„Контрол на дълбочината на изгаряне на касети ОЯГ при
зареждането им за сухо съхранение в контейнери тип
CONSTOR 440/84.”
Ивайло Петков, Технолог ОЯГ

Хранилище за сухо съхранение на отработено ядрено
гориво (ХССОЯГ)

ХССОЯГ е предназначен за дълговременно сухо съхранение на контейнери,
запълнени с отработено ядрено гориво от реактори тип ВВЕР-440 на “АЕЦ
Козлодуй” ЕАД.
Технологията за съхранение представлява контейнерна система с използване
на контейнери с въздушно охлаждане чрез естествена конвекция.
Отработеното ядрено гориво (ОЯГ) от реактори ВВЕР 440 се съхранява в
контейнери тип CONSTOR 440/84.
Контейнерите се разполагат в сграда, която осигурява физическа защита и
защита от климатичните условия на контейнерите и оборудването, и на
персонала при обслужването им.
Сградата и контейнерите са проектирани за безопасно съхранение на ОЯГ за
период до 50 години.
Контейнерите се зареждат с ОЯГ в ХОГ, след което постъпват в ХССОЯГ за
дълговременно съхранение.
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Хранилище за сухо съхранение на отработено ядрено
гориво (ХССОЯГ)
Лицензионен режим:
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД притежава
Лицензия за експлоатация на хранилище
за сухо съхранение на отработено ядрено
гориво от реактори ВВЕР 440. Серия Е №
5016. 28.01.2016 г.
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Контейнер тип CONSTOR 440/84

Всеки контейнер тип CONSTOR 440/84 има капацитет за 84 касети с ОЯГ от
ВВЕР-440 и е предназначен за дълговременно съхранение.
Контейнерът се състои от следните основни елементи: корпус, кошница,
затваряща система на контейнера (първи капак, запечатваща плоча и
втори капак) и цапфи
Конструкцията на контейнера осигурява, както биологична защита срещу
йонизиращо лъчение, така и механична устойчивост.
По външната повърхност на корпуса на контейнера са заварени 124 надлъжни
ребра които осигуряват по-добро топлоотделяне.
Контейнерът е оборудван със система капаци, осигуряващи надеждното
задържане на радиоактивните продукти.
Във вътрешността е разположена кошница за горивните касети.
Конструкцията й осигурява подкритичност при нормални и аварийни
условия.
Два броя цапфи са закрепени с болтове към горния пръстен на контейнера и
осигуряват извършването на манипулации с контейнера.
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Контейнер тип CONSTOR 440/84
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Описание на процеса на измерване и контрол

Измерването с Апаратура за контрол на дълбочината на изгаряне (АКДИ) на
касетите ОЯГ за оценка на дълбочината на изгаряне се извършва
непосредствено преди зареждането им в контейнери Контейнер CONSTOR
440/84.
Измерените и изчислени стойности на BU, MW.d/kgU, се сравняват с
критериите за зареждане и при положителен резултат касетата се зарежда
в контейнера.
Контролът, с технически средства, на дълбочината на изгаряне на касетите с
ОЯГ при зареждането им за сухо съхранение е в съответствие с
изискванията на:
Наредба за осигуряване на безопасността при управление на отработено
ядрено гориво, ДВ. Бр. 71 13.08.2004 г.
Лицензия за експлоатация на хранилище за сухо съхранение на отработено
ядрено гориво от реактори ВВЕР 440. Серия Е № 5016. 28.01.2016 г.
АКДИ подлежи на проверка на функционалното и техническо състояние преди
започване на всяка процедура по зареждане на CONSTOR 440/84.
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Апаратура за контрол на дълбочината на изгаряне
(АКДИ)

Апаратурата представлява портативна гама–спектрометрична система;
Фирма производител - GBS Elektrinik GmbH, Germany;
Полупроводников детектор
CdZnTe SDP 310/Z/LC/60 S;
Многоканален анализатор
MCA 527;
Работна станция с
управляващ софтуер
WinSPEC;
Свързващи кабели;
Колиматор и носеща
конструкция.
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Описание на принципа на измерване

С АКДИ, монтирана по подходящ начин, се извършват измервания на скоростта на
броене в пика на 137Cs (cps137Cs).
Активността на 137Cs образуван в касетата по време на горивната кампания е
пропорционална на дълбочината на изгаряне BU, MW.d/kgU.
Измервайки скоростта на броене, във фиксирана геометрия на касети с различна
дълбочина на изгаряне (от 8 до 40 MW.d/kgU), е установена функционална
зависимост cps137Cs/BU.
Зависимостта е линейна и може да се използва за контрол на дъбочината на
изгаряне на касети от този тип в този обхват.
Измерванията се извършват на място определено при калибриране на системата
при спазване на изискванията за възпроизводимост на геометрията на
измерване и повтаряемост на резултатите от калибрирането.
Едно от изискванията към измерванията е времето за измерване и мястото на
разположение на детектора да са съобразени с технологичния процес по време
на зареждането на контейнера
При настроените по време на калибриране параметри времето за измерване на
горивна касета ще варира от 8 min за BU ≈ 8 MW.d/kgU до 1,5 min за BU ≈ 40
MW.d/kgU.
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Описание на процеса на измерване

Извършва се преглед на наличността, техническото състояние и
работоспособността на компонентите на системата.
Системата трябва да е поставена на мястото за измерване най – малко едно
денонощие преди започване на измерването. Детекторът се поставя в
колиматора в басейна за зареждане.
Местоположението на детектора е на пътя на касетата от чохлите към
контейнера.
Осигурява се надеждно и стабилно ел. захранване и компонентите на
системата се свързват съгласно техническата документация.
Апаратурата се включва и се изчаква се около 1 час за подгряване и
стабилизиране.
Извършват се настройки съгласно определените при калибрирането
параметри.
Касетата за зареждане се позиционира в мястото за измерване.
Стартира се измерването.
След приключване на измерването на екрана се визуализира таблица с
измерените параметри.
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Описание на процеса на измерване

Измерване на контролна касета
Всяко зареждане на контейнер започва с контрол на показанията на
измервателната апаратура с „контролна” горивна касета. Тази касета е
определена при калибрирането.
Тя е с дълбочина на изгаряне BU ≈ 20 MW.d/kgU, стойност в средата на
стойностите на касетите, които са налични в ХОГ и подлежат на зареждане за
сухо съхранение.
При измерването (cps 137Cs) се отчита разпада на 137Cs към момента на
калибрирането на системата.
Измерва се фона на апаратурата на мястото на което е монтирана.
Изчислява се дълбочината на изгаряне BU. Попълва се протокол от измерването.
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Описание на процеса на измерване

Измерване на горивна касета:
Повтарят се описаните операции за подготовка на апаратурата.
Касетата за зареждане и се позиционира в мястото за измерване.
Стартира се измерването.
След приключване на измерването на екрана се визуализира таблица с
измерените параметри.
Параметрите се записват в таблица и се правят изчисления за оценка на
дълбочината на изгаряне BU.
При удовлетворяване на критерия за зареждане касетата продължава към
контейнера.
Измерването се записва във файл с номера на измерената касета.
Апаратурата остава в режим на изчакване до позиционирането на следващата
касета.
Поддържа се архив от файлове на всички измерени касети ОЯГ.
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Протокол при измерване на горивни касети
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Резултати от измерване и оценка

Резултати от измерване и оценка дълбочината на изгаряне на контейнер
CONSTOR 440/84 CNK 011 SJS
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