розташування. Зокрема,
майданчик для спорудження комплексу під-
приємств «Вектор» вибраний на ділянці ши-
рокого розвитку западистих форм рельєфу, які
динамічно розвиваються. Еволюція зазначених
структур згодом може призвести до розтріс-
кування фундаментів і опорних плит модулів
сховища, а також до непрогнозовано швидкого
радіонуклідного забруднення ґрунтових вод.
Детальна оцінка зазначених ризиків залиша-
ється невиконаною.

До технічних проблем, які супроводжують
діяльність щодо перетворення об'єкта «Укрит-
тя» на екологічно безпечну систему, окрім дове-
дення надійності спорудження унікальної будівлі
конфайнмента та якісної й практичної реалізації
проекту, належить необхідність створення стра-
тегії перетворення об'єкта «Укриття» на еколо-
гічно безпечну систему і розроблення технічних
засобів для вилучення, сортування, кондиціо-
нування й упаковування РАВ, а також засобів
для їх перевезення і сховищ для ізолювання.

Стан фізичного захисту об'єктів для пово-
дження з РАВ у зоні відчуження потребує при-
ведення його у відповідність до вимог чинно-
го законодавства. Охорона всієї території зони
відчуження Чорнобильської АЕС по перимет-
ру не повністю запобігає несанкціонованому
поширенню радіоактивних матеріалів за її
межі. Потрібно створити власну систему фізич-
ного захисту на кожному об'єкті, призначено-
му для поводження з РАВ.

До успадкованих технічних проблем пово-
дження з РАВ енергетичної галузі належить та-
кож відсутність вимог і устаткування для ха-
рактеризації відходів. Дані щодо радіаційних,
ізотопних, хімічних і механічних властивостей
відходів украй потрібні для закінчення інвента-
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ризації РАВ і розроблення технічних вимог до

технологій переробки, кондиціонування, пере-

везення й зберігання РАВ, а також для проек-

тування відповідних об'єктів.

Загальною технічною проблемою у сфері

поводження з РАВ є відсутність в Україні сер-

тифікованого контейнерного парку та засобів

для їх транспортування, а також контейнерів для

зберігання й захоронення.

Сучасний стан справ в Україні у сфері по-

водження з РАВ загалом характеризується па-

нуванням галузевого підходу до технічної полі-

тики. Заходи з ядерної та радіаційної безпеки

під час поводження з РАВ фінансуються за за-

лишковим принципом. Це призводить до не-

можливості системної реалізації довгостроко-

вої національної програми поводження з РАВ

через наявність декількох розпорядників кош-

тів, які мають різні пріоритети.

Отже, для розроблення загальнодержавної

стратегії поводження з РАВ потрібно:

прийняти низку політичних і управлінських

рішень стосовно створення спеціального фон-

ду поводження з РАВ, визначення й форму-

вання механізму наповнення цього фонду, а

також щодо стратегії поводження з ВЯП;

розробити й затвердити загальнодержавну

цільову програму поводження з РАВ;

створити й затвердити державну цільову

програму захоронення високоактивних і дов-

гоіснуючих РАВ, як окрему частину загально-

державної програми.

У межах заходів загальнодержавної цільо-

вої програми поводження з РАВ потрібно роз-

робити й удосконалити:

нормативну базу поводження з РАВ;

проекти зняття з експлуатації АЕС;

техніко-економічне обґрунтування робіт зі

створення проектів перезахоронення, локалі-

зації та надійного моніторингу ПТЛРВ і ПЗРВ

у зоні відчуження Чорнобильської АЕС, а та-

кож сховищ УкрДО «Радон»;

проекти сховищ для зберігання та захоро-

нення всіх типів РАВ, що існують в Україні;

проекти створення інфраструктури для по-

водження з РАВ;

технології переробки й кондиціонування

РАВ;

контейнерний парк для транспортування,

зберігання й захоронення всіх типів РАВ, а та-

кож засоби транспортування контейнерів з РАВ.

Загальнодержавна цільова програма пово-

дження з РАВ має бути збалансована з ураху-

ванням інтересів і взаємних зобов'язань вироб-

ників РАВ і організацій, що несуть відпові-

дальність за їх зберігання й захоронення.

Основними завданнями зі створення в Укра-

їні загальнодержавної системи поводження з

РАВ є:

закінчення інвентаризації РАВ енергетич-

ної галузі, промисловості, наукових і медич-

них закладів України, сховищ УкрДО «Радон»,

а також РАВ та інших радіоактивних матеріалів

у зоні відчуження;

розроблення звітів з аналізу безпеки та оцін-

ка впливу на довкілля сховищ РАВ зони відчу-

ження, як основи для прийняття рішень щодо

їх консервації або ліквідації;

обгрунтування вибору майданчиків для роз-

міщення сховищ зберігання й захоронення ко-

роткоіснуючих РАВ, а також вибір майданчи-

ка розміщення геологічного сховища для ізо-

лювання високоактивних і довгоіснуючих РАВ;

техніко-економічне обгрунтування інвес-

тицій на створення в Україні загальнодержав-

ної системи поводження з РАВ з урахуванням

проблем зняття з експлуатації енергетичних

реакторів та інших ядерно й радіаційно небез-

печних об'єктів;

розроблення графіка створення в Україні

об'єктів інфраструктури для поводження з РАВ,

у тому числі: установок для вилучення РАВ зі

сховищ у зоні відчуження й пристанційних схо-

вищ АЕС; установок для кондиціонування РАВ

з метою їх подальшого зберігання або захоро-

нення; контейнерного парку та засобів для тран-

спортування РАВ, а також контейнерного парку

для зберігання й захоронення РАВ;
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розроблення генерального плану розташу-

вання в зоні відчуження Чорнобильської АЕС

об'єктів для поводження з РАВ;

розроблення графіка постачання РАВ Укра-

їни для переробки, зберігання й захоронення з

урахуванням потреб атомної енергетики;

оптимізація експлуатації існуючих об'єктів,

призначених для поводження з РАВ;

проектування й будівництво сховищ для

зберігання й захоронення всіх типів РАВ;

забезпечення створення й функціонування

Національного центру переробки та зберігання

РАВ у зоні відчуження Чорнобильської АЕС, як

основи радіаційної безпеки населення України та

сталого розвитку ядерної енергетики йтехнологій.

Внаслідок проведення науково-дослідних

робіт Чорнобильський регіон, куди входять зона

відчуження і зона безумовного (обов'язково-

го) відселення та деякі суміжні території, визна-

чено як такий, де мають бути зосереджені спе-

ціалізовані роботи з пошуку місця для захо-

ронення довгоіснуючих РАВ.

Вибір потенційно придатних ділянок має

грунтуватися на результатах комплексного вив-

чення геологічної будови та гідрогеологічних

умов території із застосуванням різних гео-

фізичних, дистанційних та індикаторних ме-

тодів, прямих геологічних і гідрогеологічних

досліджень з виконанням бурових і дослідних

робіт, із застосуванням комплексу свердловин-

них геолого-геофізичних досліджень.

На сьогодні концептуально розглядаються

два альтернативні варіанти спорудження гео-

логічних сховищ РАВ.

Перший - влаштування єдиного геологічно-

го сховища шахтного типу, призначеного для

розміщення РАВ, що накопичуватимуться на

момент введення його в експлуатацію (орієнтов-

но у 2040 р.) та утворюватимуться протягом дея-

кого часу до закриття сховища. У цьому варіанті

вилученню для розміщення в геологічному схо-

вищі підлягатимуть усі види високоактивних і

довгоіснуючих РАВ. Сховище має бути комплекс-

ним і багатомодульним за конструкцією.

Другий - будівництво двох геологічних схо-

вищ різних типів — свердловинного й шахтного.

Цей варіант передбачає розподіл у часі на два

потоки всіх об'ємів РАВ, які мають бути вилуче-

ні для розміщення в стабільній геологічній фор-

мації. У сховищі свердловинного типу, яке можна

спорудити значно швидше (до 2025 p.), можуть

бути розміщені ВЯП, ПВМ і оскловані ВАВ. Схо-

вище шахтного типу може бути введене в екс-

плуатацію пізніше, коли будуть виконані основні

роботи з вилучення й підготовки до захоронення

довгоіснуючих РАВ з об'єкта «Укриття» та зі схо-

вищ зони відчуження. У шахтне сховище по-

міщатимуть також високоактивні й довгоіснуючі

РАВ, що утворюються в процесі експлуатації та

зняття з експлуатації реакторів АЕС. За розра-

хунками, захоронення ВЯП та осклованих ВАВ

у сховищі свердловинного типу вдвічі дешевше,

а загальна вартість досліджень, потрібних для

обґрунтування можливості створення такого схо-

вища, приблизно в 4-5 разів нижча порівняно зі

сховищем шахтного типу. Окрім цього, об'єми

РАВ для ізолювання в геологічних сховищах обох

типів можна знизити, якщо обґрунтувати мож-

ливість захоронення частини довгоіснуючих РАВ

у приповерхневих сховищах на території централь-

ної частини зони відчуження. Такий варіант буде

доцільним, якщо загальні об'єми ВЯП і РАВ, які

підлягатимуть захороненню у сховищі свердло-

винного типу, будуть достатніми для виправдан-

ня витрат на його створення.

Отже, вибір оптимальної концепції ізолю-

вання довгоіснуючих РАВ у стабільних геоло-

гічних формаціях потребує всебічного техніко-

економічного аналізу з розглядом альтернатив-

них рішень, особливо тих, що стосуються об'-

єкта «Укриття». Незалежно від подальшого

розроблення концепції видалення РАВ, зокре-

ма визначення кількості й типу геологічних схо-

вищ, потрібно провести прямі геологічні до-

слідження щодо вивчення глибинної будови

регіону та виконати для цього достатній обсяг

бурових робіт із застосуванням комплексу

свердловинних геолого-геофізичних методів.
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