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 Eдна съществена част на процеса на извеждане от 
експлоатация е да се извърши подробна оценка 
на радиологичното състояние на 
оборудването, конструкциите, помещенията и 
радиоактивните отпадъци и да се оцени 
общото съдържание на радионуклиди и 
количеството експлоатационни радиоактивни 
материали за блоковете, които се извеждат от 
експлоатация.  



 Задачата, която трябва да бъде изпълнена, е част от по-общата задача 
по време на извеждането от експлоатация, а именно: да се обезпечи 
адекватно управление на материалните потоци (демонтирано 
оборудване, компоненти, материали, радиоактивни отпадъци, 
конструкции, сгради и др.) в процеса на извеждане от експлоатация, 
като се осигури оптимизация на процеса и се постигнат следните 
цели: 

 Да се минимизира дозовото натоварване на персонала, извършващ 
дейностите по извеждане от експлоатация, при безусловно спазване 
на нормативните изисквания в това отношение; 

 Да се минимизира дозовото натоварване на населението, при 
безусловно спазване на нормативните дозови ограничения за 
населението; 

 Да не се допусне замърсяване на околната среда; 
 Да се минимизира количеството на отпадъците, подлежащи на 

съхраняване, т.е. да се осигури освобождаване от контрол за 
максимално възможното количество от демонтираните материали; 

 Да не се допусне смесване на отпадъци с различна степен и вид на 
замърсяване. 



 За изпълнението на тази задача ДП”РАО” 
изпълнява проект 11с “Количествена оценка на 
материалите на блокове 1 до 4 на АЕЦ  
“КОЗЛОДУЙ” и радиологичното им 
обследване” 



 Резултатите получени от изпълнението на този проект са необходими, за 
да се определят:  

 Най-добрият сценарий за демонтаж чрез определяне на материалите и 
зоните на по-висока активност и тези с по-ниска активност 
(последователност на извършваните дейности, използвани методи, 
количество на необходимия персонал); 

 Най-подходящите методи на работа (необходимост от дезактивация, 
необходими ръчни инструменти или дистанционно управляеми); 

 Прогнозните количества РАО и тяхната класификация, начинът на 
пакетиране и съхраняване, в зависимост от активността и състава на 
отпадъците; 

 Оценката на риска за персонала при демонтажни дейности (рязане на 
метални части или операции по разрушаване) и при дейностите по 
управление на РАО; 

 Оценката на риска за населението или за околната среда при демонтажни 
дейности и при дейностите по управление на РАО; 

 Разходите за извеждане от експлоатация на ядреното съоръжение. 



 Пакет 1: Оценка на индуцираната активност за 
блокове 1 до 4; 

 Пакет 2: Пресмятане на радиоактивното 
замърсяване на блокове 1 до 4, включително 
ПГ; 

 Пакет 3: Радиологично обследване на блокове 
3&4; 

 Пакет 4: Радиологично характеризиране на 
натрупаните РАО на блокове 1 до 4. 

 



Пакет 1: Оценка на индуцираната 
активност за блокове 1 до 4; 

 Трябва да бъдат дефинирани оборудването и 
материалите, където се очаква да присъства 
индуцирана активност (корпусите на реакторите, 
вътрешнокорпусните устройства, биозащитата на 
реактора, шахта, кошница и др.), като се използват: 

 Спецификациите на оборудването; 

 Композиционния (химически) състав на 
материалите; 

 Тегло на отделните компоненти; 

 Историята на експлоатацията на всеки блок. 

 



 В резултат от изчисленията трябва да бъде получена 
очакваната активност в оборудването и материалите, където 
е възможно присъствието на индуцирана активност, както и 
очакваната мощност на дозата от всеки един от 
компонентите, като за всеки един бъде представена като 
минимум следната информация: 

 Изотопен състав към момента на спиране на блоковете; 
 Масова активност на всеки наличен изотоп (Bq/kg); 
 Обща активност за всеки един от изотопите за съответното 

оборудване; 
 Неопределеност на изчислената активност; 
 Мощност на дозата;  
 Неопределеност на мощността на дозата; 
 Изчисляване на масите на активираното оборудване. 



Използван подход 
Използват се изчисления с набор програми SCALE и DOORS 

основните изчисления (метод на дискретните ординати); 

За целите на верификация – изчисления на друг екип, 
използвайки различен набор от програми SCALE и MCNPX 
като се използват едни и същи входни данни. 

Изчисленията за верификация се правят в определени 
области, като са избрани Корпуса на реактора, ВКУ и 
биологичната защита на 3 блок, защото е най-сложен за 
симулиране - работил с горивни кампании с и без Касети – 
екрани (“малка” и “голяма” схема на зареждане на АЗ) и има 
наплавка. 

За целите на валидацията са взети 7 проби – от метал, бетон и 
вата, които са подложени на пълен анализ. 



Граница на задачата 



Избрани критерии за успешна верификация: 

- 10 пъти разлика за изчислените неутронни потоци 
и индуцираните активности; 

- 2 пъти разлика за изчислените мощности на 
дозата; 

Избрани критерии за успешна валидация: 

- 5 пъти разлика между измерените проби и 
изчислените основни елементи; 

- 20 пъти разлика между измерените проби и 
изчислените микро елементи. 

 



Трудности: 
 Липса на подробни исторически данни; 

 Взимане на проби от труднодостъпни места; 

 Изисква много изчислително време. 



Пакет 2: Пресмятане на радиоактивното 
замърсяване на блокове 1 до 4, включително ПГ 

 Трябва да бъдат дефинирани оборудването и 
материалите, където се очаква повърхностно 
замърсяване, като се използват: 

 Спецификациите на оборудването; 

 Композиционния (химически) състав на 
материалите; 

 Тегло на отделните компоненти; 

 Историята на експлоатацията на всеки блок. 

 



 В резултат от изчисленията трябва да бъде получена очакваната активност 
в оборудването и материалите, както и очакваната мощност на дозата от 
всеки един от компонентите, като за всеки един бъде представена като 
минимум следната информация: 

 Изотопен състав към момента на спиране на реактора и в два различни 
момента след окончателното спиране на реактора; 

 Масова активност на съответния критичен нуклид (виж Приложение 3) в 
същите периоди от време; 

 Съответните мощности на дозата обусловени от всеки гама емитер, както 
и общата мощност на дозата на дадено разстояние от оборудването: на 
контакт и на разстояние 1 м; 

 Сумата S=SUMi(Ai/MPAi ), където: 
 Ai=повърхностна активност на критичен нуклид i (Bq/cm2,Bq/m2 ) 
 MPAi=максималната повърхностна активност на критичен нуклид i, която 

да отговаря на критериите за освобождаване от контрол (Bq/cm2, Bq/m2)  
 Изчисляване на масите на замърсеното оборудване. 

 



Използван подход 
 Направени са основни изчисления с програма OSCAR 

 За целите на верификация друг екип повтаря 
изчисленията със същата компютърна програма и 
входни данни за първи контур на 3 блок, поради това, 
че  е най-сложен за моделиране (“малка” и “голяма” 
схема на зареждане на АЗ). 

 Направени са отделни модели за изчисления на 
повърхностно замърсяване от продукти на делене и от 
продукти на корозия. 

 За целите на валидацията са използвани 14 проби, 
взети от оборудване на първи контур, 7 проби 
подложени на пълен анализ. 

 



Граница на задачата 
 Изчисленията се правят за всеки блок за Главни 

циркулационни тръбопроводи, Главни 
циркулационна помпи, парогенератори, 
компенсатор на обема, СВО-1. 

 



Избрани критерии за успешна верификация: 

- 2 пъти разлика за изчислените резултати за 
продукти на корозия и продукти на делене; 

- 1,5 пъти разлика за изчислените резултати за 
мощности на дозата; 

Избрани критерии за успешна валидация: 

- 10 пъти разлика между резултатите от 
измерванията и изчислените резултати; 

 



Трудности: 
 Взимане на проби от труднодостъпни места. 

 Необходимост от опитен персонал за провеждане 
на изчисленията, които трябва да направят 
интерпретации и изследвания за чувствителност 
на модела. 

 



Заключение 
 За целите на планирането изчислителните методи 

са добър подход за прогнозиране на:  

 количествата РАО и радионуклидния им инвентар; 

 мощности на дозата от оборудването. 

 като дозовото натоварване на персонала е снето до 
минимум (може дори и до 0). 

 За напред развитието на изчислителните програми 
и компютърната техника ще доведе до още по-
добри прогнозни резултати, които да допринесат 
до по-точно планиране на процеса на ИЕ. 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 


