СП „ПХРАО – Нови хан“ – от съоръжение за погребване
на РАО към извеждане от експлоатация
Валентин Анастасов, гл. инженер на СП „ПХРАО-Нови хан“

o Първото хранилище за РАО в
България. Разположено в
Лозенска планина на 6.5 km от
с. Нови хан, на 35 km от
София;
o Изградено е по типов руски
проект TP-4891 от 1956 г., тип
РАДОН;
o Въведено в експлоатация през
октомври 1964 г.

o Първоначално предназначение –
за погребване на РАО, получени
от изследователския реактор
ИРТ-2000, ИЯИЯЕ – БАН;
o Впоследствие – за приемане,
обработване и съхранение на
РАО, получени от различни
ядрени приложения в цялата
страна.

Избор на площадка – 1962 г.

С протокол от 27.01.1962 г.
комисия, назначена със заповед
№ 72/28.07.1960 г. на
Председателя на КИАЕМЦ
определя за „най-подходяща
площадка“ за изграждане на
хранилище за РАО теренът на
6,5 км от с. Нови хан.

Площадката е избрана между 7
потенциално подобни,
разположени в близост до София:
- Южно от с. Потоп;
- Североизточно от с. Столник;
- Източно от Побит камък;
- Западно от с. Дръмша;
- Старата Клисура – посока
Петрохан;
- Северно от с. Бухово;
- Край с. Нови хан.

Етапи в развитието на хранилището
1964 – 1994 г. – нормална работа на хранилището. Отпадъците са
депонирани без преработване и без намерение за бъдещо
извличане;
1994 г. - експлоатацията на ПХРАО-Нови хан е спряна временно, за да
бъде извършена реконструкция на хранилищните единици, сградния
фонд и инфраструктурата в съответствие със съвременните
изисквания. За кратък период от време, радиоактивните отпадъци са
складирани в Централното изотопно хранилище на ИЯИЯЕ към БАН;
До 1999 г. на територията на хранилището са изградени временни
площадки за съхранение на РАО в железопътни контейнери и
стоманобетонни хранилищни единици;
1995 – 2000 г. - ИЯИЯЕ стартира цялостна програма за модернизация
на хранилището в Нови хан, финансирана от държавния бюджет и
новосъздадения държавен фонд РАО. През 1997 – 2000 г. е изпълнен
ТС проект на МААЕ BUL /4/005 „Повишаване на безопасността на
хранилището в Нови хан“, който включва всички аспекти на
безопасността при управлението на РАО;

1999 г. - Съгласно Националната стратегия за управление на ОЯГ и РАО
(1999 г.) хранилището се преобразува в съоръжение за съхранение на
институционални отпадъци;
2001 г. – Рестартира работата на хранилището. РАО се приемат за
съхранение;
2004 г. – Създава се ДП РАО съгласно Закона за безопасно използване
на ядрената енергия;
2006 г. – АЯР предоставя на ДП РАО лиценз за експлоатация на
съоръжение за управление на РАО, с което ПХРАО-Нови хан се
присъединява към ДП РАО като специализирано поделение;
2009 г. – Инсталирано е модерно оборудване за обработване на
отпадъци. Сградите са ремонтирани;
2011 г. – Въведена е в експлоатация Гореща камера и е издадена
лицензия от АЯР.

Съгласно стратегията за управление на ОЯГ и РАО
хранилището трябва да започне реални дейности по
извеждане от експлоатация през 2025 г.

Старата част на хранилището –
т.нар. «ИСТОРИЧЕСКИ» хранилища

Хранилище за
биологични РАО –
80 m3

Хранилище за твърди
РАО - 237 m3

Хранилище за
течни РАО –
48 m3

Инженерна траншея
– 200 m3

Хранилище за
отработени ИЙЛ –
1 m3

Новата част на хранилището –
за временно съхранение от 2000 г. досега

13 бр. стоманобетонни
контейнери за съхранение
на гама облъчватели, тип
СтБГОУ

13 бр. ISO
контейнери

34 бр. контейнери тип
СтБКУБ и 20 бр.
контейнери тип СтБК

Приемат се РАО от:
- Промишлеността;
- Селското стопанство;
- Медицината;
- Научните изследвания.

Приемо-подготвителен и лабораторен комплекс ППЛК

Предназначен за извършване на основните дейности по преработване
и кондициониране на РАО, както и подготовката им за съхранение. В
ППЛК е разположена система от специализирани работни помещения,
оборудвани с боксове и камини за преработка на ниско активни РАО,
инсталация за преработка на течни РАО, както и системи за
циментиране, абразивна дезактивация и пресоване.

Демонтаж на пожароизвестителни йонизационни
датчици - ПИЙД
ПИЙД съдържат източници Am-241, Pu-238,239 и Kr-85.
Разглобяват се в камини, източниците се поставят в
метални кутии, а металните кутии в 210 литрови варели.
Варелите се съхраняват в ISO контейнери.

Система за пресоване
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.

Система за преработване на течни РАО
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 по-високо солесъдържание и повече утайки.
Системата има модул за дезактивация с химически
реагенти.

Система за циментиране на РАО
Системата е предназначена за циментиране на РАО
в 210 l варели. Циментират се течни РАО,
неподлежащи на преработване и твърди РАО.
Има две линии – за циментиране с чиста циментова
смес на твърди РАО и за циментиране на течни РАО.

Система за абразивна дезактивация
Системата е предназначена за абразивна
дезактивация на повърхностно замърсени
твърди радиоактивни отпадъци. Камерата
е оборудвана и с въртяща се натоварваща
маса с обща товароподемност 1000 кг.

Гореща камера
Демонтажът на отработени закрити източници се извършва в гореща камера.
Максималната активност за съхранение и работа е 500 TBq.

Преминаване от съхранение към извеждане от
експлоатация
Хранилището не може да остане съоръжение за
погребване/дългосрочно съхранение поради:
- Неподходящи геоложки и хидрогеоложки условия на площадката

(Геоложко, хидрогеоложко и инженерно-геоложко проучване на
площадката на ПХРАО "Нови хан". Отчет по договор № 02ППХРАО/2002, БАН, 2002 г.);
- Приповърхностното погребване/дъгосрочно съхранение на РАО не
отговаря на съвременнните изисквания за безопасност;
- Непълна проектна документация;
- Общественото мнение е против съществуването на хранилището.
- Основната причина, поради която СП „ПХРАО-Нови хан” ще бъде
изведено от експлоатация е изчерпване на ресурса му (Доклад за
състоянието и остатъчния ресурс на съоръженията за погребване
на радиоактивни отпадъци в СП „ПХРАО-Нови хан”, 2009 г.) и
въвеждането в експлоатация на Националното хранилище за
погребване на ниско и средноактивни краткоживеещи РАО.

Стратегия за извеждане от експлоатация

Извеждането от експлоатация на хранилището ще се осъществява в
съответствие с Актуализираната стратегия за управление на ОЯГ и РАО:
- Въвеждане в експлоатация на НХРАО за ниско- и средноактивни отпадъци
след 2021 г. Част от институционалните отпадъци, съхранявани
понастоящем в ПХРАО-Нови хан, ще бъдат погребани там;
- Разработване и реализация на програма за сондажно погребване на
отработени закрити радиоактивни източници – след 2025 г. Част от
институционалните отпадъци могат да бъдат приети там.
Планът за поетапно извеждане от експлоатация е актуализиран през 2018 г.
и включва следните етапи:
- Етап 1 - Подготвителните дейности за извеждане от експлоатация, които
трябва да се извършат до 2024 г.;
- Етап 2 - Реални дейности за поетапно извеждане от експлоатация на
хранилището в Нови хан, които трябва да започнат през 2025 година.
Извеждането от експлоатация ще включва осигуряване на техника и
съоръжения за извличане на РАО и последващ демонтаж на подземните
съоръжения тип „Радон“;
- Етап 3 - Възстановяване за повторно използване на освободените
площадки и възстановяване на площадката – след 2030 г.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

