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ДП “РАО”, СП “ПХРАО Нови хан”
СП “ПХРАО Нови хан” е
единственото хранилище
за радиоактивни отпадъци
(РАО) в България за
момента. Хранилището е
от
повърхностен
тип.
Проектирано
е
и
построено в началото на
60-те години на миналия
век по модифициран руски
проект (тип ТР-4891).
Първоначалното му предназначение е било за погребване
на РАО от изследователския реактор ИРТ-2000 в София.

ДП “РАО”, СП “ПХРАО Нови хан”
В последствие в “ПХРАО- Нови хан " започват да се приемат
радиоактивни отпадъци, генерирани от ядрени приложения в
промишлеността, медицината, научните изследвания и
образованието в България.

РАО, които приемаме:
Ниско и средноактивни
кратко и дългоживеещи
РАО - категория 2а и 2б;
Получават се при
използване на
радиоактивни източници
в:
Промишлеността;
Селското
стопанство;
Медицината;
Научните
изследвания и
образованието.

Съоръжения, които са били в експлоатация до 1994 г.

Инженерна траншея, състояща се от седем
отделни клетки- 200 m3

Хранилище за отработени закрити
източници (гама-кладенец) - 1 m3

Хранилище за течни РАО

Състои се от 4 цистерни с обща вместимост 48 m3, поставени
в подземна бетонна конструкция с метален покрив.

Едно
съоръжени
е и добре
да се
експлоати
ра, накрая
се извежда
от
експлоата
ция!

В съответствие с Националната стратегия
за управление на отработено ядрено гориво
и радиоактивни отпадъци, след 2025 г.
трябва да започнат реални дейности по
поетапното извеждане от експлоатация на
“ПХРАО-Нови хан”.
Извеждането от експлоатация ще бъде
извършено чрез извличане на РАО и
закритите
ИЙЛ
от
хранилищата,
преработка, кондициониране и поставяне в
нови контейнери, в съответствие с
критериите за приемане в НХРАО и
бъдещото хранилище за РАО-категория 2б
и 3, демонтаж на подземните съоръжения и
ремедиация на площадката. Получените
РАО ще се съхраняват в буферни
хранилища,
след
което
ще
се
транспортират
до
съоръженията
за
погребване.

Извеждане от експлоатация (ИЕ) на
СП”ПХРАО-Нови хан”– етапи
На база сроковете, заложени в Плана за действие към
Националната стратегия за управление на ОЯГ и РАО до
2030г., могат да бъдат определени следните основни
етапи за извеждане от експлоатация на СП „ПХРАО Нови
Хан”:
Етап 1. Предварителни дейности, които осигуряват
условия за извършване на същинските дейности по
извеждане от експлоатация на СП”ПХРАО-Нови хан”.
Тези
дейности
се
извършват
в
рамките
на
съществуващата
лицензия
за
експлоатация
на
СП”ПХРАО-Нови хан” – до 2019 г.;
Етап 2. Подготвителни дейности за извеждане от
експлоатация – транзитен период (в рамките на
следващата лицензия за експлоатация) – след 2019 г.;
Етап 3. Извеждане от експлоатация на СП”ПХРАО-Нови
хан” – след 2025г.

В етап 1 се включват основно дейности по
освобождаване на хранилищни единици тип „ПЕК”,
„СтБКУБ”, „СтБГОУ“ и „ЖПК“ от Площадки № 1; № 1а,
№2; за последващо сортиране, охарактеризиране,
дезактивация,
преработка
и
кондициониране
в
хранилищни единици, тип „СтБК” за временно
съхраняване.
Също така се включват и дейности по
освобождаване на площадка № 4 от РАО и
реконструкция на площадки за целите на ИЕ.
Дейностите
по
сортиране,
охарактеризиране,
дезактивация, преработка и кондициониране се
извършват в Приемо - подготвителен и лабораторен
комплекс (ППЛК) и Гореща камера (ГК), разположени на
площадката на СП ”ПХРАО-нови хан”.

Приемо-подготвителен и лабораторен комплекс (ППЛК)

Основните дейности по преработка
и кондициониране на РАО, както и
подготовката им за съхранение се
извършват в Приемо-подготвителен и
лабораторен
комплекс
(ППЛК)
на
хранилището. Там е разположена система
от специализирани работни помещения,
оборудвани с боксове и камини за
преработка на ниско активни РАО, както и
инсталация за преработка на течни РАО и
системи за циментиране, абразивна
дезактивация и пресоване.

Пожароизвестителните йонизационни
датчици (типове РИД 6М, РИД 1, WAK
70130, ПИД М, ПИД 21) с
ИЙЛ,
съдържащи 239Pu, 241Am, 85Kr се
демонтират в специални боксове в
ППЛК. Демонтираните ИЙЛ се поставят
в метални кутии и се съхраняват в 210 l
варели в контейнери тип “ЖПК”.

РАО

платка

Пресоване на РАО
Системата за пресоване на
РАО служи за намаляване
обема на въздушно сухи
РАО, съхранявани в 200 л
варели. Тя представлява
хидравлична преса с 500 kN
сила на притискане и
среден
фактор
на
компактиране 4. Снабдена е
със собствен модул за
филтриране и вентилация.
Управлява
се
чрез
контролен панел в два
режима на работа – ръчен и
автоматичен.

Системата за преработване на
течни РАО се състои от отделни
модули,
което
позволява
гьвкавост и повтаряемост на
операциите, в зависимост от
степента на очистване. Тя
включва грубо филтруване през
ръкавен
филтър,
ултрафилтрация,
зеолитна
филтрация
и
йонообменни
филтри
(катионните
и
анионните
са
свързани
последователно).
Като
самостоятелно звено работи
вакуумизпарител, където се
концентрират течни РАО с повисоко
солесъдържание
и
повече утайки. Системата има
модул за дезактивация с
химически реагенти.

Системата
е
предназначена за циментиране
на РАО в 200 l варели.
Циментират се течни РАО,
неподлежащи на преработване
и твърди РАО. Системата за
циментиране е позиционирана
в помещение със собствена
вентилация, предотвратяваща
разпространяването
на
радиоактивно замърсяване и
циментов прах. Съоръжението
е проектирано като полуавтоматично.
Отделните
операции
се
контролират
дистанционно от пулта за
управление. Има две линии – за
циментиране с чиста циментова
смес на твърди РАО и за
циментиране на течни РАО.

„Гореща камера” (ГК)
Демонтажът на отработени
закрити източници, използвани в
медицината и промишлеността се
извършва в уникално за страната
ни
специализирано
защитено
съоръжение
наречено
„гореща
камера”, което е сертифицирано по
световните стандарти за операции
във висок радиационен фон и
лицензирано от АЯР.

Инвентаризация на исторически РАО
от Площадка №4 и подготовка за
охарактеризиране на РАО
Поради голямото разнообразие на вида и
формата
на
исторически
РАО,
охарактеризирането на РАО се провежда по
няколко начина:
-проверка на опаковките за снемаемо и
фиксирано
повърхностно
радиоактивно
замърсяване;
-директно измерване на активността на варели с
РАО на гама-сканираща система;
-фрагментиране, опаковане и последващо
измерване на мощността на дозата на
едрогабаритните РАО.

Охарактеризиране на исторически РАО чрез гамасканираща система
Гама-сканиращата
система
е
предназначена за идентифициране и
количествена оценка на гама-емитери
в опаковки с РАО (варели от 210 L с
маса до 454 kg
и максимална
височина 213.4 cm ) чрез оценка на
измерения
гама-спектър
по
повърхността на опаковката. Пълната
измерителна система се състои от
следните компоненти:
-полупроводников детектор;
-защита и колимация на детектора;
-механична система, задвижваща
опаковката с РАО и детектора;
-модул за анализ на данните;
-допълнително
оборудване-везна,
повдигащ механизам и др.;
-специализиран софтуер NDA 2000 и
Genie 2000.

Преопаковане и маркиране на охарактеризирани
варели от Площадка №4
След приключване на измерванията
на варелите с РАО, те се сортират
по няколко признака:
-Вид РАО – пресуеми, строителни
отпадъци, метал, почви и др.
- Специфична активност:
Група
Ia
под
нива
за
освобождаване
от
регулаторен
контрол;
Група Ib - над нивата за
освобождаване
-Мощност на дозата гама лъчение
-Тези
данни
присъстват
на
етикетите, които са с различен цвят
в зависимост от активността за поголямо удобство при последващи
манипулации и транспорт.

-Разработване

на нови технологии за демонтаж и
кондициониране на ИЙЛ;
-Разработване
и утвърждаване на спецификации на
опаковки за дълговременно съхранение на РАО (кат. 2б);
- Разработване
и утвърждаване на процедура за
освобождаване на материали, получени при ИЕ;
- Разработване и изпълнение на Програма за радиационно
обследване, с цел. оценка на наличните в съоръжението
радиоактивни и други опасни материали по видове,
количества и местоположение;
- Изготвяне на планове за извличане на твърди РАО,
биологични РАО, ОИЙЛ и демонтаж на подземните
хранилищни единици (вкл. технологии за извличане на
РАО и демонтаж на съоръженията);

- Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови
КСК, необходими за целите на ИЕ;
-Производство и доставка на специални съоръжения,
оборудване и инструменти, необходими за извличането на
РАО;
-Подготовка (реконструкция/изграждане) на буферни
площадки за целите на ИЕ;
- Реорганизация, обучение и тренинг на персонала, за
извършване на дейности по ИЕ;
- Разработване на работни документи – процедури,
инструкции, методики и др.;
– Подготовка на необходимите лицензионни документи
(вкл. АОБ, Технологичен регламент и ДОВОС) за
получаване на лицензия от АЯР за ИЕ на СП”ПХРАО-Нови
хан”.

БЛАГОДАРЯ ВИЗА ВНИМАНИЕТО!
Държавно предприятие
„Радиоактивни отпадъци”
1797, гр. София, бул. „Г. М.
Димитров” № 52 А, ет. 6, тел.: 02/90
35 100 e-mail: info@dprao.bg

