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В ИМЕТО НА АНГАЖИМЕНТА

Издание на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”

В БРОЯ:

Тема на броя

Контейнерите за РАО –
доказана защитна бариера

Тема на броя
Контейнерите за РАО – доказана
защитна бариера
Опаковките, в които се
съхраняват преработените и
минимизирани радиоактивни
отпадъци, са важен елемент
в общия технологичен цикъл
на безопасно управление на
РАО. Те са част от системата
на многобариерна защита
срещу разпространението
на радиоизотопи в околната
среда*. РАО се опаковат в
стоманобетонни контейнери
(Ст БК), всеки от които е
отлят с персонален номер.
В последните три години
контейнерите се произвеждат
от специално звено в рамките
на ДП РАО. За работата му
разказва Пламен Влъчков –
ръководител на група Ст БК в
СП „РАО – Козлодуй”.

Към настоящия момент
изготвяме Ст БК, Модификация
1 – с потъващ капак, по наше
техническо решение, оформено
в нов проект.
Това е модернизиран вариант
на предишния, използван
до 2006 г. Предимството на
този капак е, че се избягват
заваръчни процеси между
него и корпуса на контейнера
и контактът със Ст БК е
значително по-кратък за
манипулантите, като така
прилагаме един от основните
съвременни принципи за
работа в среда с йонизиращи
лъчения – АЛАРА**. Ст БК
представлява стоманобетонова
коритообразна конструкция.
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НОВИНИ Започна хидрогеоложки мониторинг
на площадка „Радиана”
НОВИНИ ДП РАО получи собственост върху
терена за НХРАО

На практика това е строителнотехнологичен продукт, но
специфичното е, че реално
не се използва по строително
предназначение. Обемната
маса на бетона за един
контейнер е 2,4 куб. м, Клас
25 по Български държавен
стандарт, към който обаче се
добавя микросилициев прах.
Формулата е български патент
и позволява повишаване на
водоплътността и осигуряване
на непроницаема защитна
стена на конструкцията.
По предложено техническо
решение на специалистите
от ДП РАО е изпълнено
препроектирането от
инженерингова организация
на модела на контейнера –
конструкцията М1 съдържа
подобрения: усилване на
четирите ъгъла с 16 броя
армировъчна стомана А3;
потъващ капак с болтово
захващане към стените,

жлебова форма в горната
част на конструкцията.
Предприятието притежава
лиценз за производство на
Ст БК, Модификация – 1.
Производството на един
контейнер е свързано
с изработката първо на
армировъчна конструкция,
която се прави върху
специален кондуктор.
„Оплитането” й в двойна
сетка налага изключителна
прецизност, за да се гарантира
здравината на бетоновото
покритие и стените на
контейнера.
Групата, която се занимава с
изготвянето на Ст БК, се състои
от 11 души – хора с опит, с
умения за бързина на работа
и за внимателно изпълнение
на армировъчни, заваръчни и
бетонови дейности.
продължава на стр. 2
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Конструкцията на един
контейнер съдържа около
1000 кг метални елементи
–армировъчна стомана
А1 и А3 и закладни части
(болтове, винкели, кутии
в долната част и др.). Един
празен куб тежи 6 т. Той
има полезен обем 5 куб. м
и може да поеме РАО с
тегло до 20 т.
Екипът работи при стриктно
спазване на програма за
осигуряване на качеството.
Тя изисква личен подпис
в специален документ –
свидетелство за дейности,
за всяка от 14-те отделни
операции в процеса на
производство, като се започне
от рязането и огъването
на металните елементи до
бетонирането. Участниците в
тях подписват и акт за скрити
работи (материали, които не се
виждат при завършен вид на
контейнера).
Всяка операция се следи
и от технолог, който също
удостоверява качеството й,
като заедно с ръководителя
на групата декларират
отговорността си за
изпълнението на операциите в
свидетелството за дейности.
В ДП РАО годишно се
изработват приблизително
150 броя Ст БК.
Намерението на ръководството
на предприятието е
производството им да бъде
увеличено във връзка с
процеса на извеждане от
експлоатация на блокове I-IV
на АЕЦ, като за целта бъдат
увеличени кофражните форми
и се оборудва ново съвременно
хале.
В момента РАО, опаковани в
контейнерите, се съхраняват в
Склад за временно съхранение.
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Стоманобетонните
контейнери при тяхното
внедряване и изменения
в основната конструкция
се подлагат на изпитания
по специална програма,
съобразена с изискванията
на Агенцията за ядрено
регулиране.

Когато в експлоатация влезе
Националното хранилище за
ниско- и средноактивни РАО,
Ст БК ще бъдат преместени в
него.
Контейнерите са
доказано надеждни
срещу разпространение
на радиоактивни вредни
въздействия в околната среда
и на тях ще се разчита за
окончателното погребване на
РАО.
* От екологична гледна точка са
осигурени три инженерни бариери
срещу разпространяването на
радиоизотопи в околната среда.
Първата бариера се съдържа в
резултата на цялостната обработка
на течни и твърди РАО, който е
краен циментиран продукт. На
второ място той се запечатва в
стоманобетонен контейнер и
накрая се поставя в специализиран
Склад-хранилище.

Четвърта бариера ще бъде
осигурена с въвеждането в
експлоатация на НХРАО.

** АЛАРА (ALARA, съкращение от
As Low As Reasonably Achievable) – един от основните
критерии, формулиран още
през 1954 г. от Международната
комисия по радиационна защита
с цел минимизиране на вредното
въздействие на йонизиращата
радиация.
Той предвижда поддържане на
възможно най-ниското достижимо
ниво както на индивидуалните (пониски от пределните, установени
с действащите норми), също и
колективните дози на облъчване,
като се отчитат социалните и
икономически фактори.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Ръководството на ДП РАО кани всички заинтересовани
лица и организации на обществено обсъждане на
Доклад за ОВОС и Доклад за оценка за съвместимостта
на проекта "Извеждане от експлоатация на
блокове I-IV на АЕЦ "Козлодуй".
На вашите въпроси ще отговарят експерти
от ДП РАО и ЕWN/ИЕ.
В гр. Козлодуй общественото обсъждане ще се състои
на 15 юли 2013 г., от 16.30 ч. в Дом на енергетика,
а в гр. Мизия - на 16 юли 2013 г., от 15.00 ч.
в Общинския клуб.

Тя съдържа шест
вида изпитания за
доказване качествата
на контейнерите при
нормални експлоатационни
условия: лъчезащита,
обливане с вода, свободно
падане, натиск, пробиване
на капака, хвърляне
върху метален шип,
водонепропускливост,
пожароустойчивост
(опалване с въглеводородно
гориво с температура не пониска от 800° С).
Периодични тестове се
провеждат и за всеки 50-ти
контейнер за доказване
на качествата му на
производство. Изпитанията
се извършват пред комисия,
включваща експерти
от специализираното
поделение и представители
на Агенцията за ядрено
регулиране. Тестовете
са с голяма степен на
консервативност и
включват: обливане с вода,
падане от определена
височина в зависимост
от теглото им и проверка
здравина на капака с
падащ метален прът от
определена височина;
стифиране (натоварване) с
три броя пълни контейнери,
подробно пролъчване на
стените с радиоактивен
източник.
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Новини
Започна хидрогеоложки мониторинг на „Радиана”
В края на месец юни 2013
година стартираха дейностите
по изграждане на постоянни
наблюдателни кладенци
върху терена на бъдещото
Национално хранилище
за ниско- и средноактивни
радиоактивни отпадъци.
Създаването на системата от
наблюдателни кладенци е част
от предексплоатационния
хидрогеоложки мониторинг на
съоръжението.
Мероприятието е важна част
от концепцията за безопасна
работа на хранилището, тъй
като ще позволи сравнение
на данните от сегашното
състояние на почвата и водите
на площадката с измерванията,
които ще се правят, когато
НХРАО заработи.
По този начин се гарантира
неразпространението на
радионуклиди в околната среда
в резултат на експлоатацията
на съоръжението, поясни инж.
Иван Петров, главен технолог в
СП „НХРАО”.
Хидрогеоложкият мониторинг
се извършва от международен
изпълнител, избран след
тръжна процедура.
Консорциумът се състои
от „Нюклиър Нешънъл
Лаборатори” – компания,
която работи предимно във
Великобритания, Северна и
Южна Америка и извършва
хидрогеоложки мониторинг,
свързан включително с
изграждането и експлоатацията
на подобни хранилища;
„Деконта” – чешка компания,
която има опит в Източна
Европа и Азия и основната
им дейност е за откриване и
наблюдение на замърсени
зони и разработване на нови

ДП РАО получи собственост върху терена за НХРАО

методи за оценка, свързани
с въздействието върху
околната среда, и „Бритиш
джиолоджикъл сървей”.
За сондажните дейности
е привлечен и български
подизпълнител.
По програма трябва да бъдат
изградени 12 наблюдателни
кладенци с дълбочина от 15
до 110 метра. Дейностите ще
продължат около 40 дни
(в зависимост от атмосферните
условия).
Почвените проби, събрани
на различна дълбочина, ще
бъдат изпратени в чешка
лаборатория за прецизен
геохимичен анализ, разказа
хидрогеологът Иржи Кубрик,
постоянен представител на
изпълнителя на площадката.
Той коментира, че на този етап
„всичко върви много добре,
защото от страна на ДП РАО
е ясно дефинирано какви са
целите и какво трябва да се
изпълни.”
Стефан Даракчиев,
ръководител на българския
сондьорски екип, коментира:
„Тези наблюдателни кладенци
са с много важно значение,
целта е да се наблюдава
качеството на подземните води
напред във времето.

и успешно обществено
обсъждане на Доклад за
оценка на въздействието върху
околната среда на НХРАО.

На свое заседание на
3 юли 2013 г. Министерски
съвет взе решение да
предостави безвъзмездно за
стопанисване и управление
на Държавното предприятие
„Радиоактивни отпадъци” два
поземлени имота с обща площ
440 декара.

Съгласно Стратегията за
управление на отработеното
ядрено гориво и
радиоактивните отпадъци до
2030 г., приета от Министерския
съвет през 2011 г., и РМС
683/2005 г., ДП РАО е задължено
да изгради до 2015 г. първия
етап на националното
хранилище.
С предоставяне на
собствеността върху двата
имота се дава възможност за
подготовка на площадката
и старт на дейностите по
строителството на НХРАО.

Досега те бяха собственост
на Министерството на
земеделието и храните.
Терените се намират в
землището на с. Хърлец, до
границата на АЕЦ „Козлодуй” и
образуват площадка „Радиана”,
върху която ще бъде изградено
Националното хранилище за
погребване на радиоактивни
отпадъци (НХРАО).
Теренът за изграждане на
съоръжението е избран
след обстойно изследване

Това означава, че дейностите
трябва да бъдат изпълнени
качествено и наистина добре.
Много прецизно трябва да
се спазва технологията, да се
ползват качествени материали
и да не се правят компромиси с
процедурите.”
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Докладът по Оценка на въздействието върху околната среда и Докладът за оценка на съвместимостта са
разработени от екипи от специалисти от немската компания EWN и българския Институт по енергетика.
Представяме двете организации и някои от експертите, работили по изготвянето на докладите.
широка програма за научни
изследвания, технологично
развитие, проектиране и
консултантски услуги.
Фирмата извършва научни
изследвания, разработва
технологични проблеми,
изпълнява проектни
разработки и осигурява
консултантски услуги и сервиз
в областта на енергетиката.

Институтът по енергетика
е акционерно дружество с
основен предмет на дейност
изследване, проектиране и
инженеринг в областта на
енергетиката, опазването на
околната среда и изменението
на климата.
В изпълнение на своята мисия,
Институтът осъществява

The Energiewerke Nord
GmbH (EWN) е немска
компания, която работи по
извеждането от експлоатация
и демонтирането на АЕЦ
„Грейсвалд” (KGR) в провинция
Мекленбург-Западна
Померания и АЕЦ „Райнсберг”
в провинция Бранденбург.
Освен демонтажни дейности
сред основните задачи на EWN
са депозиране и временно
съхранение на отработени
горивни елементи и получените
радиоактивни отпадъци.
EWN отговаря за развитието
на площадката на бившата
АЕЦ „Грейсвалд”, която

В областта на ядрената
енергетика фирмата извършва
проучване и проектиране
на ядрени централи и
изследователски ядрени
реактори, провежда различни
изследвания, осигурява
техническа поддръжка на
българската Агенцията за
ядрено регулиране и осигурява
техническа подкрепа за
програмата за модернизация
на АЕЦ „Козлодуй“.
се превръща във важен
енергиен и технологичен
център в Мекленбург-Западна
Померания. Пример за това
е започналото през 2007 г.
производство на корабни
компоненти и морски кранове
в освободената машинна
зала на електроцентралата.
Благодарение на натрупания
опит, EWN участва в проекти,
свързани с извеждането
от експлоатация на ядрени
централи в Германия и
чужбина.

Волфрам Тили, PhD, е химик по
образование. От 1973 г. работи
в АЕЦ „Грейсвалд” (сега EWN).

Проф. Димитър Петков
Павлов разработва раздели
„Флора, растителност и
местообитания“ в ОВОС и ДОС
на проекти, свързани с миннодобивната промишленост,
ветрогенераторни и
фотоволтаични паркове,
общоустройствени планове
на населени места, планове
за управление на защитени
територии и др.
Людмила Малинова е доцент
в катедра „Почвознание” при
Лесотехнически университет,
със стаж 20 години. Експерт
по оценка на въздействията
върху компонента „Почви и
земеползване”.
Има участие в над 100 доклада
по ОВОС и екологични
експертизи, като на някои от
тях е ръководител.

Автор е на учебници по
ботаника и фитоценология,
по които преподава в
Лесотехническия университет
в продължение на 40 години.
Участвал е в изпълнение
на редица международни
и национални проекти,
свързани с опазване на
биоразнообразието.

В периода 1973 – 1990 г., при
работата и експлоатацията
на пет блока в АЕЦ-а, той
ръководи лабораторията на
централата.
След окончателното
изключване на блоковете
през 1990 г., по време на
следоперативните дейности и
тези по демонтиране на АЕЦ
„Грейсвалд”, д-р Тили отговаря
за опазване на околната среда
(опазване на водите, защита
от емисии и управление на
отпадъците). Взема участие
в много процедури по ОВОС:
при демонтирането на
блоковете на АЕЦ „Грейсвалд”,
при изграждането на газова и
парна централа на площадката
на EWN; при демонтирането
на изследователския реактор
Jülich и при извеждането от
експлоатация на АЕЦ V1 в
Бохунице (Словакия).
От 1996 г. е преподавател
по Екология / Енергиен
мениджмънт в Университета за
приложни науки Щралзунд и
придобива званието професор.

Аксел Бекер завършва ядрено
инженерство в Техническия
университет Цитау през 1974
година.
Същата година той започва
работа в EWN в отдел „Контрол
на дейността” . От 1993 г. се
включва в създаването на
концепция за планиране на
извеждането от експлоатация
на АЕЦ „Грейсвалд” и АЕЦ
„Райнсберг”.
В момента работи в отдел
„Международни проекти” като
Ръководител Проект, отговарящ
за различни международни
инициативи.

В И М Е Т О Н А А Н ГА Ж И М Е Н ТА
Бюлетин на 		
За контакти: 		
Издател:			

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, брой 5/юли 2013 г.
Информационен център – Козлодуй, тел.: +359 973 8 00 96, e-mail: info_center@dprao.bg, www.dprao.bg
Ем Ай Медиа Груп ДЗЗД, гр. Козлодуй, 3320 ул. „Отец Паисий” № 4, ет. 2, тел./факс: 0973/ 8 29 30

Бюлетинът използва авторска и корпоративна информация и снимки, както и материали от местни и национални медии и интернет.
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