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НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ ЗБІРНИКУ «ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
І ЧОРНОБИЛЯ» 20 РОКІВ

У жовтні 2017 р. минуло 20 років від часу заснування науково-технічного збірника «Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля». Своїм народженням він зобов’язаний створенню в
1992 р. при Національній академії наук України Міжгалузевого науково-технічного центру (МНТЦ)
«Укриття». Одним із важливих напрямів робіт МНТЦ «Укриття» була видавнича діяльність, що дозволяло інформувати наукову громадськість і фахівців ядерної галузі про нові результати досліджень
і робіт у галузі безпеки ядерних технологій. Збірник, який друкується з 1997 р., посідає особливе місце у видавничій сфері, оскільки на його сторінках висвітлюються основні проблеми та досягнення в
галузі підвищення безпеки під час проведення робіт з експлуатації об’єкта «Укриття» та його перетворення на екологічно безпечну систему, використання ядерної енергії та джерел іонізуючого випромінювання, а також суміжних наукових дисциплін і практичних робіт у цій сфері діяльності.
20 років на ринку спеціалізованих професійних видань – це вже солідний вік. За цей час збірник зарекомендував себе як авторитетне науково-технічне видання з питань ядерної та радіаційної
безпеки і став настільною книгою для багатьох профільних фахівців. Нині збірник «Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля» посідає одне з провідних місць серед фахових видань України в галузі технічних наук і залишається єдиним спеціалізованим журналом в Україні, який висвітлює результати досліджень на об’єкті «Укриття». Збірник змінюється разом з інформаційними технологіями: видання вже давно присутнє в мережі Інтернет, на нього можна перейти з сайтів Інституту
проблем безпеки атомних електростанцій НАН України та Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського. Відвідувачам сайтів доступні анонси останніх номерів, і вони можуть контактувати з редакційною колегією через сайт або електронну пошту.
У збірнику публікуються аналітичні огляди, результати досліджень у галузі безпеки АЕС, а
також інших об’єктів, на яких використовуються джерела іонізуючого випромінювання. Наукові публікації орієнтовані, передусім, на виявлення дефіцитів безпеки й розробку науково обґрунтованих
заходів щодо підвищення рівня безпеки на етапах проектування, будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації, подовження ресурсу експлуатації, зняття з експлуатації ядерних установок,
об’єктів, призначених для поводження з відпрацьованим ядерним паливом, радіоактивними відходами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.
Стратегією розвитку паливно-енергетичного комплексу України до 2030 р. передбачається
подальший розвиток ядерної енергетичної складової. Перед галуззю стоять такі важливі завдання, як:
будівництво нових ядерних установок, подовження ресурсу експлуатації діючих енергоблоків АЕС,
підвищення їх безпеки; зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС, зокрема перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему; поводження з радіоактивними відходами
та відпрацьованим ядерним паливом, їх остаточне захоронення та багато інших.
Для реалізації стратегічних завдань ядерної галузі необхідні кваліфіковані кадри, здатні не
тільки експлуатувати ядерні установки, але й займатися питаннями їх проектування, будівництва,
налагодження, ремонту та зняття з експлуатації, а також забезпечувати якісне регулювання ядерної та
радіаційної безпеки. На сьогодні в Україні, як і в багатьох інших країнах, відчутна нестача кваліфікованих фахівців. На АЕС та підприємствах ядерного профілю створюються і діють внутрішні структури з підготовки персоналу, зокрема навчально-тренувальні центри, аналітичні тренажери, курси підвищення кваліфікації тощо. Таким чином, для більшості підприємств завдання збереження й передавання накопичених знань і практичного досвіду вже стало необхідністю. Збір, збереження й передавання ядерних знань в Україні є актуальними не тільки для галузевих структур, що опікуються питаннями розвитку ядерних технологій, але й для багатьох інших відомств і організацій, пов’язаних із
цією тематикою, у тому числі й вищих навчальних закладів, які готують фахівців-ядерників. Однією з
важливих складових системи управління ядерними знаннями є публікація інформації про появу нових знань у засобах масової інформації, орієнтованих на спеціальну аудиторію - фахівців і наукових
співробітників, які професійно займаються проблемами безпеки ядерних технологій.
Після здобуття Україною незалежності та зняття грифа секретності з питань безпеки, зі становленням і розвитком ядерної галузі України, створенням у Чорнобилі на базі Комплексної експедиції
Інституту атомної енергії ім. І. В. Курчатова МНТЦ «Укриття» стала очевидною необхідність створення науково-технічного збірника, в якому б відкрито обговорювалися питання безпеки ядерних технологій. Саме з цією метою 20 років тому в 1997 р. МНТЦ «Укриття» заснував науково-технічний
збірник «Проблеми Чорнобиля», ідейним натхненником якого став генеральний директор МНТЦ
«Укриття», академік НАН України, проф. Олександр Олександрович Ключников.
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НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ ЗБІРНИКУ «ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І ЧОРНОБИЛЯ» 20 РОКІВ
________________________________________________________________________________________________________________________

Перший номер збірника вийшов у жовтні 1997 р. накладом у 500 примірників. Редакційна колегія збірника була сформована з відомих учених НАН України, до неї ввійшли Бар’яхтар В. Г., Боровой О. О., Вишневський І. М., Меленевський О. Е., Нємець О. Ф., Ключников О. О., Щербін В. М.,
Чеснокова Т. Д. Звертаючись до читачів, редактори збірника заявили про свою глибоку переконаність
у суспільному значенні поширення наукових знань із проблем безпеки об’єкта «Укриття». Під цим
гаслом збірник зібрав навколо себе все прогресивне в науковій діяльності, пов’язаній із безпекою
ядерних технологій.
Час становлення збірника співпав з важким для країни періодом реформування основ політичного, соціального та економічного життя. Бували періоди, коли по кілька місяців співробітники
державних підприємств не отримували заробітної плати. Але попри все збірник регулярно виходив з
друку. Керівництво МНТЦ «Укриття» завжди знаходило необхідні кошти для фінансування науковотехнічного видання.
У 2004 р. Постановою Президії НАН України № 44 від 18 лютого 2004 р. МНТЦ «Укриття»
було перетворено в Інститут проблем безпеки атомних електростанцій (ІПБ АЕС) НАН України, у
зв’язку з чим було розширено напрями наукових досліджень, що виконуються інститутом. Зміна назви організації, що видає збірник, зумовила й зміну назви збірника на «Проблеми безпеки атомних
електростанцій і Чорнобиля». Водночас автори, основний склад редколегії та читачі, по суті, не змінилися.
Паралельно зі збірником почали виходити книги серії «Безпека атомних електричних станцій», авторами яких стали провідні наукові співробітники ІПБ АЕС та інших наукових установ, що
активно співпрацюють із редакцією збірника. Серія наукових, науково-популярних, навчальних книжкових видань була заснована з ініціативи головного редактора збірника, директора ІПБ АЕС академіка О. О. Ключникова. У 2006 р. серію було зареєстровано НАН України, і на сьогодні в серії випущено 14 книг, включаючи монографії та навчальні посібники для вищих навчальних закладів.
Дослідницька програма ІПБ АЕС орієнтована на виявлення, ідентифікацію та визначення
шляхів вирішення проблем безпеки і спрямована на проведення прикладних та аналітичних досліджень у сфері використання ядерних і радіаційних технологій для отримання і впровадження нових
знань у практичну діяльність. Результати наукової діяльності ІПБ АЕС публікуються у збірнику
«Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля», який внесено Міністерством освіти і науки України до переліку рецензованих наукових видань, в яких публікуються основні наукові результати дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук. Зміст чергових
випусків збірника розміщується на сайтах ІПБ АЕС і Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського. У базі даних МАГАТЕ наукових публікацій INIS (International Nuclear Information
System) регулярно розміщуються анотації статей, опублікованих у збірнику.
Отже, усі 20 років збірник «Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля» виходив
практично безперервно, переживши й часи невиплат і бартерних угод, і політичні та адміністративні
реформи, і кризу 2008 р. І всі ці роки до редакційної колегії збірника входили відомі вітчизняні вчені,
які оберігали збірник від проникнення на його сторінки неякісних, псевдонаукових статей і від фінансових негараздів.
Від часу свого заснування збірник поширює наукову і технічну інформацію щодо теорії загальної безпеки, фізики активних зон реакторів, термогідравлічних процесів, імовірнісного аналізу безпеки, радіаційного захисту, матеріалознавства і конструкційної надійності обладнання, поводження з
ядерними матеріалами, радіоактивними відходами та джерелами іонізуючих випромінювань. Особливу увагу приділено науковим публікаціям з питань перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно
безпечну систему.
На сторінках видання вітчизняні та зарубіжні фахівці викладають свою точку зору стосовно
спірних питань безпеки, регламентації радіаційних впливів, радіаційного захисту, а також результатів
вивчення наслідків аварій та інцидентів. У збірнику завжди висвітлюються найбільш актуальні філософські і концептуальні питання з ядерної та радіаційної безпеки і принципово важливі практичні
проблеми, пов’язані з аваріями на Чорнобильській АЕС, на АЕС Фукусіма, а також методологія оцінок рівня безпеки тощо.
Заповнюючи прогалину, що виникла через брак наукових знань із цієї тематики, збірник узагальнює міжнародний і національний досвід із питань безпеки під час проектування, ліцензування,
експертизи, будівництва, експлуатації та зняття з експлуатації об’єктів, що використовують ядерні
технології.
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Збірник став професійним науково-технічним виданням, призначеним для фахівців АЕС, інших підприємств і організацій, що займаються питаннями безпеки, викладачів, аспірантів, студентів
вишів, наукових працівників. Він відіграє просвітницьку роль, формуючи у читачів об’єктивні, засновані на наукових даних і досвіді уявлення про реальний сучасний рівень безпеки ядерних технологій, визначаючи в такий спосіб ставлення різних груп населення, громадських організацій, політиків і законодавців до атомної енергетики. Збірник прагне займати об’єктивну і неупереджену позицію
в складній проблемі забезпечення безпеки, активно пропагуючи рекомендації МАГАТЕ та інших міжнародних організацій.
Об’єктивно відображати досягнення в галузі безпеки ядерних технологій, радіаційного захисту та охорони навколишнього середовища означає забезпечувати тим самим сучасною науковою інформацією широке коло фахівців, які працюють у цих галузях. За 20 років у збірнику опубліковано
понад 1 140 статей, більше половини з яких підготовлено за участі фахівців ІПБ АЕС.
Сьогодні збірник «Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля» зовні виглядає
так само, як і 20 років тому, й ідеологія його не змінилася. Як і раніше, це видання для фахівців у галузі використання ядерної енергії, для яких питання безпеки безпосередньо пов’язані з можливістю
просування ядерних технологій, і зберігає традиції його творців. «Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля» – професійне науково-технічне видання, яке включене до списку Міністерства освіти і науки України як професійне видання в галузі технічних наук. І ця довіра заслужена: поперше, його автори – фахівці й учені в галузі безпеки ядерних технологій, по-друге, він рецензований, і на його сторінки важко проникнути неперевіреній і недостовірній інформації. Багато про що
говорить і той факт, що значна частина публікацій використовується викладачами вищих навчальних
закладів для навчання і входить до навчальних посібників. Двадцятирічний архів збірника – свого
роду ретроспектива розвитку наукової діяльності в галузі безпеки ядерних технологій за період незалежності України. Одні статті журналу назавжди залишилися віхами, які відзначили шляхи наукових
напрямів, інші породили нові ідеї, які успішно розвивалися і продовжують цікавити вчених і інженерів.
У світі наукових журналів існує певне упередження, коли редактори видань не схильні публікувати результати досліджень, що спростовують раніше отримані результати. Основна мета багатьох
відомих журналів полягає в інформуванні наукової громадськості про нові відкриття, а не про рутинні дослідження, які повторюють раніше проведені експерименти і дають водночас менш цікаві результати. Тому рецензенти здебільшого відмовляють авторам критичних статей у публікації, що у
свою чергу призводить до того, що багато нових результатів залишаються не відомими для наукової
громадськості.
Тому у наш збірник приймаються до публікації статті, в яких не тільки наводяться нові результати досліджень у галузі ядерної енергетики, але й ті статті, в яких описано добре продумані плани майбутніх досліджень ще до отримання остаточних результатів цих досліджень, проміжні результати, а також статті з критикою раніше виконаних досліджень. Редакційна колегія збірника з розумінням ставиться до молодих науковців і студентів вищих навчальних закладів, приймаючи до публікації результати їхніх ще не зовсім зрілих робіт, у тому числі й оглядово-постановочні статті.
На завершення хочу подякувати за творчу роботу всім членам редакційної колегії, відповідальному редакторові Л. М. Троян і всім, хто протягом 20 років забезпечував випуск збірника. Відповідальність, компетентність та відданість своїй справі – ці риси характеризують усіх тих, хто стояв біля
витоків видання і хто сьогодні піклується про достовірність, актуальність, виваженість, практичну й
наукову цінність матеріалів, що публікуються на його сторінках. Кожен випуск збірника – це результат копіткої роботи колективу фахівців, які прагнуть, щоб номер був максимально інформативний,
корисний, цікавий і доступний для розуміння.
Маю впевненість, що і в майбутньому наукове і практичне значення збірника буде зміцнюватись і зростати в інтересах безпеки людства і навколишнього природного середовища.
Головний редактор,
чл.-кор. НАН України,
д-р техн. наук, проф. Анатолій Носовський
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ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ ДИАГНОСТИКИ ПЕРВОГО КОНТУРА АЭС
Рассмотрены актуальные направления качественного совершенствования систем диагностики и прогноза реального технического состояния элементов и систем ядерных реакторов с целью обеспечения возможности продления их ресурса. Рассмотрен комплекс определяющих физических, технических и диагностических
факторов, подлежащих учету при разработке нового поколения диагностических систем для раннего автоматического обнаружения начальных фаз потенциально опасных отклонений параметров теплогидравлических режимов активных зон от регламентируемых значений.
Ключевые слова: ядерный энергоблок, теплогидравлический режим, шумы технологических параметров, распознавание аномалий.

Опыт эксплуатации энергетических ядерных реакторов (ЯР), который к настоящему времени,
как известно, насчитывает уже более шести десятилетий, убедительно свидетельствует о том, что поток теплоносителя, который движется в первом контуре ядерных энергетических установок (ЯЭУ),
способен инициировать развитие интенсивных и потенциально опасных механических вибраций в
критических с точки зрения обеспечения безопасности АЭС элементах конструкции реакторной установки (РУ). Анализ аварий такого рода, которые за указанный, достаточно продолжительный период реакторо-лет эксплуатации основных типов ЯЭУ, имели место на ядерных энергоблоках различных стран мира, выполнен в работе [1]. Там же обобщена информация относительно физических проявлений аномального вибрационного состояния оборудования первого контура РУ. Как подчеркивается в этой связи в публикации [2], подобные вибрационные, а также аномальные акустические процессы в трубопроводах ЯЭУ относятся к числу наиболее опасных эксплуатационных факторов, которые оказывают негативное влияние на величину и характер динамических нагрузок, воздействующих
на элементы конструкции РУ. В контексте актуальной проблематики возможной повреждаемости
трубопроводов первого контура ЯЭУ, которая рассмотрена в работе [2], в монографиях [5, 6] убедительно показано, что вышеуказанные виброакустические факторы способны оказывать также непосредственное влияние на повреждаемость оболочек собственно ТВЭЛ и тем самым фактически определять реальные показатели структурной надежности активной зоны (АкЗ) ЯР. В этой связи в указанных работах подчеркивается, что наиболее опасным эксплуатационным состоянием ЯЭУ является
динамическое взаимодействие структурных компонентов первого контура РУ с потоком теплоносителя именно в резонансной области колебаний внутрикорпусных элементов ЯР, включая тепловыделяющие сборки (ТВС), а также исполнительные органы системы управления и защиты (СУЗ). Приоритетные задачи виброшумовой диагностики АкЗ реакторов ВВЭР с позиций необходимости обеспечения требуемого ресурса ядерных энергоблоков рассмотрены в работе [7]. Вместе с тем, разработка комплексной методологии управления ресурсом АЭС в известной мере сдерживается, поскольку
требует дальнейших исследований ряд проблем эксплуатационной безопасности ЯЭУ. К важнейшим
из них можно отнести: 1) основные типы причинно-следственных связей между конкретными видами
вибрационных повреждений основного оборудования и регистрируемой в процессе его эксплуатации
спектральной структурой колебательных процессов; 2) реализацию раннего автоматического обнаружения и компьютерной классификации виброакустических аномалий в критических для безопасности элементах первого контура; 3) характер и особенности акустической динамики контура циркуляции теплоносителя в РУ.
Подтверждением о необходимости дальнейших теплофизических исследований в области
термоакустической динамики первого контура ЯЭУ можно считать также данные работы [8], в которой проанализированы уроки тяжелой аварии на японской АЭС «Фукусима Дайичи». Эта ядерная
катастрофа подтвердила необходимость дальнейшего совершенствования проектно-конструкторских
решений действующих и сооружаемых АЭС. Показательно, что указанные решения принципиально
должны обеспечивать не только существенное повышение сейсмостойкости ядерных энергоблоков,
но также и учет возможного взаимодействия динамических колебательных процессов, происходящих, с одной стороны, в строительных конструкциях энергоблока и, с другой стороны, в технологи© А. В. Носовский, И. Г. Шараевский, Н. М. Фиалко, Л. Б. Зимин, Г. И. Шараевский, 2018
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ческих системах ЯЭУ, особенно в первом контуре РУ. Именно с этих позиций, рассматриваемых далее в контексте вышеуказанной проблематики обеспечения эксплуатационной безопасности, а также
увеличения располагаемого ресурса оборудования АЭС, необходимо обратить внимание на следующие принципиальные аспекты.
Прежде всего, в настоящее время при оценке характера и особенностей акустической динамики оборудования контура циркуляции теплоносителя в ЯЭУ можно считать установленным тот факт,
что физическими источниками генерации широкого спектра нестационарных гидродинамических
колебаний различной интенсивности в движущемся потоке (например, согласно экспериментальным
данным работ [1, 3 - 6]) являются в первую очередь следующие динамические эффекты: а) акустические стоячие волны в контуре циркуляции; б) процессы вихреобразования и кавитации; в) турбулентные флуктуации давления; г) пульсации напора в проточной части ГЦН; д) основные виды гидродинамической неустойчивости теплоносителя и др. Кроме того, колебательные свойства гидромеханической системы первого контура (как это отмечается, например, в работе [2]) при резонансном взаимодействии оборудования АЭС с вышеуказанными пульсациями давления теплоносителя радикально
изменяются. При этом физическим проявлением указанных изменений является то, что именно в этих
условиях неизбежен аномальный рост динамических напряжений в материалах конструкции РУ.
Следует подчеркнуть, что подобные резонансные эффекты, несомненно, должны рассматриваться в
качестве одного из определяющих факторов снижения эксплуатационного ресурса ЯЭУ, а также и
одной из причин внезапных отказов в основном оборудовании ядерных энергоблоков.
В работе [9] особо отмечается тот факт, что в структуре комплекса приоритетных мероприятий в области повышения эффективности эксплуатации ядерных энергоблоков, подлежащих выполнению главным образом на основе комплексной реализации актуальных задач управления ресурсом
основного оборудования современных АЭС, проблематика всестороннего применения качественно
новых инструментальных средств оперативной диагностики ЯЭУ занимает одно из центральных
мест. Обращается внимание на то, что обеспечиваемая на основе широкого использования специализированных диагностических средств нового поколения перспективная концепция проведения ремонтов основного оборудования ядерных энергоблоков с учетом его реального технического состояния позволяет существенно сократить время на проведение цикла ремонтного обслуживания, а также
минимизировать используемые при реализации этого цикла материальные ресурсы. Показательно,
что решение сформулированных выше приоритетных задач управления ресурсом оборудования действующих и проектируемых АЭС может быть обеспечено именно на основе получения объективной
оперативной информации относительно фактического технического состояния критических элементов конструкции ЯЭУ. В то же время необходимо отметить, что значительная часть вышеуказанной
ключевой для безопасности диагностической информации относительно фактов возможного возникновения наиболее ранних – начальных – фаз возникновения латентных повреждений ответственных
структурных элементов оборудования ядерных энергоблоков в настоящее время не предоставляется
операторам блочного щита управления (БЩУ). Практическая реализация приоритетной концепции
выполнения ремонтов оборудования ЯЭУ с учетом реального технического состояния на основе разработки нового поколения диагностических средств, позволяющих обеспечить раннее обнаружение
скрытых дефектов в элементах и системах АЭС, способна создать необходимые предпосылки для
существенного увеличения количества вырабатываемой электроэнергии всей ядерной энергетической
отраслью, в первую очередь на основе значительного сокращения времени выполнения основных видов ремонтов парка действующих АЭС.
С учетом сформулированных выше актуальных задач диагностического обеспечения эксплуатации АЭС представляется необходимым обратить внимание также и на некоторые прогностические
аспекты проблематики управления ресурсом оборудования ЯЭУ. При этом необходимо отметить
следующее. Необходима разработка новых компьютерных технологий, предназначенных для эффективного прогнозирования технологических нарушений в основном оборудовании ядерного энергоблока. Характерно, что созданные на основе указанных технологий программно-технические средства нового поколения должны обеспечить надежную автоматическую идентификацию условий возникновения потенциально опасных тенденций в динамике изменения определяющих технологических параметров ЯЭУ. Кроме того, вышеуказанные перспективные компьютерные комплексы должны быть способны обнаружить связь между подобной динамикой и возникновением аномальных режимов эксплуатации элементов и систем в соответствующих структурных компонентах оборудования АЭС. В этой связи следует отметить, что подобные перспективные компьютерные технологии,
реализованные, как это показано, например, в работе [3], на основе методологии искусственных ней-

ISSN 1813-3584 ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І ЧОРНОБИЛЯ 2018 ВИП. 30

9

А. В. НОСОВСКИЙ, И. Г. ШАРАЕВСКИЙ, Н. М. ФИАЛКО И ДР.
________________________________________________________________________________________________________________________

ронных сетей (ИНС), способны надежно обеспечить существенное снижение вероятности аварийного
останова ядерного энергоблока в условиях развивающегося латентного повреждения элементов и
систем ЯЭУ. Показательно, что именно на основе комплексного использования таких перспективных
технических средств информационной поддержки операторов ядерного энергоблока создается необходимая основа для формирования надежных диагностических и прогностических решений, которые
способны обеспечить возможность превентивной реализации персоналом БЩУ соответствующих
эффективных мероприятий.
На основе комплексного анализа процесса активации первых центров парообразования на теплоотдающей поверхности ТВЭЛ в работе [10] всесторонне физически обосновывается тот факт, что
исходным аварийным событием, которое инициировало последовавший за ним разгон на мгновенных
нейтронах канального водоохлаждаемого графитового ЯР типа РБМК-1000, стало неконтролируемое
штатными техническими средствами систем внутриреакторного контроля, а также не предусмотренное на этапе проектирования исполнительных органов СУЗ и, кроме того, надежно не определяемое
расчетным путем начало кипения в нижней части АкЗ этого реактора. Следует также подчеркнуть,
что и сегодня, по прошествии трех десятилетий после запроектной аварии на энергоблоке № 4 ЧАЭС,
ключевые теплофизические вопросы зарождения и катастрофического развития исходного аварийного теплогидравлического события, которым явилось именно начало кипения теплоносителя на поверхности ТВЭЛ, продолжают оставаться проблемными и фактически не могут быть решены на основе существующих подходов.
В дополнение к изложенному необходимо отметить следующее. Не только в кипящих реакторах РБМК, но также и в ВВЭР - реакторах некипящего типа и, кроме того, в ядерных реакторах на
быстрых нейтронах типа БН определяющим с точки зрения обеспечения эксплуатационной безопасности теплофизическим процессом является начало кипения теплоносителя на теплоотдающей поверхности ТВЭЛ. Как известно, в практике проектирования и эксплуатации ЯЭУ в качестве основного средства оценки теплогидравлического состояния АкЗ применяются современные компьютерные
теплогидравлические расчетные коды (ТГРК). Вместе с тем, наряду с необходимостью надежного
расчетного определения условий НК в ЯР, в ряде случаев эксплуатационному персоналу ядерного
энергоблока необходима оперативная диагностическая информация не только о факте вскипания теплоносителя в конкретной части АкЗ ЯР, но также и оперативные данные о положении (аксиальной
координате) сечения закипания теплоносителя по высоте соответствующей ТВС. Эти данные необходимы не только для оценки распределения паросодержания и коэффициента реактивности по высоте
парогенерирующего канала (ПК), но также и для обеспечения возможности контроля за рядом эксплуатационных параметров, важных для безопасности РУ, таких, например, как запас до кризиса теплоотдачи в ТВС. Кроме того, для оптимального проектирования АкЗ, а также обеспечения современных стандартов безопасности для действующих и перспективных образцов ЯЭУ с ЯР некипящего
и кипящего типов, при теплогидравлических расчетах необходимы надежные, экспериментально
подтвержденные и обоснованные сведения о величине плотности теплового потока qН.К., соответствующей режиму НК и соотносящейся с нижней границей пузырьковой структуры двухфазного парожидкостного потока в кипящем канале. Очевидно также, что эти данные важны и для оценки гидравлического сопротивления на экономайзерном и кипящем участках ПК.
В контексте изложенного заслуживающим особого внимания является тот факт, что исходное
аварийное событие ядерной катастрофы на ЧАЭС произошло в течение первых пяти секунд с момента начала движения поглощающих стержней при срабатывании аварийной защиты АЗ-5, задействованной с целью останова ЯР. Результатом последовавшего за вскипанием теплоносителя запроектного развития аварийного переходного процесса и стали следующие, стремительно развивавшиеся в
течение первых десятков секунд, начальные этапы ядерной катастрофы: а) разгон реактора на мгновенных нейтронах; б) кризис теплоотдачи 2-го рода на поверхности ТВЭЛ; в) пароциркониевая реакция; г) водородный взрыв и разрушение всего реакторного отделения. Как известно [3], РУ типа
РБМК, в особенности первого поколения (реакторы именно этого поколения были установлены на
энергоблоках ЧАЭС), характеризуются высоким значением положительного парового коэффициента
реактивности (до 5эф), недопустимым с точки зрения обеспечения ядерной безопасности. Известно
также, что непосредственно перед аварией на энергоблоке № 4 его РУ находилась в чрезвычайно уязвимом для ее безопасности состоянии. Это состояние характеризовалось: а) недостаточным оперативным запасом реактивности, составлявшим 8 стержней вместо минимально допустимых 30 (такой
регламент, однако, был введен уже после аварии); б) близким к нулевому входным недогревом теплоносителя, что благоприятствовало его быстрому вскипанию при перемещении в нижнюю часть
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АкЗ графитовых вытеснителей стержней СУЗ; в) потенциально опасным для ЯР РБМК низким уровнем тепловой мощности (6 - 7 % от номинала). Таким образом, именно не предусмотренный регламентом эксплуатации предаварийный теплофизический процесс в РУ (НК теплоносителя при срабатывании АЗ-5), в сочетании с неблагоприятными ядерно-физическими условиями и эксплуатационными характеристиками РБМК-1000, стал исходным событием наиболее тяжелой из имевших место в
атомной энергетике катастроф.
Известно [3], что потенциальная опасность неконтролируемого перехода режима теплосъема
в АкЗ ВВЭР от конвективной теплоотдачи на поверхности ТВЭЛ сначала к пузырьковому кипению, а
затем и к его пленочной форме (к кризису теплоотдачи первого рода) обусловливает необходимость
обнаружения начала кипения. Вместе с тем нельзя не отметить и материаловедческий аспект проблемы обнаружения вскипания теплоносителя в водоохлаждаемых ЯР. Как свидетельствует ряд экспериментальных исследований, причиной разрушения оболочек ТВЭЛ в области НК могут стать усталостные напряжения, возникающие в их материале при температурных пульсациях, которые связаны
с испарением микрослоя в основании парового пузыря. В области начала пузырькового кипения на
теплоотдающей поверхности возникают пульсации температуры стенки определенной частоты и амплитуды, зависящие от плотности теплового потока q, массовой скорости w двухфазного потока теплоносителя, а также от длины кипящего участка. При фиксированной массовой скорости потока
частота этих пульсаций тем выше, чем больше плотность теплового потока. Кроме того, существует
предположение о том, что сокращение эксплуатационного ресурса кипящей поверхности нагрева в
области начала кипения является следствием разрушения на ней защитных гидроокисных пленок, что
обусловлено действием микрогидравлических ударов, возникающих при деградации паровых пузырей в условиях недогретого кипения. Следует отметить, что в области перехода от конвекции к развитому кипению различными авторами обнаружено разрушение теплоотдающей поверхности теплового имитатора ТВЭЛ в условиях, когда запас до критической плотности теплового потока (КТП)
был еще весьма значителен.
В числе задач, связанных с важным для безопасности требованием оперативного определения
режима НК в АкЗ энергетических ЯР, представляется необходимым выполнить анализ существующих подходов к определению НК на поверхности ТВЭЛ и использования эмпирических расчетных
зависимостей, которые обычно применяются для расчетного определения этого важного эксплуатационного параметра. Вместе с тем следует подчеркнуть, что практическое использование проанализированных в работе [3] эмпирических зависимостей для определения qН.К. в практике эксплуатации
РУ наталкивается на ряд нерешенных проблем. Последние связаны в первую очередь с невозможностью контроля в условиях реальных АкЗ ряда важнейших расчетных параметров (например, величины массовой скорости двухфазного потока теплоносителя непосредственно в характерных теплогидравлических ячейках ТВС ЯР). Вполне очевидно, что при отсутствии надежной оперативной информации об этих параметрах выполнить достоверное расчетное определение условий вскипания теплоносителя в АкЗ ЯР не представляется возможным.
Системный анализ физической адекватности существующих концептуальных подходов и эмпирических расчетных зависимостей, используемых для определения qН.К., а также методологических
особенностей получения основных видов расчетных зависимостей, которые используются в расчетном компьютерном коде RELAP и других современных ТГРК для определения такого важного параметра эксплуатационной безопасности и ресурса АкЗ реакторов ВВЭР, каким является тепловой поток начала кипения теплоносителя на поверхности ТВЭЛ, выполнен в монографии [3], а также в недавних публикациях [10, 11]. В этой связи представляется необходимым отметить следующее. Все
существующие модификации кода RELAP для определения условий начала закипания теплоносителя
в ТВС используют зависимость Дж. Чена, полученную в 1955 г. исключительно для одиночных каналов цилиндрической геометрии, т.е. для труб. В то же время известно, что для условий ТВС характерными являются отсутствующие в трубах поперечные потоки теплоты и массы между различными
теплогидравлическими ячейками. Именно этим и объясняется привлекающий в последнее время исследователей «эффект пучка», особенно ярко проявляющийся при пониженных аварийных давлениях
теплоносителя. Последние результаты экспериментальной оценки значений КТП, представленные в
работе [12], наглядно свидетельствуют о том, что именно это явление служит причиной резкого снижения точности кода RELAP при пониженных давлениях, что крайне важно при расчетном обосновании безопасности и ресурса реакторов в условиях развивающейся аварии с потерей теплоносителя
первого контура. Кроме того, известно, что в практике эксплуатации реакторов в настоящее время
отсутствуют объективные средства прямого контроля начала кипения в ТВС. Такой контроль ограни-
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чен измерениями температуры потока на выходе из ТВС. При этом как насыщенное, так и недогретое
кипение (подкипание) теплоносителя такими средствами не может быть обнаружено. Следует подчеркнуть, что такие возможности отсутствуют и в экспериментальных исследованиях. Указанное обстоятельство обусловливает также известный субъективизм в физической трактовке этого потенциально опасного теплогидравлического режима. Предложенный впервые в работе [3] диагностический
подход к обнаружению начала кипения на основе объективной информации относительно шумов
(акустического и нейтронного), сопровождающих процесс генерации паровой фазы позволяет устранить вышеупомянутые недостатки. Реализация указанного подхода к анализу шумов АкЗ позволяет
своевременно обнаруживать режим подкипания теплоносителя и устанавливать область его локализации.
К сожалению, в настоящее время приходится констатировать, что современная ситуация с физической адекватностью эмпирических зависимостей для определения условий начала генерации паровой фазы в АкЗ ЯР, при которой расхождения в результатах оценки величины этого важного параметра могут достигать сотен процентов, является типичной. Несмотря на то, что за последние десятилетия многие теплофизические явления, связанные со штатной и нерегламентной эксплуатацией
ЯЭУ, удалось достаточно глубоко изучить, немало проблем, в особенности те из них, которые связаны с обеспечением ресурсной надежности АкЗ ЯР, продолжают оставаться еще нерешенными. При
этом одним из основных препятствий в проведении исследований в современной теплофизике реакторных технологий является практически полное отсутствие необходимой измерительной и диагностической аппаратуры, которая непосредственно предопределяет существенные неточности в измерениях определяющих параметров двухфазного потока, а именно: расхода, плотности, паросодержания и др. Указанное обстоятельство особенно серьезно сказывается на проведении натурных экспериментов непосредственно в АкЗ ЯР в штатных и переходных режимах эксплуатации ЯЭУ. Очевидно, что недостаточная достоверность определения важнейших теплофизических параметров ЯР негативно влияет не только на точность оценок ресурса ЯЭУ, но и порождает сомнения относительно выбора соответствующих моделей, которые призваны адекватно описать процессы теплообмена и гидродинамики в АкЗ.
Отмеченные выше объективные и субъективные факторы, обусловливающие неточности существующих физических моделей продолжают оказывать негативное влияние при выполнении расчетов ресурсных характеристик ЯЭУ и в особой мере проявляют себя при оценке условий возникновения кризиса теплоотдачи при кипении. Как известно [3], кризис теплоотдачи как физическое явление существенного ухудшения отвода тепла с поверхности теплосъема ТВЭЛ к потоку теплоносителя, является определяющим параметром реально располагаемого ресурса ЯЭУ. При этом проявление
кризиса теплоотдачи зависит от множества факторов: формы каналов, свойств теплоносителя, температуры на входе в канал АкЗ ЯР, давления, скорости течения теплоносителя, наличия или отсутствия
турбулизаторов, энерговыделения вдоль потока и по периметру поверхности теплообмена и др. Явление кризиса теплообмена, как и другие процессы при наличии турбулентности, носит статистический характер. В настоящее время физические законы возникновения кризиса теплоотдачи изучены
далеко неполно. Попытки описать это явление на основе фундаментальных уравнений движения и
переноса (Навье - Стокса или осредненных уравнений Рейнольдса) приводили к некоторому прогрессу, но не к результатам, которые отвечали бы современным требованиям реакторостроения. Для решения же практических задач создания энергетических установок проводились и проводятся многочисленные экспериментальные исследования КТП и на их основе разрабатывались и разрабатываются рекомендации для проведения расчетов (см., например, [13 - 16]). Накоплено также значительное
количество данных, которые сосредоточены в банках данных различных организаций [15, 16] и могут
быть использованы для верификации создаваемых физико-математических моделей. Анализ этих
данных показал, что на современном этапе развития реакторной теплофизики появились предпосылки для создания существенно более надежных и точных методов описания кризиса теплообмена, учитывающих влияние различных факторов.
По существующим физическим представлениям кризис теплоотдачи при кипении воды и в
круглых трубах, и в каналах более сложного поперечного сечения вызывается уменьшением площади
контакта жидкой фазы потока теплоносителя с поверхностью нагрева и последующим резким снижением коэффициента теплоотдачи, обусловленным гидродинамическим и тепловым разрушением пристенного парожидкостного слоя и образованием паровой пленки около поверхности теплообмена, что
характерно для недогретой, в среднем, до температуры насыщения жидкости или сокращением расхода жидкости в пленке, движущейся вдоль поверхности теплоотдачи (в дисперсно-кольцевом режи-
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ме течения), что связано с процессами испарения, механического уноса жидкости и недостаточного
выпадения капель из парожидкостного ядра потока на стенку ТВЭЛ.
Эти два вида кризиса получили название кризисов теплоотдачи первого и второго рода. Они
реализуются в областях с различным относительным паросодержанием. При дисперсно-кольцевом
режиме течения тепло от стенки трубы отводится в основном жидкой пленкой на поверхности теплоотдающей стенки. В этом случае целостность пленки поддерживается выпадающими на нее каплями
жидкости. Возникновение кризиса теплоотдачи в этом режиме вызывается исчезновением пленки изза недостаточного орошения стенки каплями жидкости (кризис орошения). Механизмы кризиса теплообмена в трубах в значительной мере определяются режимами течения двухфазной смеси, недогревом жидкости до температуры насыщения и плотностью теплового потока. При этом отсутствуют
резкие границы между режимами с различными механизмами кризиса теплоотдачи, причем имеются
области одновременного существования двух и более механизмов. Естественно, что интерпретация
опытных данных и описание их эмпирическими методами вызывают закономерные трудности.
Очевидный дефицит точных сведений о механизме кризиса кипения при вынужденном течении потока теплоносителя не позволил создать достоверную физическую модель явления и дать ее
математическое описание. Расчетные уравнения, предложенные для гладких труб, пучков стержней и
кольцевых каналов [17 - 24], не обобщают всех экспериментальных данных, полученных в широком
диапазоне изменения определяющих параметров. Причина этого - как приближенность методов
обобщения и наличие в уравнениях коэффициентов, полученных экспериментально в узком диапазоне изменения параметров (в основном в трубах), так и расхождения самих этих данных.
Расхождения экспериментальных данных по критическим плотностям теплового потока в каналах носят, как правило, количественный, а иногда и качественный характер. Они вызваны в основном особенностями методик проведения эксперимента и способами представления данных, а также
способами фиксации кризиса теплоотдачи при кипении, отсутствием контроля гидродинамической
устойчивости в каналах и наличием эксцентриситета, который появляется в процессе изготовления,
монтажа и эксплуатации ТВС.
Следует, прежде всего, отметить статистический характер как процесса кипения в целом, так
и кризиса теплоотдачи при кипении. Поэтому даже в условиях свободного движения опытные данные по критическим тепловым потокам характеризуются разбросом от ± 5 до ± 10 %, а при низких
давлениях и более [17].
Анализ большого количества данных по кризису кипения в каналах затруднен и тем, что в
формулировке самого понятия «критический тепловой поток» имеется некоторая неопределенность.
Так, несмотря на то, что в соответствии с принятой терминологией первая критическая плотность
теплового потока определяется как максимально возможная (при данных условиях) плотность теплового потока при пузырьковом кипении, в публикациях критическим часто называют тепловой поток,
при котором происходит покраснение или пережог трубы, внезапное повышение ее температуры, колебания температуры, наблюдается максимум теплоотдачи и др. Встречаются такие термины, как
«быстрый» (первого рода) и «медленный» (второго рода) кризисы. А поскольку в некоторых случаях
возможна надежная работа технических устройств в закризисной области, то ряд авторов считает
термин «критическая тепловая нагрузка» в отношении труб и каналов вообще устаревшим.
Неясность иногда вносит игнорирование различной природы ухудшения теплообмена при
кипении. Иногда смешиваются понятия кризисов первого и второго рода, а также кризиса орошения,
подчиняющиеся разным закономерностям.
На основании вышеизложенного можно заключить, что существующие системы мониторинга и диагностики, которые применяются для оперативного контроля текущего эксплуатационного
состояния оборудования первого контура АЭС, не позволяют получать надежную информацию о
начальных фазах возникновения потенциально опасных аномалий в наиболее ответственных элементах и системах этого оборудования, а также не реализуют функцию автоматического формирования
диагностических решений. В силу указанных обстоятельств современные средства оперативной диагностики АЭС требуют качественного совершенствования с целью решения вышеуказанных проблем.

ISSN 1813-3584 ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І ЧОРНОБИЛЯ 2018 ВИП. 30

13

А. В. НОСОВСКИЙ, И. Г. ШАРАЕВСКИЙ, Н. М. ФИАЛКО И ДР.
________________________________________________________________________________________________________________________

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Теплофизика повреждений реакторных установок / А. А. Ключников, И. Г. Шараевский, Н. М. Фиалко и др.
- Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2013. – 528 с. – ISBN 978-966-02-5763-4 (серия), ISBN 978-966- 02-6815-9.
2. Проскуряков К. Н. Прогнозирование условий возникновения в первых контурах АЭС с ВВЭР виброакустических резонансов с внешними периодическими нагрузками / К. Н. Проскуряков, А. И. Федоров, М. В. Запорожец // Теплоэнергетика. - 2015. - № 8. – С. 1- 7.
3. Теплофизика безопасности атомных электростанций / А. А. Ключников, И. Г. Шараевский, Н. М. Фиалко и
др. – Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2010. – 484 с. – ISBN 978-966-02-5763-4
(серия), ISBN 978-966- 02-5814-3.
4. Теплофизика аварий ядерных реакторов / А. А. Ключников, И. Г. Шараевский, Н. М. Фиалко и др. - Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины НАН Украины, 2012. – 528 с. – ISBN 978-966-025763-4 (серия), ISBN 978-966- 02-6194-5.
5. Теплофизика надежности активных зон / А. А. Ключников, И. Г. Шараевский, Н. М. Фиалко и др. - Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины НАН Украины, 2015. – 772 с. – ISBN 978-966-025763-4 (серия), ISBN 978-966- 02-7339-9 (кн. 4).
6. Теплофизика ресурса ядерных энергоустановок / А. В. Носовский, И. Г. Шараевский, Н. М. Фиалко и др. –
Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2017. – 624 с. – ISBN 978-966-02-5763-4 (серия), ISBN 978-966-02-8313-8 (кн. 5).
7. Аркадов Г. В. Вибрационная диагностика ВВЭР / Г. В. Аркадов, В. И. Павелко, А. И. Усанов. – М. : Энергоиздат, 2004.
8. Анализ причин и последствий аварии на АЭС Fukushima как фактор предотвращения тяжелых аварий в корпусных реакторах: монография / В. И. Скалозубов, А. А. Ключников, В. И. Ващенко, С. С. Яровой; под ред.
В. И. Скалозубова. – Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2012. – 280 с.
9. Рясный С. И. Управление ресурсом оборудования при инженерной поддержке эксплуатации АЭС / С. И.
Рясный // Теплоэнергетика. – 2015. - № 5. – С. 39 – 43.
10. Шараевский Г. И. Проблемы валидации исходного аварийного события Чернобыльской катастрофы / Г. И.
Шараевский // Ядерна та радіаційна безпека. – 2016. -Вип. 1(69). - С. 20 – 27.
11. Шараевский Г. И. Методология определения режима начала кипения в ТВС путем анализа акустического
шума / Г. И. Шараевский // Ядерна та радіаційна безпека. - 2016. - Вип. 3(71). - С. 32 - 36.
12. Бобков В. П. Критический тепловой поток при кипении воды в каналах. Современное состояние, характерные закономерности, нерешенные проблемы и пути их решения / В. П. Бобков // Теплоэнергетика. – 2015. № 2.- С. 10 – 18.
13. Методика расчета кризиса теплоотдачи в трубчатых твэлах при охлаждении их водой и пароводяной смесью / В. Н. Смолин, С. В. Шпанский, В. И. Есиков, Т. К. Седова // Теплоэнергетика. - 1977. - № 12. - С. 30.
14. Рекомендации по расчету кризиса теплоотдачи при кипении воды в круглых трубах: препринт 1-57. - М. :
ИВТ АН СССР, 1980.
15. Бобков В. П. Рекомендации по расчету кризиса теплообмена в трубах на основе банка данных / В. П. Бобков,
П. Л. Кириллов, В. Н. Виноградов // Атомная энергия. - 1985. - Т. 59, вып. 1. - С. 223 - 228.
16. The 1996 look-up table for critical heat flux in tubes / D. C. Groeneveld, L. K. H. Leung, PL. Kirillov et al. // Nucl.
Eng. and Design. - 1996. - № 163. - P. 223 - 226.
17. Толубинский В. И. Теплообмен при кипении / В. И. Толубинский. – Киев : Наук. думка, 1980. - 316 с.
18. Ивашкевич А. А. Критические тепловые потоки при вынужденном движении жидкости в каналах / А. А.
Ивашкевич. - Атомная энергия. – 1960. - № 8. - C. 51 - 54.
19. Миропольский З. Л. Критические тепловые потоки при кипении воды в каналах / З. Л. Миропольский, М. Е.
Шицман // Атомная энергия. – 1961. - № 11. - C. 515 - 521.
20. Глущенко Л. Ф. К вопросу о методике и сопоставление данных исследований критических тепловых потоков
/ Л. Ф. Глущенко, Е. М. Маевский // Теплофизика и теплотехника. – 1972. - Вып. 22. - С. 82 - 87.
21. Баттерворс Д. Теплопередача в двухфазном потоке / Д. Баттерворс, Г. Хьюитт ; пер. с англ. под ред. Д. А.
Лабуки. - М. : Энергия, 1980. - 326 с.
22. Толубинский В. И. Кризис теплоотдачи при кипении в пучках стержней / В. И. Толубинский, Е. Д. Домашев
// Теплофизика и теплотехника. – 1979. - Вып. 37. - С. 3 - 12.
23. Толубинский В. И. Кризис теплоотдачи при кипении в кольцевых каналах / В. И. Толубинский, Е. Д. Домашев // Вопросы атомной науки и техники. Серия "Физика и техника ядерных реакторов". – 1983. - Вып. 1
(30). - С. 58 - 68.
24. Мигров Ю. А. Теплогидравлические расчетные коды нового поколения. Общая характеристика и перспективы развития / Ю. А Мигров, С. Л. Соловьев // Теплогидравлические коды для энергетических реакторов
(разработка и верификация). Теплофизика-2001. - Обнинск, 2001. - С. 13 - 16.

14

ISSN 1813-3584 ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І ЧОРНОБИЛЯ 2018 ВИП. 30

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
________________________________________________________________________________________________________________________

А. В. Носовський, І. Г. Шараєвський, Н. М. Фіалко, Л. Б. Зімін, Г. І. Шараєвський
Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, вул. Лисогірська, 12, Київ, 03028, Україна
ТЕПЛОФІЗИЧНІ АСПЕКТИ
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ДІАГНОСТИКИ ПЕРШОГО КОНТУРУ АЕС
Розглянуто актуальні напрямки якісного удосконалення систем діагностики та прогнозу реального технічного стану елементів і систем ядерних реакторів із метою забезпечення можливості подовження їхнього ресурсу. Розглянуто комплекс визначальних фізичних, технічних та діагностичних факторів, що підлягають урахуванню під час розробки нового покоління діагностичних систем для раннього автоматичного виявлення початкових фаз потенційно небезпечних відхилень параметрів теплогідравлічних режимів активних зон від регламентованих значень.
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THERMOPHYSICAL ASPECTS OF DIAGNOSIS SYSTEMS IMPROVING
FOR THE NPP FIRST CIRCUIT
The results of a comprehensive analysis of unresolved thermal problems of resource management nuclear NPP
with water-cooled VVER reactors. Identified current trends in the qualitative improvement of diagnostics and
forecasting technical condition of the real elements and nuclear reactor systems in order to ensure the possibility of
extending their life. Thermophysical aspects of physical processes that are capable of initiating potentially damaging
defects to their elements and systems during the operation of the main energy types reactor installations are considered.
Particular attention is paid to the causes of the emergence and development of latent damage in critical elements of the
primary circuit critical to the safety of nuclear power plants. The features and the calculation methodology of the
corresponding thermohydrodynamic and vibrational processes are analyzed, as well as the principal aspects of the main
approaches to early automatic detection of the conditions of nucleation and subsequent development of anomalous and
pre-emergency operational states in the elements and systems of active zones and heat exchange equipment of the first
circuit of reactor plants. The complex of determining the physical, technical and diagnostic factors to be considered
when developing a new generation of diagnostic systems for early automatic detection of the initial phases of
potentially dangerous deviations of active zones heat-hydraulic modes parameters from regulated values.
Keywords: nuclear power, heat-hydraulic mode, noise processing parameters, detection of anomalies.
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СИГНАЛІВ ДЕТЕКТОРІВ, ЯКІ ВИЙШЛИ З ЛАДУ
Наведено результати досліджень із відновлення сигналів детекторів прямого заряду (ДПЗ), які вийшли
з ладу, на основі застосування нейромережевих технологій. Представлено загальну інформацію про розвиток,
удосконалення та важливість визначення лінійного енерговиділення твелів у системі внутрішньо реакторного
контролю ВВЕР. Для навчання нейронної мережі було застосовано алгоритми L-BFGS (алгоритм Бройдена–
Флетчера–Гольдфарба–Шанно) і модифікований метод Левенберга–Марквардта. Названі алгоритми було застосовано для навчання нейронної мережі на даних системи внутрішньореакторного контролю з енергоблоків
ЗАЕС-5, ХАЕС-1 і ХАЕС-2. Для моделювання було обрано ДПЗ із різним ступенем вигоряння, а також із різним місцем розташування детектора в активний зоні. Аналіз даних моделювання для обраних ДПЗ показав, що
відновлення сигналів детекторів, які вийшли з ладу, можливе з похибкою не більше 2 %, навіть на короткому
періоді навчання нейронної мережі.
Ключові слова: лінійне енерговиділення твелів, детектор прямого заряду, канал нейтронних вимірювань, система внутрішньореакторного контролю, нейронна мережа.

Лінійне енерговиділення (ЛЕВ) твелів у реакторі ВВЕР є важливим експлуатаційним показником безпеки і надійності експлуатації палива. Лінійне енерговиділення (Вт/см) однозначно визначає й інші важливі показники енергонапруженості палива в активній зоні: питоме енерговиділення в
паливі (Вт/см3) і щільність теплового потоку з поверхні твела (Вт/см2). Ці параметри використовуються для розрахунків критичного теплового потоку при визначенні «запасу до кризи теплообміну»,
а також для отримання величин температури палива і оболонки твела – важливих параметрів безпеки
[1].
Однією з важливих задач сучасних систем внутрішньореакторного контролю (СВРК) є визначення параметрів енерговиділення і підігріву теплоносія в межах активної зони реактора. Завдання
СВРК – отримання оперативної інформації щодо розподілу полів енерговиділення, температури та
інших теплотехнічних і нейтронно-фізичних параметрів в межах активної зони реактора [2].
У перших проектах ВВЕР (ВВЕР-210, ВВЕР-440) основну увагу було приділено контролю підігріву теплоносія на виході з тепловиділяючих збірок (ТВЗ). Так, наприклад, термопари (ТП) на виході з ТВЗ у ВВЕР-210 (349 ТВЗ) було встановлено в 220 ТВЗ. І навпаки, внутрішньозонний контроль
енергорозподілу, як вважалося, не був занадто важливим, і на перших проектах ВВЕР було застосовано тільки активаційний контроль енергорозподілу. Енергорозподіл по об’єму активної зони реактора визначався із застосуванням активаційних детекторів на основі міді або сталевого дроту з додаванням марганцю. Такі детектори (у формі дроту) встановлювали в спеціальні вимірювальні канали
(у центральну трубку ТВЗ через кришку реактора), а після опромінення і накопичення ізотопів ( 64Cu і
56
Mn відповідно) витягували з каналів. При цьому розподіл γ-випромінювачів по довжині активаційного детектора (дроту) відповідає енергорозподілу по висоті вимірювального каналу, а відповідно і
ТВЗ, під час опромінення в активній зоні.
Пізніше почали використовувати стаціонарні канали нейтронних вимірювань (КНВ) з детекторами прямого заряду (ДПЗ) з родієвим емітером, кількість яких зросла з 12 КНВ у ВВЕР-365 до 36
КНВ у ВВЕР-440/В-213.
Також у перших СВРК застосовували ванадієві КНВ (1-2 шт., довжина ванадієвого ДПЗ дорівнювала висоті активної зони), а кількість родієвих ДПЗ в одному КНВ – 4 шт., рівномірно розташованих за висотою активної зони. Згодом СВРК було вдосконалено шляхом збільшення до 7 ДПЗ у
КНВ. Кількість КНВ у ВВЕР-440 (349 ТВЗ) збільшилася з 12 до 36, а у ВВЕР-1000/В-320 (163 ТВЗ)
установлено 64 КНВ. У процесі розвитку СВРК кількість ТВЗ, оснащених КНВ, збільшилася з ~ 5 до
~ 40 %. Це пов'язано, по-перше, з необхідністю більш детального визначення полів енерговиділення
при зростанні значень локальних енерговиділень у різних поколіннях ВВЕР, а по-друге, підтверджує
важливість задачі визначення енергорозподілу по об’єму активної зони реактора для убезпечення
експлуатації реактора [3].
Наступним кроком у вдосконаленні оперативного контролю за параметрами енергорозподілу
в активній зоні є впровадження нових збірок врутрішньореакторних детекторів (ЗВРД). Нові ЗВРД
© В. І. Борисенко, В. В. Горанчук, 2018
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дозволять розв’язати такі важливі для експлуатації ВВЕР задачі: розподіл температури теплоносія на
вході в активну зону; визначення рівня теплоносія в корпусі реактора; зменшення або уникнення
«пельного» ефекту та ін.
Ідеологія таких ЗВРД полягає в об’єднанні в одній збірці ДПЗ і температурного контролю.
Кількість і розташування ДПЗ залишається незмінним - 7 ДПЗ по висоті активної зоні. Кількість і розташування ТП може варіюватися: частина ЗВРД має 2-3 ТП, одна з яких розташована на вході в активну зону, а друга на виході з ТВЗ (вище палива, але нижче «пельних» трубок), додаткова ТП у деяких ЗВРД може бути розташована на різних рівнях у верхній частині верхнього об’єму реактора для
індикації рівня теплоносія в реакторі. Такі типи ЗВРД уже застосовуються на АЕС «Козлодуй» (Болгарія) і АЕС «Тяньвань» (Китай) [4].
У процесі еволюції СВРК підтверджено, що енергорозподіл, у тому числі і ЛЕВ твелів, є одним із важливих показників безпеки та надійності експлуатації палива ВВЕР. Задача надійного контролю ЛЕВ є найбільш важливою серед задач контролю СВРК [5].
Особливої гостроти задача визначення ЛЕВ у СВРК отримала останнім часом у зв'язку з
впровадженням нових паливних циклів і розширенням номенклатури застосовуваних видів палива
для формування паливних завантажень, у тому числі й різних виробників (ТВЕЛ, Wesninghouse), а
також плани по використанню ВВЕР-1000 в маневровому режимі [6].
Контроль ЛЕВ у СВРК за період експлуатації ВВЕР зазнав кількох модернізацій, зумовлених,
перш за все, впровадженням сучасних технічних засобів і прикладного програмного забезпечення, а
також підвищенням вимог до точності визначення ЛЕВ.
Контроль енергорозподілу є дуже важливим для безпечної експлуатації реактора, підтвердженням цього є вимога регламентів експлуатації щодо зниження потужності реактора або повної
його зупинки в разі деградації каналів нейтронного або температурного контролю. Критичним є кількість ТВЗ, що втратили нейтронний контроль. Тому задача обґрунтування можливості надійного відновлення сигналів ДПЗ, які вийшли з ладу, є актуальною.
Для вирішення такої задачі може бути застосовано технологію нейронних мереж, яка вже набула широкого застосування [7, 8].
Нейронні мережі являють собою спрощену модель біологічної нервової системи. Принципи
функціонування та структура цих мереж відображають уже відомі факти і правила функціонування
біологічної нервової тканини.
Нейронні мережі сягають корінням у багато дисциплін: математику, фізику, статистику,
комп’ютерні науки і техніку. Вони находять своє застосування в таких областях, як обробка цифрових сигналів, аналіз часових рядів, розпізнавання образів, моделювання. Їхньою головною особливістю є те, що вони можуть навчатися на основі даних [9].
Навчена нейронна мережа, на основі моніторингу вхідної інформації, може з високим ступенем точності передбачити появу дефектів в обладнанні й оцінити ступінь його технічного стану.
Нейронна мережа може бути описана за допомогою архітектури та синаптичних ваг. Виділяють три фундаментальних класи архітектури: одношарові мережі прямого розповсюдження, багатошарові мережі прямого розповсюдження, рекурентні мережі [10]. У нашій роботі були застосовані
мережі без прихованих шарів, з одним прихованим шаром та з двома прихованими шарами. З'єднання
мережі йдуть від вхідного шару до першого з прихованих (якщо він є), потім до другого (якщо він є),
потім – до вихідного. На вхід нейронної мережі подавалися сигнали ДПЗ від 63 КНВ, в якості вихідного сигналу слугував ДПЗ, що перевірявся. Для навчальної вибірки були використані дані СВРК: 26
та 27 паливних кампаній ЗАЕС-5; 27 та 28 паливних кампаній ХАЕС-1; 11 та 12 паливних кампаній
ХАЕС-2. Для навчання нейронної мережі було застосовано (табл. 1): алгоритм L-BFGS (алгоритм
Бройдена–Флетчера–Гольдфарба–Шанно з обмеженим використанням пам'яті), що відноситься до
квазіньютонівських методів, а також модифікований метод Левенберга–Марквардта [11]. Алгоритм
L-BFGS добре підходить для розв'язання задач великої розмірності, критерієм зупинки слугує малий
крок. Алгоритм Левенберга–Марквардта часто виявляється швидшим за L-BFGS для задач малої і
середньої розмірності і не потребує задачі критеріїв зупинки. У статті представлено результати моделювання для даних ЗАЕС-5, а навчання нейронних мереж було проведено на п’яти перших наборах
даних.
Результати розрахунків показали добру узгодженість між фактичними значенням сигналу
ДПЗ та розрахунковим навіть при навчанні на п’ятьох тренувальних вибірках.
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Таблиця 1. Застосовані алгоритми для навчання нейтронної мережі для ДПЗ різних енергоблоків
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Блок

ЗАЕС-5

ХАЕС-1
ХАЕС-2

ДПЗ

ДПЗ-1

ДПЗ-1
ДПЗ-4
ДПЗ-1

ТВЗ

ТВЗ-81

Розташування ТВЗ
в активній зоні

центр

ТВЗ-27

периферія

ТВЗ-29

середина

Кількість прихованих шарів
0
1
2
0
1
0

Алгоритм навчання
Левенберга Марквардта
L-BFGS
Левенберга Марквардта

Нижче наведено результати моделювання для перших трьох позицій табл. 1.
1. ЗАЕС-5. Нейтронна мережа без прихованих шарів, метод навчання Левенберга–
Марквардта. Оцінка струмів ДПЗ-1 КНВ-2 (ТВЗ-81) на основі струмів ДПЗ від решти 63 КНВ. Рік
КНВ – 1, рік ТВЗ – 3, 26-а паливна кампанія. ТВЗ-81 знаходиться майже в центрі активної зони. Результати для ДПЗ-1 представлено в табл. 2, а також на рис. 1 і 2.
Таблиця 2. Струм ДПЗ-1, КНВ-2 для 26-ї паливної кампанії ЗАЕС-5. Розрахункове значення струму
отримане на основі оцінки нейронної мережі без прихованих шарів
Етап набору даних

Навчання

Тест

№ набору даних

Фактичне значення

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1,2267
0,9303
0,9670
1,5550
1,0250
1,2770
1,3567
1,4034
1,0094
1,0052
1,0338
1,0341
1,0113
1,4797
1,4789
1,0322
1,0461
1,0339
1,0491
1,0323
1,0111

Рис. 1. Оцінка струму ДПЗ-1, КНВ-2 для 26-ї паливної кампанії ЗАЕС-5 (позиція 1 табл. 1).

Розрахункове
значення
1,2265
0,9301
0,9668
1,5548
1,0248
1,2829
1,3701
1,4115
1,0176
1,0133
1,0331
1,0323
1,0090
1,4801
1,4800
1,0313
1,0405
1,0267
1,0419
1,0176
0,9918

Відхилення,
%
-0,02
-0,02
-0,03
-0,01
-0,02
0,46
0,98
0,57
0,81
0,81
-0,06
-0,17
-0,22
0,03
0,07
-0,09
-0,54
-0,69
-0,68
-1,43
-1,91

Рис. 2. Порівняння фактичного значення струму ДПЗ-1,
КНВ-2 26-ї паливної кампанії ЗАЕС-5 із розрахунковим
значенням (позиція 1 табл. 1).
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2. ЗАЕС-5. Нейтронна мережа з одним прихованим шаром, у прихованому шарі 10 нейронів,
метод навчання Левенберга–Марквардта. Оцінка струмів ДПЗ-1 КНВ-2 (ТВЗ-81) на основі струмів
ДПЗ від решти 63 КНВ. Рік КНВ – 1, рік ТВЗ – 3, 26-а паливна кампанія. ТВЗ-81 знаходиться майже в
центрі активної зони. Результати для ДПЗ-1 представлено в табл. 3, а також на рис. 3 і 4.
Таблиця 3. Струм ДПЗ-1, КНВ-2 для 26-ї паливної кампанії ЗАЕС-5. Розрахункове значення струму
отримане на основі оцінки нейронної мережі з одним прихованим шаром
Етап набору даних

Навчання

Тест

№ набору даних

Фактичне значення

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1,2267
0,9303
0,9670
1,5550
1,0250
1,2770
1,3567
1,4034
1,0094
1,0052
1,0338
1,0341
1,0113
1,4797
1,4789
1,0322
1,0461
1,0339
1,0491
1,0323
1,0111

Рис. 3. Оцінка струму ДПЗ-1, КНВ-2 для 26-ї паливної кампанії ЗАЕС-5 (позиція 2 табл. 1).

Розрахункове
значення
1,2262
0,9318
0,9666
1,5530
1,0248
1,2730
1,3513
1,3937
1,0113
1,0009
1,0302
1,0306
1,0084
1,4629
1,4524
1,0191
1,0351
1,0219
1,0372
1,0280
1,0129

Відхилення,
%
-0,04
0,16
-0,04
-0,13
-0,02
-0,32
-0,40
-0,70
0,19
-0,42
-0,34
-0,33
-0,28
-1,14
-1,80
-1,27
-1,05
-1,16
-1,13
-0,42
0,18

Рис. 4. Порівняння фактичного значення струму ДПЗ-1,
КНВ-2 26-ї паливної кампанії ЗАЕС-5 із розрахунковим
значенням (позиція 2 табл. 1).

3. ЗАЕС-5. Нейтронна мережа з двома прихованими шарами, у прихованих шарах по 10 нейронів, метод навчання Левенберга–Марквардта. Оцінка струмів ДПЗ-1 КНВ-2 (ТВЗ-81) на основі
струмів ДПЗ від решти 63 КНВ. Рік КНВ – 1, рік ТВЗ – 3, 26-а паливна кампанія. ТВЗ-81 знаходиться майже в центрі активної зони. Результати для ДПЗ-1 представлено в табл. 4, а також на
рис. 5 і 6.
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Таблиця 4. Струм ДПЗ-1, КНВ-2 для 26-ї паливної кампанії ЗАЕС-5. Розрахункове значення струму
отримане на основі оцінки нейронної мережі з двома прихованими шарами
Етап набору даних

Навчання

Тест

№ набору даних

Фактичне значення

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1,2267
0,9303
0,9670
1,5550
1,0250
1,2770
1,3567
1,4034
1,0094
1,0052
1,0338
1,0341
1,0113
1,4797
1,4789
1,0322
1,0461
1,0339
1,0491
1,0323
1,0111

Рис. 5. Оцінка струму ДПЗ-1, КНВ-2 для 26-ї паливної
кампанії ЗАЕС-5 (позиція 3 табл. 1).

Розрахункове
значення
1,2275
0,9318
0,9656
1,5543
1,0247
1,2349
1,3230
1,3621
0,9936
0,9988
1,0343
1,0366
1,0136
1,4910
1,4579
1,0132
1,0392
1,0313
1,0445
1,0711
1,0845

Відхилення,
%
0,06
0,16
-0,14
-0,05
-0,03
-3,30
-2,49
-2,95
-1,56
-0,64
0,05
0,24
0,23
0,77
-1,42
-1,84
-0,66
-0,25
-0,44
3,75
7,26

Рис. 6. Порівняння фактичного значення струму
ДПЗ-1, КНВ-2 26-ї паливної кампанії ЗАЕС-5
із розрахунковим значенням (позиція 3 табл. 1).

Аналіз даних моделювання, проведених для різних ДПЗ (як за роком використання
так і за місцем розташування у активній зоні), а також для різних енергоблоків відповідно до
табл.1 показав, що найкращі результати з відновлення струму ДПЗ отримано при застосуванні алгоритму навчання Левенберга–Марквардта. Алгоритм L-BFGS показав кращу швидкість, ніж алгоритм Левенберга–Марквардта, особливо великою є різниця для нейронних
мереж із прихованими шарами, де різниця становила декілька порядків. Додавання одного
прихованого шару не призвело до зменшення похибки розрахунку струмів ДПЗ, а при додаванні двох прихованих шарів похибка значно збільшилася. Отже, для розглянутої задачі може бути рекомендовано використання нейронної мережі без прихованих шарів з алгоритмом
навчання Левенберга–Марквардта.
Результати розрахунків показали придатність застосування нейронних мереж для відновлення струму ДПЗ, які вийшли з ладу.
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1.

В. И. Борисенко, И. И. Горанчук
Институт проблем безопасности АЭС НАН Украины, ул. Лысогорская, 12, Киев, 03028, Украина
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕЙРОННИХ СЕТЕЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СИГНАЛОВ ДЕТЕКТОРОВ, КОТОРЫЕ ВЫШЛИ ИЗ СТРОЯ
Представлены результаты исследований по восстановлению сигналов детекторов прямого заряда
(ДПЗ), которые вышли из строя, на основе применения нейросетевых технологий. Представлена общая информация о развитии, совершенствовании и важности определения линейного энерговыделения твэлов в системе
внутриреакторного контроля ВВЭР. Для обучения нейронной сети были применены алгоритмы L-BFGS (алгоритм Бройдена – Флетчера – Гольдфарба - Шани) и модифицированный метод Левенберга - Марквардта. Названные методы были применены для обучения нейронной сети на данных системы внутриреакторного контроля с энергоблоков ЗАЭС-5, ХАЭС-1 и ХАЭС-2. Для моделирования были выбраны ДПЗ с разной степенью выгорания, а также с различным местоположением детектора в активный зоне. Анализ данных моделирования для
выбранных ДПЗ показал, что восстановление сигналов детекторов, которые вышли из строя, возможно с погрешностью не более 2 %, даже на коротком периоде обучения нейронной сети.
Ключевые слова: линейное энерговыделение твэлов, детектор прямого заряда, канал нейтронных измерений, система внутриреакторного контроля, нейронная сеть.
V. I. Borysenko, V. V. Goranchuk
Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants, NAS of Ukraine, Lysogirska str., 12, Kyiv, 03028, Ukraine
USE OF NEURAL NETWORK TECHNOLOGIES TO RECOVER FAILED DETECTOR SIGNAL
The paper presents the results of research on the restoration of signals of failed self-powered neutron detector
(SPND) based on the application of neural network technologies. The general information on the development,
improvement and importance of determining the linear energy release of the fuel rod in the VVER in-core monitoring
system is presented. L-BFGS algorithm and the modified Levenberg - Marquardt method were used for the training of
the neural network. These algorithms were used to study the neural network based on the in-core monitoring system
data from the power units of ZNPP-5, KhNPP-1 and KhNPP-2. Self-powered neutron detectors with different degree of
burn-up and in different core positions were chosen for simulation. The analysis of simulation data for selected SPNDs
has shown that failed detector signal recovery is possible even at a short training set of the neural network with an error
not more than 2 %.
Keywords: fuel rod linear energy release, self-powered neutron detector, neutron flux measuring channel, incore monitoring system, neural network.
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ТЕПЛОВІ АСПЕКТИ ДЕЯКИХ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИ СУХОМУ ЗБЕРІГАННІ
ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО ПАЛИВА У ВЕНТИЛЬОВАНИХ КОНТЕЙНЕРАХ
Шляхом розв’язання спряжених задач теплообміну було проаналізовано теплові процеси, що мають місце у вентильованому контейнері зберігання відпрацьованого ядерного палива за умов деяких проектних аварій. Було визначено максимальні температури при різних варіантах падіння контейнера, зсуву корзини зберігання та при екстремально низьких та високих температурах атмосферного повітря. Дослідження проведено для
контейнерів, що експлуатуються на єдиному в Україні сухому сховищі відпрацьованого ядерного палива на
Запорізькій АЕС.
Ключові слова: відпрацьоване ядерне паливо, теплові процеси, математичне моделювання.

Вступ
Аналіз теплового стану контейнера зберігання відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) в аварійних умовах експлуатації є необхідною складовою комплексного аналізу безпеки сухого сховища
відпрацьованого ядерного палива на всіх етапах його життєвого циклу. Результати такого дослідження корисні на етапі проектування при розробці заходів щодо ліквідації наслідків імовірної аварії, що
сталась, або на етапі експлуатації, коли необхідно приймати заходи щодо запобігання виникненню
аварійних ситуацій.
Дослідження аварійних ситуацій при сухому зберіганні ВЯП можна поділити на два типи: експериментальні [1 - 3] та чисельні [4, 5]. Перший тип досліджень, як правило, акцентується на проведенні випробувань на міцність і дуже мало уваги приділяється вимірюванням температури, їх проводять переважно для подальшої перевірки результатів комп'ютерного моделювання. Другий тип досліджень є менш затратним і більш безпечним, отже теплових досліджень більше, і в роботах розглядаються різні аварійні ситуації [6, 7].
Огляд результатів існуючих досліджень показав, що перелік імовірних аварій, які аналізуються з теплової точки зору, є обмеженим. Це, з одного боку, регламентується нормами МАГАТЕ, з іншого – малою вірогідністю виникнення деякого класу аварій для того чи іншого типу сховища або
умов/регіону його експлуатації. Однак, на думку автора, перелік аварій, теплові аспекти яких доцільно проаналізувати, може бути розширений для кращого розуміння теплових процесів, що відбуваються у сховищі ВЯП, та для розробки заходів щодо запобігання їхньому виникненню або ліквідації
їхніх наслідків.
Найбільше уваги серед відомих відкритих досліджень приділяється аваріям із втратою охолоджувача [3, 4, 8] або тим, де суттєво перевищуються розрахункові температури експлуатації (наприклад, [6]). Однак таким проектним аваріям, як перекидання контейнера, зсув корзини зберігання тощо, увага приділяється лише при аналізі цілісності обладнання зберігання [наприклад, 1, 9]. Зазвичай
результати досліджень показують надійність обладнання і відсутність механічних пошкоджень ВЯП,
що зберігається, проте питання наскільки зміняться теплові режими зберігання внаслідок аварії залишається відкритим. Аналогічна ситуація склалась і для єдиного в Україні сухого сховища ВЯП на
Запорізькій АЕС, звіт про аналіз безпеки якого не містить даних щодо рівня можливих температур
ВЯП за умов деяких проектних аварій [10].
Метою цієї роботи є тепловий аналіз деяких аварійних ситуацій на площадці сухого сховища
ВЯП Запорізької АЕС, де експлуатуються вентильовані контейнери зберігання.
Постановка задачі
Зберігання ВЯП Запорізької АЕС відбувається на відкритому пристанційному сховищі контейнерного типу (рис. 1). Відпрацьоване паливо (24 відпрацьовані паливні збірки реактора ВВЕР1000) розташовується у металевій герметичній корзині зберігання, яка у свою чергу розміщується в
бетонному контейнері. Відведення залишкового тепла ядерного розпаду відбувається атмосферним
повітрям, яке рухається внаслідок природної тяги між зовнішньою поверхнею корзини зберігання та
© С. В. Альохіна, 2018
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внутрішньою поверхнею бетонного контейнера. Підвід атмосферного повітря відбувається в нижній
частині контейнера через нижні вентиляційні отвори, відвід – у верхній частині через вихідні zподібні вентиляційні отвори.

Рис. 1. Сухе контейнерне сховище відпрацьованого ядерного палива Запорізької АЕС.

Проектними тепловими критеріями безпеки [11] передбачено максимальне тепловиділення
від відпрацьованої паливної збірки 0,99 Вт. Отже, при моделюванні розглядалось максимально припустиме тепловиділення та експлуатація контейнера зберігання влітку при температурі атмосферного
повітря 24 °С (окрім аварій, пов’язаних із погодними факторами). Вплив сонячного випромінювання
не враховувався, зважаючи на результати досліджень [12], де зазначено, що коливання температури
протягом доби мають місце лише на поверхні контейнера і відсутні в корзині з ВЯП.
Оскільки більшість досліджень на міцність показали надійність контейнерів зберігання внаслідок таких проектних аварій, як падіння контейнера або землетрус, доцільно розглянути їхні результати з позиції теплової безпеки. Зазначені аварії будуть мати вплив, перш за все, на роботу вентиляційного тракту контейнера. Зважаючи на особливості конструкції вентиляційного тракту контейнера зберігання, було розглянуто аварійні ситуації.
1. Падіння контейнера зберігання.
1.1. На верхній вентиляційний канал.
1.2. На нижній вентиляційний канал.
1.3. На проміжок між нижніми вентиляційними каналами (направляючі для транспортування
розташовані перпендикулярно до поверхні площадки).
1.4. На проміжок між нижніми вентиляційними каналами (направляючі для транспортування
розташовані паралельно поверхні площадки).
2. Зсув корзини зберігання відносно повітропідводчиків.
2.1. Корзина торкається посередині між широкими проміжками повітропідводчика.
2.2. Корзина торкається посередині між вузькими проміжками повітропідводчика.
2.3. Корзина торкається посередині повітропідводчика.
3. Погодні фактори.
3.1. Екстремально низька температура атмосферного повітря -40 °С.
3.2. Екстремально висока температура атмосферного повітря +52 °С.
При оцінці теплової безпеки зберігання ВЯП використовують установлені розробниками теплові критерії безпеки [10, 11], зокрема максимальна температура оболонок твелів не повинна перевищувати 350 °С для довгострокових режимів зберігання та 450 °С для короткострокових аномальних
впливів.
Методологія розв’язання задачі
Математична модель стаціонарного теплофізичного процесу, що розглядається, включає в
себе рівняння у часткових похідних [11]: нерозривності; руху в’язкої рідини Нав’є–Стокса; енергії;
теплопровідності; променевого теплообміну.
Для замикання система диференційних рівнянь доповнювалась термічним рівнянням стану, в
якості якого можна взяти рівняння ідеального газу. Для обчислення турбулентних складових теплофізичних констант використовується модель турбулентності k– [13], що включає в себе два дифе-
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ренційних рівняння – для турбулентної кінетичної енергії k та швидкості її дисипації . Вибір цієї моделі турбулентності при дослідженні теплових та газодинамічних процесів у вентильованих контейнерах зберігання ВЯП ґрунтується на результатах натурного експерименту [14].
Розрахункова область для кожного з розглянутих варіантів аварійної ситуації містила циліндричний контейнер, частку бетонної поверхні площадки зберігання, а також повітря, що оточує контейнер. На зовнішніх границях розрахункової області були задані атмосферний тиск 101325 Па та
температура атмосферного повітря.
При розрахунках було прийнято припущення, що корзина зберігання розглядається як група
однорідних тіл (зона тепловиділення, оголовок та хвостовик збірки, кришка корзини) з еквівалентною
теплопровідністю [15]. Детальні параметри розрахункової області та рівняння математичної моделі
наведені в [16].
Запропонована методологія розв’язання поставленої задачі була верифікована шляхом порівняння даних теплового моніторингу на площадці зберігання ВЯП та результатів моделювання теплових процесів у контейнері зберігання при нормальних умовах експлуатації [17]. Розбіжність становила не більше 1 град, що свідчить про адекватність запропонованої моделі та можливість її застосування для проведення подальших чисельних досліджень.
Результати
Як зазначалось вище, падіння контейнера є однією з проектних аварій, отже для декількох варіантів її розвитку було проведено тепловий аналіз контейнера з ВЯП. Структуру руху охолоджуючого повітря та його температури представлено на рис. 2 для варіантів падіння на проміжок між вентиляційними каналами. Як видно, при такому варіанті розвитку аварії вентиляційний тракт суттєво перекривається корзиною зберігання, структура руху повітря суттєво змінюється порівняно з вертикальним положенням контейнера зберігання. Корзина зберігання охолоджується частково у верхній частині, вхідні й вихідні канали одночасно працюють на підвід та відвід охолоджуючого повітря. Зважаючи на складну форму нижніх вентиляційних каналів, підвід охолоджуючого повітря значно інтенсивніший біля вихідних каналів. Температура охолоджуючого повітря при падінні контейнера на
проміжок між каналами (направляючі вертикально) дещо вища (а), ніж при інших варіантах падіння,
що обумовлено нерівномірним розташуванням повітропідводчиків у середині контейнера та перекриттям більшої їхньої площини корзиною зберігання.

а
б
Рис. 2. Температура та структура руху охолоджуючого повітря при падінні контейнера
на проміжок між каналами: направляючі для транспортування розташовані перпендикулярно до поверхні
площадки (а); направляючі для транспортування розташовані паралельно поверхні площадки (б).

Зсув корзини зберігання може відбутись унаслідок, наприклад, землетрусу. Такий варіант
аварійної ситуації може призвести до перекриття повітропідводчиків, тобто до погіршення роботи
системи вентиляції (рис. 3). При зсуві корзини зберігання на вузький проміжок між повітропідводчиками відбувається максимальне їхнє перекриття і температури в корзині зберігання найвищі. Вентиляційне повітря у вертикальному кільцевому каналі нагрівається нерівномірно: на виході з верхніх
каналів, де корзина торкається корпусу контейнера і циркуляція повітря погіршена, температура вен-
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тиляційного повітря сягає 86 °С, у каналах із протилежного боку – 66,1 °С. У випадку, коли корзина
торкається корпусу контейнера у широкому проміжку між повітропідводчиками, максимальна температура ВЯП дещо нижча, вентиляційне повітря на виході з вентиляційного тракту нагріте більш рівномірно: 80,2 °С у тих каналах, біля яких корзина торкається корпусу контейнера, та 70,2 °С у каналах із протилежного боку.

а
б
Рис. 3. Температура та структура руху охолоджуючого повітря при зсуві корзини зберігання в напрямку
між вузькими проміжками повітропідводчиків (а) та між широкими проміжками повітропідводчиків (б).

а

б

в
Рис. 4. Температурне поле контейнера зберігання та корзини з ВЯП при аномально високих температурах (а),
зсуві корзини зберігання в напрямку між вузькими проміжками повітропідводчиків (б) та при падінні
контейнера на проміжок між верхніми та нижніми вентиляційними каналами (в).

Температурні поля контейнера зберігання та ВЯП для усіх розглянутих аварій мають свої
особливості (рис. 4). При впливі погодних факторів температурне поле симетричне відносно осі контейнера зберігання, бетонний контейнер прогрітий рівномірно з усіх боків (а). При зсуві корзини збе-

ISSN 1813-3584 ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І ЧОРНОБИЛЯ 2018 ВИП. 30

27

С. В. АЛЬОХІНА
________________________________________________________________________________________________________________________

рігання температурне поле втрачає симетричність, контейнер прогрівається більше з того боку, де
корзина торкається його внутрішньої поверхні (б). При падінні контейнера температурне поле контейнера теж несиметричне, але більш рівномірне, оскільки верхня його частина прогрівається більше
завдяки вентиляційному повітрю (в). Однак у всіх трьох групах проектних аварій зафіксувати їх шляхом вимірювання температури поверхні контейнера зберігання неможливо, адже контейнер не прогрівається повністю. Фіксація таких аварій можлива лише шляхом візуального огляду площадки зберігання (у випадку падіння контейнера) або через вимірювання температури вентиляційного повітря
у кожному з вихідних каналів контейнера (у випадку зсуву корзини зберігання).
Максимальні температури при різних варіантах розглянутих проектних аварій наведено в таблиці.
Максимальні температури при аварійних ситуаціях
№ з/п

1.1
1.2
1.3
1.4

2.1
2.2
2.3
3.1
3.2

Аварійна ситуація
Падіння контейнера зберігання
На верхній вентиляційний канал
На нижній вентиляційний канал
На проміжок між нижніми вентиляційними каналами (направляючі для транспортування розташовані перпендикулярно до поверхні площадки)
На проміжок між нижніми вентиляційними каналами (направляючі для транспортування розташовані паралельно поверхні площадки)
Зсув корзини зберігання відносно повітропідводчиків
Корзина торкається посередині між широкими проміжками повітропідводчика
Корзина торкається посередині між вузькими проміжками повітропідводчика
Корзина торкається посередині повітропідводчика
Погодні фактори
Екстремально низька температура атмосферного повітря -40 °С
Екстремально висока температура атмосферного повітря +52 °С

Максимальна
температура в
контейнері, °С
382,4
382,7
385,0
377,6
328,6
341,3
339,7
269,0
357,6

Найбільш небезпечними з теплової точки зору є аварії з падінням контейнера, у цьому випадку температури можуть перевищити ті, що встановлені тепловими критеріями безпеки.
Висновки
Огляд відкритих літературних джерел та звітів по аналізу безпеки сухих сховищ ВЯП показав,
що теплові розрахунки для деяких проектних аварій відсутні.
За результатами чисельного моделювання було обчислено максимальні температури в контейнері зберігання ВЯП за умов деяких проектних аварій (падіння контейнера, зсув корзини зберігання, погодні фактори) та визначено, що падіння контейнера є найбільш небезпечним із теплової
точки зору і рівень максимальних температур може перевищити припустимий – 350 °С.
У разі виникнення надзвичайної ситуації та за умови збереження цілісності основного обладнання зберігання ліквідація її наслідків повинна відбуватись відповідно до результатів теплових розрахунків: першочергово для контейнерів, що впали; тепловідвід шляхом конвекції повинен бути відновлений або організовано додаткове охолодження.
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ТЕПЛОВЫЕ АСПЕКТЫ НЕКОТОРЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ СУХОМ ХРАНЕНИИ
ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА В ВЕНТИЛИРУЕМЫХ КОНТЕЙНЕРАХ

Путем решения сопряженных задач теплообмена были проанализированы тепловые процессы, которые
имеют место в вентилируемых контейнерах хранения отработавшего ядерного топлива в условиях некоторых
проектных аварий. Были определены максимальные температуры при различных вариантах падения контейнера, сдвиге корзины хранения и при экстремально низких и высоких температурах атмосферного воздуха. Исследования проведены для контейнеров, которые эксплуатируются на единственном в Украине сухом хранилище отработавшего ядерного топлива на Запорожской АЭС.
Ключевые слова: отработавшее ядерное топливо, тепловые процессы, математическое моделирование.
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THERMAL ASPECTS OF SOME ACCIDENT CONDITIONS AT THE DRY SPENT NUCLEAR FUEL
STORAGE IN THE VENTILATED CONTAINERS
The analysis of thermal state of storage container for spent nuclear fuel under accident conditions is main part
of the complex safety analysis of the dry spent nuclear fuel storage facility on all stages of its lifecycle. As literatures
review shown, the thermal analysis of some accidents was not carried out. In the work by solving of the conjugate heat
transfer problems the thermal processes in ventilating storage containers for spent nuclear fuel under some design basis
accidents were analyzed. The maximum temperatures at different variants of the container's falls, storage cask displacement and at extremely high and low ambient temperatures were calculated. The most dangerous accidents from the
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thermal point of view are accidents with container's falls. In this case, the maximum temperatures of fuel can be higher
than allowable by safety criteria temperatures. Consequences of the accidents with container's falls should be removed
in the first instance; heat removing by natural convection should be restored or additional cooling should be organized.
As results shown, none of considered accidents could be detected by container surface temperature measurement because container is not warmed-up fully. Accidents can be detected by visual monitoring (at container's falls) or by measurement of the ventilating air temperature (at the storage cask displacement). The studies were carried out for containers, which are operated on the unique in Ukraine the Dry Spent Nuclear Fuel Storage Facility on the Zaporizhska NPP.
Keywords: spent nuclear fuel, thermal processes, mathematical modelling.
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СТАН ПРОБЛЕМИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
БЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТІВ ІЗ РАДІАЦІЙНО-ЯДЕРНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ
Розглянуто нормативні, експлуатаційні та регламентні документи, міжнародні рекомендації з проведення аналізу безпеки об’єктів із радіаційно-ядерними технологіями. Проведено аналіз можливих методів аналізу безпеки таких об’єктів та проектування робіт на них. Виконано дослідження сучасного стану щодо проблеми проведення багатокритеріального аналізу безпеки об’єктів із радіаційно-ядерними технологіями.
Ключові слова: радіаційна безпека, об’єкти з радіаційно-ядерними технологіями, принцип ALARA,
багатокритеріальний аналіз.

Вступ
Згідно з чинним Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища»
(ст. 9) кожний громадянин України має право на безпечне для його життя та здоров'я навколишнє
природне середовище. Це право гарантується заходами, спрямованими на захист навколишнього
природного середовища, запобігання та ліквідацію наслідків аварій техногенного характеру, стихійних лих, а також проведення аналізу безпеки об’єктів із радіаційно-ядерними технологіями. З огляду
на це, одним із пріоритетів діяльності в природоохоронній сфері Уряду України залишається реалізація заходів, які сприяли б підвищенню рівня радіаційної безпеки таких об’єктів шляхом вибору оптимального варіанта виконання робіт.
Перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему є одним з пріоритетних завдань України з підвищення рівня радіаційної безпеки. У процесі цього перетворення постає завдання
вибору оптимального варіанта виконання цих робіт. На даний час багато об’єктів із радіаційноядерними технологіями знаходяться на території чорнобильської зони відчуження. Крім того, тут
планується будівництво та експлуатація сховищ відпрацьованого ядерного палива і радіоактивних
відходів (РАВ), сонячних електростанцій, котелень на твердому паливі та ін. Для забезпечення мінімізації впливу такої діяльності на довкілля стає актуальним питання проведення аналізу безпеки та
вибору оптимального варіанта виконання робіт на об’єктах із радіаційно-ядерними технологіями у
зв’язку з тим, що всі ці об’єкти розміщені на радіоактивно забрудненій території і можуть бути задіяні у технологічному процесі поводження з радіоактивно забрудненими матеріалами.
Аналіз норм, правил, принципів і критеріїв, які застосовуються при створенні
протирадіаційного захисту
Усі види робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями здійснюються відповідно до
законів України та інших законодавчих актів, що регулюють відносини в галузі використання ядерної
енергії та поводження з РАВ.
Повнота використання діючих в Україні норм і правил ядерної та радіаційної безпеки стосовно до таких об'єктів встановлюється Міністерством екології та природних ресурсів України; Міністерством охорони здоров'я України; Міністерством внутрішніх справ України.
При аналізі безпеки при виконанні робіт на об'єктах в умовах іонізуючого випромінювання
повинні бути враховані вимоги таких документів: законів України; нормативних, концептуальних та
програмних документів України; основних документів експлуатуючих організацій.
Рекомендації МКРЗ і МАГАТЕ використовуються в тих їх частинах, які не суперечать вимогам перелічених вище документів і спрямовані на зменшення радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище. Основні принципи забезпечення безпеки в умовах радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє середовище сформульовані в документах [1 3] та ін.
Радіаційна безпека та протирадіаційний захист щодо практичної діяльності будується з використанням основних принципів [3]:
будь-яка практична діяльність, що супроводжується опроміненням людей, не повинна здійснюватися, якщо вона не приносить більшої користі опроміненим особам або суспільству в цілому в
порівнянні зі шкодою, яку вона завдає (принцип виправданості);
© В. В. Деренговський, А. В. Носовський, 2018
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рівні опромінення від усіх значимих видів практичної діяльності не повинні перевищувати
встановлених меж доз (принцип неперевищення);
рівні індивідуальних доз та/або кількість осіб, які опромінюються по відношенню до кожного
джерела випромінювання, повинні бути настільки низькими, наскільки це може бути досягнуто з
урахуванням економічних і соціальних факторів (принцип оптимізації).
Принципи протирадіаційного захисту:
здійснення протирадіаційного захисту персоналу, населення та природного середовища згідно
з вимогами законів, норм і правил, прийнятих в Україні;
здійснення протирадіаційного захисту персоналу відповідно до принципу ALARA;
оцінка радіаційних наслідків для персоналу, що враховує опромінення, обумовлене як діяльністю при реалізації основної задачі, так і знаходженням у зоні відчуження;
оцінка радіаційних наслідків потенційних аварій для персоналу, населення та навколишнього
природного середовища.
На стадії реалізації проектів повинні проводитися заходи щодо подальшої оптимізації процесу
проведення робіт на основі принципу ALARA. Так, поточний аналіз динаміки зміни колективної дози
допоможе в плануванні, забезпечивши раннє виявлення збільшення дози в порівнянні з розрахунковими значеннями. Це дає змогу прийняти коригуючі заходи і зменшити дозу опромінення персоналу.
Використання спеціальних тренажерів призведе до зменшення часу проведення робіт, зниження індивідуальних і колективної доз, а також зниження кошторисної вартості робіт за рахунок оптимізації
технологічних операцій і підвищення рівня підготовки персоналу. При реалізації проектів повинно
максимально використовуватися існуюче обладнання та інфраструктура, враховуватися досвід проведення подібних робіт, здійснюватися координація з іншими роботами на об'єктах в умовах іонізуючого випромінювання.
Згідно з рекомендаціями [4] у практиці радіаційної безпеки, протирадіаційного захисту людини і навколишнього середовища обґрунтування доцільності застосування того чи іншого заходу базується на процедурі порівняння зиску від реалізації заходу з відповідними витратами, пов'язаними з
його реалізацією. При цьому під витратами розуміється загальна міра всіх негативних факторів, що
виникають або можуть виникнути під час або внаслідок реалізації заходу. Це може бути шкода здоров'ю, економічні збитки, психологічні, політичні та інші наслідки. Для порівняння витрат і зиску
вони повинні бути кількісно виражені в тих самих величинах. Вартість кожного заходу визначається
проектом. Визначення грошового еквівалента як зиску, так і витрат від реалізації цього заходу пов'язано з деякими труднощами. Тому в процесі прийняття рішень важливо правильно зіставити всі витрати і зиск від реалізації даного заходу. Захід буде виправданим, якщо зиск від його реалізації буде
більшим, ніж загальні витрати, пов'язані з його реалізацією, і оптимальним, якщо чистий зиск від його реалізації - різниця загального зиску і загальних витрат - буде максимальною. Усі основні методи
оцінки виправданості та проведення оптимізації проектних рішень у ситуаціях втручання базуються
на структурному підході. Загальна схема даного підходу, його основні елементи та послідовність показані на рисунку.
Визначення проблеми, обсягів досліджень, визначення і вибір варіантів

Визначення факторів для розгляду і поділу їх на фактори протирадіаційного захисту
та інші фактори, визначення обсягів досліджень, визначення і вибір варіантів

Кількісний аналіз (де можливо) дієвості кожного
варіанта для факторів протирадіаційного захисту
Розгляд інших факторів
Аналіз варіантів відповідно до критеріїв

Висновки і рекомендації з оптимізаційного дослідження

Рішення

Структура дій при проведенні процедури оптимізації проектних рішень.
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Ця схема спрощена й не відображає всіх можливих ситуацій, що можуть виникнути при проведенні досліджень. Наприклад, дана схема не включає зворотний зв'язок між етапами або можливість перегляду деяких проміжних результатів під час аналізу. На першому етапі дуже важливим є
вибір варіантів реалізації проектів, який складається з трьох операцій: перелік усіх можливих варіантів; проведення попереднього аналізу для відсікання тих варіантів, які очевидно неможливі; відбір
варіантів, які безпосередньо братимуть участь у процедурі оптимізації.
Після визначення проблеми, обсягів робіт і можливих варіантів дій дуже важливим етапом є
визначення факторів (критеріїв) дослідження. Невключення факторів, які можуть впливати на ефективність заходу, або неправильна оцінка їхньої ролі може призвести до помилкового кінцевого результату. При оптимізації можуть бути враховані не тільки ті фактори, що належать (прямо чи опосередковано) до факторів протирадіаційного захисту (фактори протирадіаційного захисту), але і фактори поза його сферою. Фактори протирадіаційного захисту - це дози, витрати, ризики потенційних
аварій тощо, які можна розділити на дві категорії. До першої категорії відносяться фактори, які завжди необхідно включати в аналітичну процедуру оптимізації. Це вартість заходу і величина колективної дози. До другої категорії належать такі чинники, що не завжди включаються в аналіз, але вони
можуть бути включені особою, яка приймає рішення, для деталізації аналізу з метою отримання
більш точних результатів. Це розподіл індивідуальної дози, імовірність подій, надійність конструктивного рішення тощо. Коли всі фактори, які необхідно розглянути, визначені, може трапитися так, що
деякі з них неможливо виразити кількісно для включення в аналітичну процедуру. У такому випадку
особа, яка приймає рішення, має оцінити ці фактори якісно, а результат цієї оцінки далі бере участь у
подальшому аналізі. Щоб полегшити завдання знаходження оптимального варіанта, можна скористатися теорією експертних систем, методами багатокритеріального аналізу і теорією нечітких моделей.
Оскільки ефективність варіанта в даному випадку не може бути повністю охарактеризована за допомогою одного фактора, тому завдання вибору є багатокритеріальним. Для вирішення такого роду завдань Міжнародна комісія з радіаційного захисту (МКРЗ) розробила ряд рекомендацій, представлених нижче. Найважливішим компонентом підходу МКРЗ до оптимізації є кількісне визначення результатів оптимізаційних досліджень у тих випадках, коли це можливо. У випущених раніше публікаціях [4, 5] рекомендованим методом був аналіз витрат і зиску. У [6] метод аналізу витрат і зиску
наводиться як приклад, проте в цьому ж документі розроблені та рекомендовані для використання й
інші методи. Практичні керівні матеріали щодо застосування цих методів викладені в [7, 8].
Результат застосування будь-якого кількісного методу сприяння прийняттю рішень називають
аналітичним рішенням. Однак при формуванні рекомендацій стосовно до оптимуму його необхідно
поєднувати з якісною оцінкою виконання роботи щодо інших чинників радіологічного захисту. Результат цього поєднання вводиться потім в остаточний процес прийняття рішень. Із різних наявних
методів у [6] описано чотири: аналіз ефективності витрат, аналіз витрат і зиску, багатофакторний
аналіз корисності і багатокритеріальний аналіз корисності. Найважливішою обставиною, яка не завжди визнається, є те, що результат визначається не обраним методом, а завданням факторів радіологічного захисту та критеріїв, які повинні використовуватися при аналізі. Якщо прийнято рішення про
те, що актуальними є лише два фактори, наприклад витрати і колективна доза, то такий простий метод, як аналіз витрат і зиску, дасть аналітичне рішення, прямо вказуючи оптимум. Застосування
більш складного методу до настільки простої проблеми є зайвим, однак у разі, якщо це буде зроблено, буде отримано таке ж аналітичне рішення і вибір оптимуму. Однак якщо приймається рішення
про те, що актуальним є ряд факторів, і особливо, якщо деякі з них важко визначити кількісно, то
простий метод може врахувати лише деякі з цих факторів, і аналітичне рішення не вказує оптимуму.
Для знаходження оптимуму цей метод слід використовувати в поєднанні з якісною оцінкою варіантів
відносно решти факторів. Необхідність такого поєднання кількісних і якісних вкладів у рішення щодо оптимуму не завжди чітко розуміють. Хоча аналіз ефективності витрат і використовується, він дозволяє лише робити вибір варіанта, при якому або мінімізується колективна доза при фіксованих витратах на захист, або мінімізуються витрати на захист при заданій економії колективної дози. Однак
жодна з цих процедур аналізу ефективності витрат не відповідає оптимізації захисту, оскільки всі вони не включають фундаментального компромісу між витратами на захист і дозою.
Аналіз витрат і зиску в радіаційному захисті
Наступним більш високим етапом у порівнянні з аналізом ефективності витрат є аналіз витрат
і зиску. Це старий метод, і він був першим методом, уведеним МКРЗ у контексті оптимізації. Основ-
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на увага в цьому методі приділяється сукупним грошовим заходам витрат і зиску, пов'язаних із варіантами, і при цьому ставиться мета визначення варіанта, що характеризується мінімальними сумарними витратами. Ця мета досягається шляхом аналізу сумарних витрат за допомогою диференціального
аналізу. Вони є всього лише різними математичними методами. У ранніх публікаціях МКРЗ було наведено просте формулювання аналізу витрат і зиску. При цьому єдиними факторами, що, як видається, мали безпосереднє відношення до оптимізації, були фінансові витрати по здійсненню захисних
заходів і пов'язані з ними рівні колективної дози. У таких умовах простий аналіз витрат і зиску може
бути проведений за допомогою перетворення колективної дози в грошову вартість із використанням
контрольного значення вартості одиниці колективної дози, зазвичай позначається як величина α. Потім у ході аналізу проводять підсумовування витрат на захист Х і похідних витрат, пов'язаних зі шкодою для здоров'я, із тим щоб отримати сумарні витрати Х + Y. Критерій, який задається зовнішнім
чином, необхідний для отримання цифр і являє собою вартість одиниці колективної дози α. Сумарні
витрати для кожного варіанта являють собою порівняльний показник якості, а аналітичне рішення
відповідає варіанту, мінімізуючи сумарні витрати. Однак у цьому аналітичному рішенні враховуються лише два фактори, а саме витрати і колективна доза, і тому при переході від цього аналітичного
рішення до рекомендованого оптимального варіанта необхідно враховувати в якісному відношенні
будь-які інші фактори.
Розглянутий вище метод витрат і зиску строго обмежується кількісним порівнянням між витратами на захист і колективною дозою. Однак рамки аналізу витрат і результатів у принципі можуть
бути розширені. Одне з можливих розширень полягає в обліку розподілу індивідуальних доз. Один із
факторів радіологічного захисту, що розглядається в якості актуальних, полягає в тому, чи є індивідуальні дози високими або низькими. Це може бути виражено у вигляді різниці між колективною дозою, утвореною великим числом низьких індивідуальних доз, і тією ж самою колективною дозою,
отриманою меншою популяцією, кожен представник якої отримує більш високі дози. Один із методів
включення цього судження полягає в зміні значення, приписуваного одиниці колективної дози, за
допомогою додавання додаткового члена до витрат у зв'язку зі шкодою для здоров'я. Цей новий компонент витрат у зв'язку зі шкодою для здоров'я був виражений МКРЗ в [4, 6] як член β. Тоді шкода
для здоров'я визначається як Y = αS + βjSj, де βj – додаткова вартість, приписувана одиниці колективної дози; Sj – функція рівня індивідуальної дози у групі відповідних працівників.
Застосовуючи цю формулу, можна оцінити витрати у зв'язку зі шкодою для здоров'я як суму
члена α, колективної дози і членів β, а також з урахуванням розподілу індивідуальних доз. Включення допуску на розподіл індивідуальних доз веде до збільшення витрат у зв'язку зі шкодою для здоров'я Y і змінює сумарні витрати для кожного варіанта. Однак інші відповідні фактори можуть все ж
бути пропущені в кількісному аналізі і їх необхідно включати лише якісним способом.
Аналіз витрат і зиску - це досить універсальний метод, однак можна використовувати також
метод іншого роду, що відрізняється не тільки в принципах побудови, але й у тому, яким чином у
ньому трактуються відповідні фактори. Цей метод відомий як багатофакторний аналіз корисності.
Суть методу полягає у використанні для відповідних факторів оціночної схеми так званої функції корисності, яка відрізняється тим, що якщо оцінка або корисність для двох варіантів виявляється однаковою, то жоден із них не є переважаючим по відношенню до іншого. Варіант розглядається як кращий, якщо його оцінка вища, ніж оцінка іншого варіанта. У [5] на основі простого прикладу дається
уявлення про те, яким чином вводиться поняття багатофакторного аналізу корисності і як фактори,
що піддаються і не піддаються обчисленню, використовуються спільно з процесами винесення суджень для прийняття рішення. Наприклад, при купівлі автомобіля ми оцінюємо такі фактори, як ціна,
витрати на технічне обслуговування та ефективність з точки зору витрат палива. Ці чинники можна
врахувати без зусиль, якщо ставиться завдання проведення аналізу витрат і результатів, можливо, із
загальним обмеженням, що представляє собою грошову суму, яку ми маємо. Однак при оцінці інших
факторів, таких, як бажана швидкість розгону або максимальна швидкість, колір автомобіля або
якість звукової системи, застосування аналізу витрат і зиску виявляється нелегким. Тим не менш ми
визнаємо всі ці міркування в якості факторів при прийнятті рішення, ми оцінюємо кожен варіант кожен розглянутий для купівлі автомобіль – відповідно нашому ставленню до певного фактора, і потім досягаємо компромісу між різними факторами з використанням наших особистих критеріїв. У
проведених нами «дослідженнях» використовується та сама база даних - характеристики різних автомобілів, проте прийняті рішення можуть відрізнятися через наше індивідуальне ставлення до різних факторів і власних критеріїв при компромісному виборі між різними факторами. Наприклад, одні
можуть надавати більшого значення економії палива і швидкості розгону, у той час як інші - кольору
автомобіля або якості акустичної системи. Безумовно, остаточне рішення буде залежати від судження
особи, яка приймає це рішення.
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Повертаючись до застосування багатофакторного аналізу корисності, спочатку необхідно задати фактори радіологічного захисту і кількісно визначити наслідки кожного варіанта захисту з точки
зору цих факторів; іншими словами, провести ту саму початкову процедуру, як у випадку аналізу витрат і зиску. Потім для кожного фактора необхідно створити функцію корисності, що визначає відносну бажаність можливих результатів для цього фактора. Найкращому результату або найменшим несприятливим наслідкам для кожного фактора надається корисність, що дорівнює 1, а найгіршим наслідкам - корисність, що дорівнює 0. Основною перевагою цього методу є те, що зазначені функції
корисності необов'язково повинні бути лінійними. Це дає змогу ввести в кількісний процес прийняття
рішень зміни ставлення залежно від величини наслідків. Можна також використовувати метод багатофакторного аналізу корисності для включення факторів, які не можна визначити кількісно, за допомогою завдання функцій корисності для різних значень фактора. Наприклад, якщо в деяких випадках потрібно використовувати захисний одяг, то це вплине на легкість виконання завдань. Максимальне значення корисності, що дорівнює 1, очевидним чином приписується варіанту, не пов'язаному з
використанням захисного одягу, а мінімальне значення корисності, що дорівнює 0, - варіанту, при
якому важко проводити роботи.
Усі розглянуті до теперішнього часу методи - це агрегатні методи в тому значенні, що в них є
всі ознаки, що представляють відповідні фактори, які впливають на рішення, об'єднуються в єдиний
порівняльний показник якості, будь то сумарні витрати, як це має місце в аналізі витрат і зиску, або
функція загальної корисності, як це проводиться в багатофакторному аналізі корисності. Однак для
забезпечення такої агрегації необхідно виконання двох умов. По-перше, необхідно, щоб усі фактори
були порівнянними з одним із факторів, величина якого остаточно визначена і внесок у наслідки кожного з інших факторів можна однозначно оцінити за допомогою вибраного фактора. По-друге, особа, яка приймає рішення, має погодитися з тим, що погані показники по відношенню до одного фактора можуть бути компенсовані підвищеними показниками по інших факторах і такі компроміси
прийнятні для всього діапазону наслідків, що випливають з усіх розглянутих варіантів захисту. При
виконанні двох зазначених умов можуть виникнути певні труднощі, якщо розглянуті чинники виявляються різнорідними або вони можуть бути оцінені тільки в якісному відношенні. В іншому випадку, коли деякі наслідки варіантів захисту виявляються досить екстремальними, може бути зроблено
висновок про те, що компроміс не-прийнятний для всього діапазону наслідків. У цих умовах може
виявитися більш корисним метод, в якому діапазон наслідків трактується іншим чином. Такий метод
більш детально викладено в [6] в якості прикладу іншого підходу до оптимізації радіологічного захисту.
Останній метод застосовується в теорії управління й використовується, коли монетарне уявлення параметрів (факторів або критеріїв) управління ускладнене або неможливе. Найбільш ефективне використання методу забезпечується в разі, якщо сумарні витрати за різними альтернативами дають приблизно однакові результати [9, 11]. У той же час цей метод є найбільш складним при проведенні аналізу і побудові функцій бажаності.
Оскільки такі критерії, як колективна ефективна доза, колективний радіаційний ризик для
персоналу і населення, уявити в грошовому еквіваленті складно, і при існуючій точності визначення
значення критеріїв їхні величини можна вважати близькими між собою, то кращим із перерахованих
методів є багатокритеріальний аналіз, що застосовується в теорії управління.
Аналіз методів вибору оптимального варіанта
При виборі найкращого варіанта доводиться враховувати багато різних вимог, що висуваються до вирішення, і серед цих вимог зустрічаються такі, що суперечать одна одній. Однак майже всі
математичні методи оптимізації призначені для знаходження екстремуму однієї функції - для однієї
мети. Тому найчастіше намагаються звести багатоцільову задачу до одноцільової [10]. Ця процедура
в більшості випадків призводить до серйозного спотворення суті проблеми і, отже, до невиправданої
заміни однієї задачі іншою.
Якщо при вирішенні одноцільових задач методологічних проблем не виникає, а можливі тільки обчислювальні труднощі, то інакша ситуація з багатоцільовими рішеннями. Тут основні нюанси
пов'язані з проблемою: що слід вважати найкращою альтернативою в задачі з декількома цільовими
функціями, які суперечливі і досягають максимуму в різних точках безлічі альтернатив? Сьогодні не
існує єдиної думки, тому оцінка якості системи в разі векторного показника якості є однією з головних проблем у теорії ефективності та дослідження операцій.
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Багатовимірні цілі можуть перебувати між собою в таких відносинах: цілі взаємно нейтральні
(система може характеризуватися й розглядатися незалежно стосовно до окремих цілей); цілі кооперуються (тут, як правило, систему вдається розглянути щодо однієї цілі, а інші досягаються одночасно); цілі конкурують (у цьому випадку одну з цілей можна досягти лише за рахунок іншої).
Якщо цілі частково нейтральні, частково кооперовані і частково конкурують між собою, то
завдання сформулюється таким чином, що потрібно брати до уваги тільки конкуруючі цілі. Розгляд
нейтральних або кооперативних цілей не становить труднощів, так що проблеми, орієнтовані на безліч цілей, перш за все, повинні бути розглянуті в частині конкуруючих цілей, оскільки всі вони разом
не можуть бути виражені одновимірним параметром.
Можна запропонувати структуру існуючих на сьогоднішній день процедур вирішення такого
роду багатоцільових завдань - за методом використання інформації: апріорні, апостеріорні, адаптивні
(на основі методів теорії чутливості); за методом прийняття рішення: скалярна( метод головної компоненти, метод поступок, метод комплексного критерію, метод Гермейера, метод справедливого
компромісу, метод умовного центра мас, метод на основі функції Харрінгтона, метод ідеальної точки); векторна (виділення парето-оптимальної області, графоаналітичний метод, ЛПτ-пошук); за характером використаної інформації: детерміновані, імовірнісні.
У процедурах апріорного типу робиться явне або неявне припущення, що вся інформація, що
дає змогу визначити оптимальне рішення, прихована у формальну модель завдання і за допомогою
деяких перетворень може бути з цієї формальної моделі вилучена та використана. Вважається, що
множин альтернатив U і цільових функцій W1(u), W2(u), ... цілком достатньо для об'єктивного визначення оптимального рішення, що залежить від відсутніх у даній моделі факторів. Процедури даного
типу засновані на припущенні про можливість апріорного визначення найкращого співвідношення
між вимогами, що висуваються різними критеріями. Зрозуміло, що така можливість існує не завжди.
Крім того, вибір конкретного виду глобальної функції мети не може бути здійснений у відриві від
розв'язуваної задачі.
В основі апостеріорних процедур лежить припущення, що формальна модель багатоцільового
завдання не містить інформації, достатньої для однозначного вибору найкращої альтернативи. Отже,
рішення, прийняті за допомогою апостеріорних процедур, мають принципово суб'єктивний характер,
що зумовлює необхідність залучення суб'єктивних суджень конструктора. Облік переваг проектанта
в цьому випадку є одним із найбільш ефективних методів зняття наявної невизначеності.
Апостеріорні процедури прийняття рішень полягають у формулюванні додаткових вимог, що
накладаються на вподобання проектанта, виконання яких дозволяє однозначно відновити деяку скалярну функцію корисності P(u), після чого завдання прийняття рішень зводиться до скалярної оптимізації.
Типова структура апостеріорної процедури розв'язання багатокритеріальних задач така. Спочатку виконується перевірка гіпотези про незалежність по корисності. Якщо відповіді проектанта дозволяють зробити висновок, що незалежність дійсно має місце, то за допомогою спеціальних методів
(часто використовується принцип лотереї) відновлюються всі величини, необхідні для ідентифікації
шуканої функції корисності.
Основною перевагою апостеріорних процедур у порівнянні з апріорними є чітке визначення
умов, при виконанні яких ними можна користуватися. Але їхнє практичне використання часто наштовхується на необхідність збору надзвичайно великої кількості інформації, а також на те, що проектант у багатьох випадках або не може дати інформацію, необхідну для реалізації процедури, або дає
її з великими помилками. Це пов'язано, як правило, із непідготовленістю проектанта до вирішення
такого роду завдань.
Як відомо, у кібернетиці під адаптацією розуміється процес накопичення і використання інформації в системі, спрямований на досягнення певного, зазвичай оптимального в деякому сенсі стану або поведінки системи при початковій невизначеності або зовнішніх умовах [12]. Із наведеного
вище визначення в результаті аналізу можна сформулювати деякі загальні принципи адаптації: адаптація, як правило, безперервний динамічний керований випадковий процес; у процесі адаптації
управління процесом повинне бути оптимальним по якомусь одному або декількох критеріях (показниках).
У процесі адаптації (адаптивного управління) можуть змінюватися параметри, структура системи, алгоритм функціонування, управляючі впливи тощо. Як відомо, процес оптимального проектування може інтерпретуватися у вигляді завдання оптимального управління. Тому до нього можуть
бути повністю застосовані як загальні принципи, так і методи адаптації. При цьому адаптація тут мо-
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же розглядатися із двох точок зору: по-перше, у ході проектування відбувається безперервне надходження й накопичення знань про умови застосування майбутнього об'єкта, нових даних про матеріали, їхню поведінку при діючих навантаження тощо, які повинні враховуватися при прийнятті оптимальних рішень; по-друге, деякі вироби після їхнього створення працюють у найрізноманітніших і
невизначених умовах, що вимагає, у свою чергу, від конструктора забезпечення максимальної пристосовності рішення до постійно змінюваних умов.
У викладених вище матеріалах зазначалося про постановки та методи вирішення завдань, що
не містять невизначеностей. Однак, як правило, більшість реальних завдань містять у тому чи іншому
вигляді невизначеність. Можна навіть стверджувати, що рішення задач з урахуванням різного виду
невизначеностей є загальним випадком, а прийняття рішень без урахування їх - приватним. Однак
через концептуальні та методичні труднощі в даний час не існує єдиного методологічного підходу до
вирішення таких завдань. Проте накопичена досить велика кількість методів формалізації постановки
і прийняття рішень з урахуванням невизначеностей. При використанні цих методів слід мати на увазі,
що всі вони носять рекомендаційний характер, і вибір остаточного рішення завжди залишається за
особою, яка приймає рішення (ОПР).
При вирішенні конкретних завдань з урахуванням невизначеностей ОПР стикається з різними
їхніми типами. У дослідженні операцій прийнято розрізняти три типи невизначеностей [13]: невизначеність цілей; невизначеність наших знань про навколишнє оточення і діючі у даному явищі фактори
(невизначеність природи); невизначеність дій активного або пасивного партнера, або противника.
У наведеній вище класифікації тип невизначеностей розглядається з позицій того чи іншого
елемента математичної моделі. Так, наприклад, невизначеність цілей відбивається при постановці
завдання на виборі або окремих критеріїв, або всього вектора корисного ефекту.
З іншого боку, два інші типи невизначеностей впливають в основному на складання цільової
функції рівнянь обмежень і методу прийняття рішення.
За цією ознакою можна розрізняти стохастичну (імовірнісну) невизначеність, коли невідомі
фактори статистично стійкі і тому являють собою звичайні об'єкти теорії ймовірностей - випадкові
величини (або випадкові функції, події тощо). При цьому повинні бути відомі або визначені при постановці завдання всі необхідні статистичні характеристики (закони розподілу та їхні параметри).
Іншим крайнім випадком може бути невизначеність нестохастичного типу (за висловом Вентцеля [14] - "погана невизначеність"), при якій ніяких припущень про стохастичну стійкість не існує.
Нарешті, можна говорити про проміжний тип невизначеності, коли рішення приймається на підставі
будь-яких гіпотез про закони розподілу випадкових величин. При цьому ОПР повинен мати на увазі
небезпеку розбіжності його результатів з реальними умовами. Ця небезпека розбіжності формалізується за допомогою коефіцієнтів ризику.
Висновки
У результаті дослідження сучасного стану проблеми щодо проведення багатокритеріального
аналізу безпеки об’єктів з радіаційно-ядерними технологіями сформульована мета подальших досліджень - удосконалення методу багатокритеріального аналізу безпеки об’єктів з радіаційно-ядерними
технологіями. Для досягнення мети необхідно виконати такі завдання:
провести адаптацію та удосконалення методу багатокритеріального аналізу;
визначити та обґрунтувати кількісні та якісні критерії вибору оптимального варіанта виконання робіт;
побудувати функції бажаності, що відповідають вимогам поставленої задачі;
провести дослідження вагових коефіцієнтів для обчислення узагальненого показника ефективності прийнятого рішення.
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СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО АНАЛИЗА
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ С РАДИАЦИОННО-ЯДЕРНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

Рассмотрены нормативные, эксплуатационные и регламентные документы, международные рекомендации проведения анализа безопасности объектов с радиационно-ядерными технологиями. Проведен анализ
возможных методов анализа безопасности таких объектов и проектирование работ на них. Выполнено исследование современного состояния проблемы проведения многокритериального анализа безопасности объектов с
радиационно-ядерными технологиями.
Ключевые слова: радиационная безопасность, объекты с радиационно-ядерными технологиями, принцип ALARA, многокритериальный анализ.
V. V. Derengovskiy, A. V. Nosovskiy
Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants, NAS of Ukraine, Kirova str., 36a, Chornobyl, 07270, Ukraine
STATE OF THE PROBLEM OF MULTI-CRITERIAL SAFETY ANALYSIS
OF OBJECTS WITH RADIATION-NUCLEAR TECHNOLOGIES
The transformation of the Ukryttya object into an ecologically safe system is one of the priority tasks of
Ukraine to increase radiation safety. In the process of this transformation the task of choosing an optimal version of
these works. At present, many objects with radiation-nuclear technologies are located on the territory of the Chernobyl
exclusion zone. In addition, construction and operation of spent fuel storage facilities and radioactive waste, solar power
plants, solid fuel boilers, etc. are planned here. In order to minimize the impact of such activities on the environment,
the issue of conducting safety analysis and selecting the optimal option for work on objects with radiation-nuclear technologies becomes relevant, due to the fact that all these objects are located on radioactive contaminated territories and
can Be involved in the technological process of handling radioactive contaminated materials. As a result of the study of
the current state of the problem of conducting multi-criterial analysis of the safety of objects with radiation-nuclear
technologies, the goal of further research is being formulated: improvement of the method of multi-criterion analysis of
the safety of objects with radiation-nuclear technologies. To achieve the goal, you must complete the task: to adapt and
improve the method of multi-criteria analysis; to determine and substantiate the quantitative and qualitative criteria for
choosing an optimal version of the work; to construct desirability functions that meet the requirements of the task; carry
out a study of weighting factors for calculating the generalized efficiency indicator of the decision.
Keywords: radiation safety, radiation safety, objects with radiation-nuclear technologies, ALARA principle,
multi-criteria analysis.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИСТОЧНИКА РАДИОАКТИВНЫХ ВЫБРОСОВ
ПО ДАННЫМ РАДИАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА С ПОМОЩЬЮ ФИЛЬТРА КАЛМАНА
Исследована применимость метода решения обратной задачи атмосферного переноса, использующего
расширенный фильтр Калмана, для восстановления параметров аварийного выброса из ЧАЭС на основе данных
измерений мощности экспозиционной дозы (МЭД), проведенных в г. Припять с 26 по 29 апреля 1986 г. Реконструированы значения суточных выбросов радионуклидов, а также метеорологических параметров в начальный
период аварии. Получено, что сходимость метода существенно зависит от качества исходных данных измерений МЭД, а также выбора начальных значений итерационного процесса расчетов по методу фильтра Калмана.
Показано, что по мере накопления радиоактивных выпадений на поверхности земли в течение рассматриваемого периода сходимость стандартного метода фильтра Калмана может ухудшаться. Предложена модификация
алгоритма для улучшения сходимости при сильно зашумленных данных, позволяющая добиться сходимости
метода при большой неопределенности первоначальной оценки параметров источника.
Ключевые слова: Чернобыльская авария, моделирование атмосферного переноса, мощность экспозиционной дозы, реконструкция параметров источника выброса, фильтр Калмана.

Введение
Моделирование распространения загрязняющих примесей в атмосфере (в том числе радиоактивных выбросов из ядерно-радиационных объектов) широко используется для оценки влияния выбросов на окружающую среду и здоровье человека. В общем случае достоверность таких оценок определяется следующими основными факторами:
1. Детальностью описания физических процессов переноса нуклидов в атмосфере и их осаждения на подстилающую поверхность (параметризация турбулентной диффузии, скорости седиментации аэрозольных частиц, интенсивности сухого и влажного осаждения примеси и т.п.) в самой модели.
2. Качеством и полнотой входной метеорологической информации, используемой для расчетов - ее пространственным разрешением, учетом нестационарности метеорологических процессов.
3. Детализацией характеристик источника выбросов - его интенсивности, эффективной высоты выброса, фазового и химического (нуклидного) состава, размеров частиц в случае аэрозольного
выброса и др.
4. Учетом влияния свойств подстилающей поверхности на распространение и осаждение примеси – рельефа, пространственной неоднородности параметра шероховатости земной поверхности.
В зависимости от конкретной задачи, решаемой с помощью моделирования атмосферного переноса примеси, относительное влияние каждого из указанных факторов на величину неопределенности результатов расчетов может быть разным. Для проблемы оперативного прогнозирования последствий выбросов из объектов атомной энергетики в случае радиационной аварии наиболее критичным оказывается оценка характеристик источника выбросов, в первую очередь его интенсивности. Как показывает опыт всех крупных радиационных аварий, включая Чернобыльскую и Фукусимскую, неопределенность первых оценок выброса могла достигать нескольких порядков величины. По
мере накопления данных измерений радиационной ситуации в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению, оценки основных характеристик источника выбросов постепенно уточнялись. В
условиях неполноты и неизбежной несогласованности поступающих данных измерений, что характерно для аварийной ситуации, процедура оценки параметра источника выброса по данным измерений на местности оказывается достаточно сложной задачей. Для ее решения предложено и интенсивно разрабатываются различные математические методы, обзоры которых можно найти в [1 - 4].
В последние годы для реконструкции параметров источника широкое применение получил
метод, основанный на использовании фильтра Калмана [6, 7], который оценивает вектор состояния
динамической системы на основе данных неполных и зашумленных измерений. Применимость
фильтра Калмана к реконструкции параметров источника тестировалась на данных численных экспериментов по моделированию распространения радиоактивного выброса [8] и результатах диффузионного эксперимента Kincaid [9] (с использованием значений концентрации примеси в воздухе). В [10]
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приведены результаты тестирования метода с использованием модельных значений мощности экспозиционной дозы (МЭД) при выбросе одного нуклида, а в [11, 12] – по данным измерений МЭД при
диффузионном эксперименте на исследовательском реакторе с выбросом 41Ar.
Ранее в [5] при решении обратной задачи атмосферного распространения радионуклидов с
использованием метода минимакса была проведена реконструкция параметров выброса из Чернобыльской АЭС в начальный период аварии на основе данных измерений МЭД, проведенных в г.
Припять в течение 26 - 29 апреля 1986 г. В настоящей работе приведены результаты исследования
применимости метода оценки параметров выброса, использующего фильтр Калмана, для решения
этой задачи по тем же данным измерений.
Описание метода
Фильтр Калмана применяется для оценки состояния динамической системы по данным измерений. Состояние системы описывается вектором X  ( x1 ,..., x m ) , где xi – значения отдельных параметров источника выброса, а также метеорологических характеристик, определяющих распространение выброса в атмосфере. Оценка параметров системы производится по данным измерений на местности, определяемой вектором Y  ( y1 ,..., y n ) (n – количество измерений).
В методе предполагается, что вектор измерений (наблюдаемых величин) Y связан с вектором
оценки параметров системы X линейным уравнением и в наблюдении присутствует погрешность, некоррелированная с оцениваемыми параметрами
(1)
Y  HX   ,
где  - вектор погрешности измерений с ковариационной матрицей R, а H – матрица, описывающая
связь наблюдаемых величин Y с набором оцениваемых параметров системы X.
Обычный фильтр Калмана предполагает линейную зависимость между указанными векторами, и по этой причине он неприменим к большинству задач реконструкции параметров источника
выбросов в атмосферу. Для общего случая их нелинейной связи
(2)
Y  h X   
используется расширенный фильтр Калмана (extended Kalman filter, EKF). Он предусматривает последовательную линеаризацию функции h X  в окрестности значений Х на каждом шаге расчетов,
h
т.е. вычисляется матрица H ij  i , где i – номер измерения, а j – номер оцениваемого параметра.
x j
Эволюция вектора состояния X в процессе применения фильтра Калмана в общем случае описывается уравнением
(3)
Xk
MX k 1   ,
где слагаемое  описывает изменение параметров системы под влиянием случайных процессов в ней
(«белый шум») с ковариационной матрицей Q, а M – оператор прогноза изменения параметров системы. Индексы k и k - 1 обозначают номера шагов в итерационном процессе вычислений. Поскольку
в рассматриваемой задаче состояние системы (параметры источника выброса и метеорологические
параметры) предполагается квазистационарным (в пределах каждого выбранного временного интервала), то значение М далее полагается равным M  1.
Вычисления с помощью фильтра Калмана могут быть описаны такими уравнениями:



X kf
Pk

f

 MX k 1 ,
 MPk 1 M T

(4)
Q,

(5)

K  P f H T ( HP f H T  R)
X X
a

f

1

,

 K (Y  HX ) ,
f

(6)
(7)

P a  ( I  KH ) P f ,
(8)
где P – ковариационная матрица ошибки прогноза; К – коэффициент усиления фильтра Калмана; I –
единичная матрица.
Алгоритм работает в два этапа – прогнозирования (значения с индексом f) и коррекции (значения с индексом a). На этапе прогнозирования фильтр Калмана экстраполирует значения переменных состояния (уравнение (4)), а также их неопределенности (уравнение (5)). На втором этапе (уравнения (6) - (8)), по данным измерения, полученного с некоторой погрешностью, результат экстрапоISSN 1813-3584 ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І ЧОРНОБИЛЯ 2018 ВИП. 30
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ляции уточняется. В результате итерационный процесс, направленный на достижение максимально
возможной сходимости наборов расчетных и измеренных значений, дает оптимальную оценку значений параметров системы.
Постановка задачи реконструкции параметров источника
В данной работе для восстановления параметров аварийного выброса из ЧАЭС использованы
данные измерений и исходные предположения, использованные в [5], поэтому здесь ограничимся
лишь их кратким изложением.
Набор исходных данных измерений включал результаты 485 измерений МЭД, проводившихся
сотрудниками ЧАЭС в период с 03 ч 26 по 23 ч 29 апреля 1986 г. в 31 точке в г. Припять [13] (рис. 1).
Максимальные значения МЭД за весь период измерений варьировались от 290 мР/ч в северозападной части до 1404 мР/ч в восточной части города.

Рис. 1. План г. Припять с точками расположения пунктов измерений МЭД. Стрелкой показано направление
на ЧАЭС. Выделены зоны города с различным уровнем радиоактивного загрязнения.

Для расчетов атмосферного переноса радионуклидов и их осаждения на земную поверхность
использована стационарная гауссова модель струи [14]. Для описания меняющейся во времени картины формирования поля радиоактивного загрязнения рассматриваемый период (26 - 29 апреля
1986 г.) разбивался на интервалы, в течение каждого из которых предполагалась стационарность параметров источника и метеорологических условий распространения выброса. На основании анализа
данных измерений МЭД и имеющихся метеорологической информации были выделены интервалы, в
течение которых радиоактивные выбросы из ЧАЭС переносились в направлении г. Припять (табл. 1).
Таблица 1. Периоды переноса радиоактивного выброса из ЧАЭС в направлении г. Припять
(апрель 1986 г.)
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Период

Дата

Время, ч

А
B
C
D
E
F
G
H

26.04.86
26.04.86
27.04.86
27.04.86
27.04.86
27.04.86
28.04.86
29.04.86

18 – 22
22 – 02 (27.04)
05 – 07
08 – 13
13 – 18
21 – 23
12 – 19
15 – 24

Скорость
ветра U,
м/с
6
2
2
2
2
4
3
2

Класс
устойчивости
атмосферы
D
D
D
C
C
D
C
D

Длительность переноса
на г. Припять, ч
4
4
2
5
5
2
7
9
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Имеющиеся данные метеонаблюдений в этот период не могут быть использованы для задания
направления ветра в модельных расчетах вследствие влияния локальных особенностей формирования
метеоусловий и большой периодичности проведения измерений. Поэтому, как и в [5], направление
ветра рассматривалось как параметр, требующий своего определения в рамках решения обратной задачи атмосферного переноса.
Дальнейшие расчеты проводились для 19 основных гамма-излучающих нуклидов, соотношение которых в выбросе принималось постоянным [5]. В 31 точке измерений рассчитывалась динамика во времени объемной активности каждого радионуклида, их плотности выпадений (с учетом различной скорости сухого осаждения), вклада в значения МЭД от воздушной компоненты и от выпадений, а также суммарное значение МЭД.
Результаты для двухпараметрической задачи
Для тестирования алгоритма с использованием фильтра Калмана рассматривалась 2-параметрическая задача, в которой вектор параметров системы X (уравнение (1)) включал интенсивность выброса q и направление ветра  при фиксированном значении эффективной высоты выброса. В качестве вектора измерений Y использовался набор измерений МЭД по всем пунктам в течение выбранного
периода. Оценка оптимальных значений q и  проводилась последовательно для каждого из 8 периодов, указанных в табл. 1. После нахождения их оптимальной оценки для очередного периода рассчитанные на момент его окончания значения объемной активности радионуклидов, плотности их выпадений и МЭД использовались как начальные при аналогичных оценках для последующего периода из
табл. 1. В течение временных интервалов, когда перенос на г. Припять отсутствовал, учитывались
самоочищение приземного воздуха за счет постепенного осаждения примеси на земную поверхность
и радиоактивный распад нуклидов.
Процедура оптимальной оценки значений q и  проводилась независимо для четырех значений эффективной высоты выброса H = 50, 100, 200 и 300 м. Полученные результаты для направления
ветра и интенсивности выброса 137Cs представлены в табл. 2.
Таблица 2. Результаты восстановления интенсивности аварийного выброса из ЧАЭС
и направления ветра для каждого выбранного периода

Номер
периода

А
B
C
D
E
F
G
H

Направление ветра , град

Интенсивность выброса q (137Cs), ТБк/ч
H = 50 м

H = 100 м

H = 200 м

H = 300 м

H=50м

40
58
29
84
43
115
169
187

46
68
31
87
44
140
203
223

86
123
46
104
53
313
441
455

255
350
83
141
70
1498
1802
1645

138
145
116
128
131
146
155
164

H = 100 м H = 200 м
138
145
116
128
132
146
155
164

139
146
116
128
133
148
156
164

H = 300 м
142
147
116
129
135
150
159
165

В табл. 2 указаны значения направления ветра, принятого в метеорологии, т.е.  = 90º соответствует переносу выброса на запад, а  = 180º - на север. Для источника выброса, расположенного в
начале координат, точки измерений МЭД в г. Припять расположены в секторе 111° (западная часть) <
<  < 138° (восточная часть города). Согласно результатам реконструкции, метеорологические условия, определявшие радиоактивное загрязнение г. Припять в течение начального периода аварии, существенно менялись. Юго-восточный ветер в течение вечера 26 - ночи 27 апреля обусловил начало
интенсивного радиоактивного загрязнения города, прежде всего его восточной части (зоны 6 - 8 на
рис. 1). С раннего утра и до полудня 27 апреля выброс из ЧАЭС распространялся в направлении
г. Припять, что обусловило интенсивный рост значений МЭД по всей территории города. Во второй
половине 27 апреля направление переноса начало меняться по часовой стрелке на северо-северозападное, и в последующий период значительное увеличение величины МЭД фиксировалось снова
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преимущественно в восточной части города. Расхождения в оценках направления ветра, полученные
для разных значений эффективной высоты выброса, не превышают 4º.
В отличие от значений направления ветра результаты оценок интенсивности выброса значительно отличаются между собой в зависимости от выбора эффективной высоты выброса (см. табл. 2).
Это объясняется сильной корреляцией между значениями интенсивности источника и его высоты
[12].
В табл. 3 приведены статистические характеристики сравнения модельных Сi и измеренных
Mi значений МЭД по всему массиву измерений (N = 485): S – значение функции стоимости, полученN
1
M i  C i 2 - относиное в результате нахождения оптимальной оценки параметров;  
N  M  C i 1
тельное среднеквадратичное отклонение; FOEX  N (Ci  M i ) / N  0.5  100% - доля завышенных мо-





дельных значений по сравнению с измеренными; FA  N M i



 Ci M i  /





N  100% – доля пар измерен-

ных и модельных значений, отношение которых не превышает α; G – среднее геометрическое набора
пар Ci/Mi; σG - геометрическое стандартное отклонение набора пар Ci/Mi; r – коэффициент корреляции
Пирсона.
Таблица 3. Статистические характеристики сравнения измеренных
и модельных значений МЭД для разных значений эффективной высоты выброса
(485 пар значений)
Статистические
характеристики
S, (мР/ч)2
σ
FOEX
FA2
FA3
FA5
G
σG
r

Эффективная высота выброса H, м
50
100
200
300
6,28 106
6,45 106
7,19 106
9,02 106
0,097
10,8
88,2
96,9
99,2
1,09
1,24
0,92

0,099
11,4
88,0
96,7
99,2
1,09
1,24
0,92

0,111
11,4
86,8
96,5
99,2
1,09
1,25
0,91

0,141
9,2
84,7
94,8
99,4
1,07
1,28
0,89

Как видно по большинству статистических характеристик из табл. 3, наилучшая оценка двух
параметров задачи при заданной высоте выброса может быть получена для значения H = 50 м. Интерполируя по времени рассчитанные для этого варианта результаты оценки интенсивности источника для каждого из периодов переноса выброса на г. Припять (см. табл. 2), можно оценить значения
суточных выбросов из ЧАЭС. Для 137Cs они равны 1,0 ПБк для 26 апреля, 1,8 ПБк для 27 апреля,
4,1 ПБк для 28 апреля и 4,5 ПБк для 29 апреля (что составляет 3, 18, 56 и 91 % от общепринятых значений [15] соответственно).
Таким образом, оценки интенсивности чернобыльского выброса, полученные при решении
двухпараметрической задачи с фиксированной высотой выброса, значительно занижают эту величину
в начальный период аварии (26 – 27 апреля 1986 г.). Это объясняется несколькими причинами. Вопервых, в этот период эффективная высота выброса достигала 1000 м и более, поэтому для более достоверных оценок величина H также должна включаться в число реконструируемых параметров задачи наряду с интенсивностью выброса. Во-вторых, фактические данные измерений, полученные лишь
на ограниченной площади на расстоянии 2 - 4 км от источника, полностью не отображают сложные
процессы распространения выброса от такого высотного источника (для этого требуется привлечение
данных измерений на больших расстояниях). В более поздний период выброса по мере снижения эффективной высоты источника погрешность оценок выброса, связанная с этим фактором, уменьшается. В-третьих, интерполяция полученных оценок интенсивности выброса на временные промежутки,
в которых основное направление переноса выброса уходило в сторону от г. Припять, также вносит
значительную погрешность в рассчитанные значения суточных выбросов (особенно это касается первых 17 часов после аварии). С учетом этих обстоятельств оценки интенсивности источника в течение
28 - 29 апреля 1986 г. могут рассматриваться как вполне удовлетворительные.
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На рис. 2 приведены примеры результатов расчетов МЭД для разных зон загрязнения города с
использованием значений интенсивности выброса и направления ветра, реконструированных для каждого из 8 периодов с заданной высотой источника H = 50 м.
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Рис. 2. Динамика изменения МЭД во времени для точек измерений № 3 (а), 16 (б), 19.3 (в) и 19.4 (г):
линии – расчетные значения; треугольники – результаты измерений.
По оси х - время в часах после 0 ч 26 апреля 1986 г.

Оценка сходимости алгоритма
В [4] отмечена работа по реконструкции параметров источника радиоактивных выбросов, в
которой использование расширенного фильтра Калмана приводило к расходимости численного решения. Известно, что сходимость алгоритма поиска оптимальной оценки параметров с помощью любого из методов нелинейной оптимизации, в том числе фильтра Калмана, в значительной степени зависит от выбора начального приближения для их значений [3]. В связи с этим было проведено исследование сходимости метода для рассматриваемой задачи. Для каждого из 8 заданных временных периодов была проведена процедура поиска оптимальной оценки интенсивности выброса радионуклидов (в качестве «реперного» нуклида был выбран 137Cs) и направления ветра для различных значений
их начального приближения. Начальные значения оценки направления ветра выбирались в пределах
90° < 0 < 180° с шагом 0,1°. Для удобства вычислений в качестве второго оцениваемого параметра
использовалась интенсивность выброса 137Cs в Ки/с, деленная на скорость ветра U (м/с), которая задавалась для каждого периода согласно табл. 1. Для определенной таким образом величины q/U интервал начальных значений задавался в пределах 10-3 Ки/м < (q/U)0 < 105 Ки/м (что при скорости ветра 2,7 м/с соответствует диапазону интенсивности выброса 108 - 1016 Бк/с). Массив начальных значений (q/U)0 при заданном шаге величины в логарифмическом масштабе состоял из 901 значений. С
помощью фильтра Калмана последовательно для каждого временного периода из табл. 1 выполнялась процедура определения оптимальных значений интенсивности выброса и направления ветра для
каждой пары их начальных значений (q/U)0 и 0 из двумерного массива размерности 901  401.
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На рис. 3, а приведены результаты исследования сходимости алгоритма для каждого из 8 временных периодов при применении стандартного алгоритма фильтра Калмана (уравнения (4) - (8)).
Для периодов A, B, C, D, E (в течение 26 – 27 апреля 1986 г.) сходимость обеспечивается при отклонении начального приближения от оптимального значения до 5 - 10° по направлению ветра и до 3 - 5
раз для интенсивности выброса. При большем отклонении хотя бы одного из начальных приближений сходимость решения может быть не достигнута. Как видно из рис. 3, а, при выборе начального
приближения для интенсивности выброса, отличающегося от оптимального на порядок и более, алгоритм не гарантирует сходимость даже при высокой точности метеорологических данных. По мере
накопления радиоактивных выпадений на земной поверхности и, соответственно, увеличения их
вклада в измеряемую МЭД алгоритму становится все труднее выделить вклад «воздушной» компоненты и оценить по ней величину выброса (периоды F, G, H с вечера 27 апреля по 29 апреля). Для
последних двух периодов численное решение расходится практически во всем диапазоне начальных
значений (за исключением нескольких точек).

Продолжение рис. 3 на с. 47.
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а

б

в

Рис. 3. Области выбора начальных значений (q/U)0 и 0 (выделены черным цветом), при которых численный
алгоритм сходится к оптимальным значениям q/U и  (отмечены звездочкой) для каждого из 8 периодов
(обозначение периода указано в левом верхнем углу рисунка): а - NK = 1; б - NK = 2; в - NK = 4.

Неустойчивость численного решения объясняется значительной нелинейностью связей между
вектором параметров системы X и вектором измерений Y. Для улучшения сходимости численного
решения была применена простая модификация алгоритма. На этапе коррекции фильтра Калмана на
каждом шаге итераций для нахождения уточненных значений Xa и ковариационной матрицы Pa вместо уравнений (7) и (8) использовались выражения
Xa X

f



P a  (I 

K
(Y  HX f ) ,
NK

K
H )P f ,
NK

(9)
(10)

где NK – заданное число, большее 1. Значение NK.= 1 соответствует стандартному методу (см. рис.
3, а).
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Как показали расчеты, при возрастании параметра NK увеличивается число итераций работы
фильтра для достижения заданной точности оценок параметров, что, однако, незначительно сказывается на быстродействии выполнения численных расчетов. При этом, как видно из рис. 3, б (NK = 2) и в
(NK = 4), устойчивость численного решения значительно повышается в широком диапазоне значений
начальных оценок.

а

б

Рис. 4. Области выбора начальных значений q/U и , при которых численный алгоритм сходится
к оптимальным значениям для периода A: а – «грубая» сетка; б – «мелкая» сетка.

Отметим, что «переходные» области между связными областями сходимости решения (черный цвет) и отсутствия сходимости (белый цвет) на рис. 3 имеют свою сложную структуру, детали
которой могут быть найдены при расчетах по более мелкой сетке. На рис. 4, а показан фрагмент
рис. 3, а для временного периода А (см. табл. 1) в диапазоне начальных значений 2,5·10-3 Ки/м <
< (q/U)0 < 1,6·10-2 Ки/м, 132° < 0 < 135°, а на рис. 4, б – результаты аналогичных оценок, выполненных по более мелкой сетке (шаг сетки по q/U и  уменьшен в 10 раз).
Выводы
1. Тестирование алгоритма, основанного на использовании фильтра Калмана, для реконструкции интенсивности радиоактивного выброса в начальный период Чернобыльской аварии, показало,
что он может успешно применяться для оценки параметров источника по данным радиационного мониторинга, в том числе с использованием результатов измерений МЭД на радиоактивно загрязненной
территории.
2. Сходимость численной процедуры поиска оптимальной оценки параметров существенно
зависит от выбора начального приближения. В случае продолжительного нестационарного выброса
требования к «удачному» выбору начальной оценки параметров источника ужесточаются, поскольку
по мере накопления радиоактивных выпадений на поверхности земли в течение рассматриваемого
периода сходимость стандартного метода фильтра Калмана может ухудшаться. Для длительных (несколько суток) выбросов стандартный алгоритм поиска оптимальной оценки, использующий данные
измерений МЭД, может оказаться неустойчивым даже при значениях начальных оценок, близких к
оптимальным.
3. Для решения указанной проблемы предложена модификация алгоритма для улучшения
сходимости при сильно зашумленных данных, позволяющая добиться сходимости метода при большой неопределенности первоначальной оценки параметров источника. Для рассмотренной задачи
восстановления аварийного выброса из ЧАЭС решение сходится к оптимальной оценке при выборе
начального приближения для направления ветра в секторе шириной до 50 - 70°. Для интенсивности
выброса сходимость решения обеспечивается при любом выборе начальной оценки, большей оптимального значения даже на несколько порядков. При начальной недооценке значения интенсивности
выброса (до одного порядка и более) численное решение расходится.
4. Для более общей задачи реконструкции параметров источника выброса с использованием
фильтра Калмана, целесообразно рассматривать 3-параметрическую обратную задачу атмосферного
переноса, включающую в себя и оценку значения эффективной высоты источника (с учетом изменения ее во времени).
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5. Алгоритм, основанный на использовании фильтра Калмана, может быть использован в
компьютерных системах поддержки принятия решений при радиационных авариях на АЭС для восстановления параметров источника аварийного выброса с использованием данных измерений штатных АСКРО АЭС. Возможность его использования для детектирования и оценки параметров аварийного выброса по данным АСКРО может быть исследована превентивно (до возможной аварии) на
основе результатов модельных расчетов.
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ВІДНОВЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ДЖЕРЕЛА РАДІОАКТИВНИХ ВИКИДІВ ЗА ДАНИМИ
РАДІАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ЗА ДОПОМОГОЮ ФІЛЬТРА КАЛМАНА

Досліджено можливість застосування методу розв'язання оберненої задачі атмосферного переносу, що
використовує розширений фільтр Калмана, для відновлення параметрів аварійного викиду з Чорнобильської
АЕС на основі даних вимірювань потужності експозиційної дози (ПЕД), проведених у м. Прип'ять із 26 по 29
квітня 1986 р. Реконструйовано значення добових викидів радіонуклідів, а також метеорологічних параметрів у
початковий період аварії. Отримано, що збіжність методу істотно залежить від якості вихідних даних
вимірювань ПЕД, а також вибору початкових значень ітераційного процесу розрахунків за методом фільтра
Калмана. Показано, що в міру накопичення радіоактивних випадінь на поверхні землі протягом аналізованого
періоду збіжність стандартного методу фільтра Калмана може погіршуватися. Запропоновано модифікацію алгоритму для поліпшення збіжності при сильно зашумлених даних, що дає змогу покращити метод при великій
невизначеності початкової оцінки параметрів джерела.
Ключові слова: Чорнобильська аварія, моделювання атмосферного перенесення, потужність експозиційної дози, реконструкція параметрів джерела викиду, фільтр Калмана.
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RECONSTRUCTION OF RADIOACTIVE EMISSION SOURCE TERM PARAMETERS
USING RADIATION MONITORING DATA WITH THE KALMAN FILTER
The applicability of the method for solving the inverse problem of atmospheric transport using the extended
Kalman filter was studied to restore the parameters of the accident release from the Chernobyl nuclear power plant on
the basis of the exposure dose rate measurements made in Pripyat town from 26 to 29 April 1986. The daily radionuclide emission values and meteorological parameters were estimated in the initial period of the accident. It was obtained
that the convergence of the method essentially depends on the quality of the initial data of the gamma dose rate measurements, as well as the choice of the initial values in the iterative calculation process using the Kalman filter method.
It was shown that depending the accumulation of radioactive fallout on the earth surface during the period under consideration, the convergence of the standard Kalman filter method may deteriorate. A modification of the algorithm is
proposed to improve the convergence with highly noisy data, which makes it possible to achieve convergence of the
method with a large uncertainty in the initial estimation of the source parameters.
Keywords: Chernobyl accident, atmospheric transport modeling, exposure dose rate, emission source parameters reconstruction, Kalman filter.
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РОЗРАХУНОК ПЕРЕРОЗПОДІЛУ МЕХАНІЧНИХ СИЛ ТА ВІБРАЦІЙ
У СИСТЕМІ КРІПЛЕННЯ ОСЕРДЯ СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ
АТОМНИХ ТА ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
Розроблено математичну модель і методику розрахунку механічних параметрів зубцевої зони осердя
статора потужного синхронного турбогенератора при порушенні умов пресування та руйнуванні однієї чи декілька стяжних призм. За допомогою розробленої методики отримано числові значення постійної складової механічної сили, переміщення та амплітудних складових вібросили, вібропереміщення, віброшвидкості й віброприскорення для кожної стяжної призми. Також розраховані максимальні механічні навантаження у призмах для
різної кількості пошкоджених призм при різних режимах роботи турбогенератора та отримано залежності середнього механічного видовження натискних пальців від часу. Розрахунки проведено для турбогенератора типу
ТВВ-1000-2У3.
Ключові слова: потужні турбогенератори, осердя статора, система кріплення, стяжні призми, натискні
пальці.

Актуальність роботи. При експлуатації потужних синхронних турбогенераторів, установлених на ТЕС і АЕС України, існує проблема нерівномірності розподілу механічних та вібромеханічних
навантажень у стяжних призмах і натискних пальцях, що є причиною додаткових механічних, вібромеханічних й термомеханічних дефектів як у системі кріплення осердя статора, так і в самому осерді
[1]. Найбільш тяжкий випадок для експлуатації – це розпушення листів крайніх пакетів, який виникає
через послаблення пресування сталі і є причиною їхньої вібрації та руйнування. Особливо це стосується зубцевої зони шихтованого магнітопроводу, який пресується окремими натискними пальцями.
Поломки зубців у свою чергу призводять до руйнування діелектричної ізоляції. Тріщини в діелектричній ізоляції можуть привести навіть до електричної іскри між зубцями шихтованої зони осердя статора. З іншого боку, нерівномірність механічних напружень зубців призводить до неправильного розподілу магнітного поля у статорі. Усі ці проблеми в сукупності призводять до перенапруження, зносу, механічних, термомеханічних, вібромеханічних руйнувань деталей та механізмів статора, а також
перегріву та зменшення коефіцієнта корисної дії електричної машини в цілому [2, 3].
Застосування усіх відомих на сьогодні методів і заходів для підвищення механічної стійкості
осердя статора, зокрема запікання крайніх пакетів, остаточного вирішення даної проблеми не дають.
Не здійснюються також контроль і діагностування технічного стану осердя, особливо в зубцевій зоні.
Отже, стан проблеми є таким, що потребує подальшого її дослідження та вирішення.
У роботі наведено один із способів вирішення цієї задачі. Спосіб включає в себе врахування
взаємозв’язку аксіальних й обертових вібрацій та перерозподілу механічних напружень у стяжних
призмах.

Рис. 1. Система закріплення шихтованого осердя статора турбогенератора: 1 – натискна плита;
2 – стяжна призма; 3 – пакет активної сталі; 4 – вентиляційний канал; 5 – опорне кільце; 6 – гайка;
7 – кільцева шпонка; 8 – натискний палець; 9 – ступінчасті крайні пакети; 10 – шпилька стяжної призми;
l1 – довжина активного заліза статора синхронного генератора.
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На рис. 1 показано систему кріплення шихтованого осердя статора синхронного турбогенератора типу ТВВ-1000-2У3. Окремі сегменти заліза 3 (близько 150 тис. одиниць) закріплюються плитами 1, які стягуються стяжними болтами 2 шляхом закручування гайок 6. Для утримання зусилля пресування зубцева частина закріплюється установкою під плиту окремих натискних пальців 8. При експлуатації турбогенератора в системі кріплення виникають механічні, електродинамічні та термомеханічні сили, що діють на окремі елементи системи. Ці сили особливо негативно впливають на стан
крайніх пакетів осердя статора 9.
При аналізі та розрахунку впливу руйнування однієї чи декількох стяжних призм на перерозподіл зусиль та появлення додаткових механічних вібрацій у системі кріплення осердя статора враховувалися не тільки статична рівновага, а також поступальні та обертові коливання натискних плит.
Під час руйнування однієї або декількох призм виникають додаткові механічні коливання [4, 5]
mF0

P  F0  N  1  CKR 

2k ,
(1)

CKR
F0  0, 5CKR ( N  2) 
Jy

2r 2 k
де Р – зусилля пресування активного заліза осердя статора; F0 – середня сила у призмах після руйнування однієї призми; N – кількість призм; С – коефіцієнт пропорційності, що враховує нерівномірність розподілу механічних навантажень і сил у різних стяжних призмах; K – коефіцієнт пружності у
призмах; R – радіус кола, яке проводиться навколо отворів у стяжних призмах; m – маса натискної
плити; r – відстань від центра осі до середини відрізка контакту пальця з плитою; k – коефіцієнт пружності натискного пальця; J y – момент інерції натискної плити.
Значення сили для кожної призми дорівнює
Fi  F0  CKR  cos( i ) ,

де Φi – кут розташування i-ї стяжної призми у статорі турбогенератора.
Перепишемо систему (1) як
2P

CKR

A
cos(

t
)

A
cos(

t
)

2
4

N  N  3

,

2
2
 F  P( N  2)   ( N  2)   J y  A cos( t )   ( N  2)   Jy  A cos(  t )

 4
2
 0 N  N  3  2
2r 2 k 
2r 2 k 
 2



(2)

де значення коефіцієнтів А2 та А4 дорівнюють


 2 Jy ( N 3)r 2 k
 A2 2 P
N ( N 3)( 2   2 ) J y

.

2
2
 A 2 P ( N 3) r k  J y
 4
J y ( 2   2 ) N ( N 3)


(3)

Загальна формула для розрахунку сили, що діє на всі стяжні призми, має вигляд
2

 ( N  2)  2 J y

P( N  2)  2 P cos( i )  ( N  2)  J y
Fi 

 2  cos( i )  A2 cos( t )  
 2  cos( i )  A4 cos(  t ) .
 2

 2

N  N  3
2r k
2r k





(4)

Під час руйнування призми порушується рівновага системи (рис. 2, а), виникають поступальні
(аксіальні) коливання відносно осі z (б) та обертові коливання плити відносно осі х (в). У розрахунках
враховується взаємовплив між поступальними та обертовими коливаннями у системі кріплення осердя статора.
Із рівняння (4) для кожної стяжної призми знаходимо числові значення постійної складової
сили Fi та переміщення ∆zi. Аналогічно знаходимо амплітуди вібросили, вібропереміщення та віброприскорення при частотах να = 323,59 Гц та νβ = 293,61 Гц. Дані розрахунків наведено в табл. 1.
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Рис. 2. Схема взаємодії стяжних призм та натискних плит осердя статора:
а - початкове положення (рівновага) статора до поломки однієї призми; б - поступальні аксіальні коливання
натискних плит відносно осі z; в - обертові коливання натискних плит відносно осі х.

Амплітуда вібросили Fi
при частоті νβ = 294 Гц, Н

Постійна складова переміщення
∆zi , мкм

Амплітуда віброперещення ∆zi
при частоті να = 324 Гц, мкм

Амплітуда вібропереміщення ∆zi
при частоті νβ = 294 Гц, мкм

Амплітуда віброшвидкстей Vzi при
частоті να =324Гц, мм/c

11,12

21,66

1227

41,76

81,36

84,91

2, 28

325,1

10,13

21,24

1221

38,05

79,78

77,37

3, 27

322,8

8,53

20,56

1213

32,05

77,23

65,16

4, 26

319,8

6,39

19,65

1201

24,01

73,81

5, 25

316,1

3,8

18,55

1187

14,29

6, 24

311,9

0,88

17,31

1172

3,32

7, 23

307,5

2,25

15,98

1155

8, 22

302,9

5,44

14,62

1138

Амплітуда віброприскорень azi
при частоті νβ = 294 Гц, м/c2

Амплітуда вібросили Fi
при частоті να = 324 Гц, кН

326,5

Амплітуда віброприскорень azi
при частоті να = 324 Гц, м/c2

Постійна складова сили Fi, кН

1, 29

Амплітуда віброшвидкостей Vzi
при частоті νβ = 294 Гц, мм/c

Номер призми

Таблиця 1. Таблиця постійної складової механічної сили Fi , переміщення ∆zi та амплітудних
складових вібросили, вібропереміщення, віброшвидкості, віброприскорення при частотах
να = 324 Гц та νβ = 294 Гц для кожної i-ї стяжної призми

150,1

172,65

276,9

147,18

157,3

271,53

142,47

132,47

262,83

48,81

136,17

99,25

251,2

69,68

29,06

128,54

59,07

237,14

65

6,74

119,93

13,71

221,25

8,43

60,01

17,15

110,71

34,86

204,25

20,45

54,91

41,57

101,29

84,52

186,86

9, 21

298,5

8,57

13,29

1121

32,19

49,91

65,46

92,07

133,09

169,86

10, 20

294,3

11,49

12,04

1106

43,17

45,24

87,77

83,46

178,45

153,98

11, 19

290,6

14,08

10,94

1092

52,89

41,11

107,53

75,84

218,62

139,91

12, 18

287,6

16,22

10,03

1080

60,92

37,69

123,87

69,53

251,85

128,28

13, 17

285,3

17,82

9,35

1072

66,93

35,14

136,08

64,82

276,67

119,58

14, 16

283,9

18,81

8,93

1066

70,64

33,56

143,63

61,91

292,02

114,21

15

283,4

19,14

8,79

1065

71,9

33

146,18

60,92

297,21

112,4

На рис. 3, а показано графіки амплітуд вібросили: криві В для частоти νβ =294 Гц; криві С для
частоти να = 324 Гц, на рис. 3, б – графіки амплітуд вібропереміщення відповідно.
Для 29-ї призми зображено циклічну залежність вібропереміщення (рис. 4, а), віброшвидкості
(рис. 4, б) та віброприскорення (рис. 4, в) від часу. Як показують числові дані вібрацій, їхні значення
дуже суттєві й знаходяться на рівні перехідних вібрацій у турбогенераторі, хоча при поломці однієї
призми вони не є критичними.
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Рис. 3. Графіки амплітуд: а - амплітуда вібросили; б - амплітуда вібропереміщення.

Рис. 4. Залежності від часу: а – вібропереміщення; б – віброшвидкості; в – віброприскорення.

Приведемо вираз (4) до вигляду
Fi 

P( N  msin(2m / N )/sin(2 / N ))  2 P cos(Фi ) sin  m / N  /sin( / N )
( N  m)( N  msin  2m / N  /sin(2 / N )) 2sin 2 ( m / N )/sin 2 ( / N )

.

При непарній кількості обривів призм i   2 N  i . Максимальне навантаження буде мати
місце у призмах при (m  1) / 2 і N  (m  1) / 2 . Враховуючи симетрію системи, можна записати
Fmax  F( m 1)/2  FN ( m 1)/2 . Тоді при i  (m  1) / 2 максимальне навантаження дорівнює
Fmax  F( m1)/2 

P( N  m  sin(2m / N ) / sin(2 / N ))  2 P cos   m  1  / N   sin  m / N  / sin( / N )
( N  m)( N  m  sin  2m / N  / sin(2 / N ))  2sin 2 ( m / N ) / sin 2 ( / N )

.

(5)

На основі виразу (5) проведемо дослідження впливу дефектів у системі кріплення шихтованого
осердя на перерозподіл зусиль у призмах для турбогенератора типу ТВВ-1000-2У3.
Результати розрахунків максимальних навантажень на призми при руйнуванні різної кількості
призм наведено в табл. 2.
У шпильках призм турбогенератора типу ТВВ-1000-2У3 зусилля пресування активного заліза в
холодному стані становить 600 т, у номінальному режимі роботи 900 т, при перехідних режимах в
умовах пусків і зупинів зусилля може підвищуватися до 1200 т [5]. За результатами натурних випробувань температура активного заліза осердя в номінальному режимі роботи турбогенератора 40 °С, у
режимі активного навантаження, що становить 0,7 від номінального (Ракт = 0,7Рном), температура
30 °С. Відповідно зусилля пресування становить 675 т. Результати розрахунків максимальних механічних навантажень у призмах для різної кількості пошкоджених призм при різних режимах роботи
турбогенератора наведено в табл. 3 – 7.
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Таблиця 2. Максимальні навантаження при руйнуванні різної кількості призм
Кількість пошкоджених призм, шт.
0
1
2
3
4
5
Максимальне навантаження, т
0,0333
0,0370
0,0413
0,0466
0,0526
0,0601
Кількість пошкоджених призм, шт.
6
7
8
9
10
11
Максимальне навантаження, т
0,0686
0,0794
0,0912
0,1073
0,1238
0,1484
Кількість пошкоджених призм, шт.
12
13
14
15
16
17
Максимальне навантаження, т
0,1720
0,2109
0,2451
0,3099
0,3606
0,4753
Таблиця 3. Навантаження на рівномірно затягнуті призми для різних
режимів роботи турбогенератора
Зусилля пресування, т
P = 600 P = 900 P = 1200 P = 675
Навантаження на призму, т
20
30
40
22,4775
Таблиця 4. Максимальні механічні навантаження у призмах для різної кількості
пошкоджених призм у непрацюючому статорі турбогенератора (P = 600 т)
Кількість пошкоджених призм, шт.
0
1
2
3
4
5
Максимальне навантаження, т
20
22,2
24,78
27,96
31,56
36,06
Кількість пошкоджених призм, шт.
6
7
8
9
10
11
Максимальне навантаження, т
41,16
47,64
54,72
64,38
74,28
89,04
Кількість пошкоджених призм, шт.
12
13
14
15
16
17
Максимальне навантаження, т
103,2
126,54
147,06
185,94
216,36
285,18
Таблиця 5. Максимальні механічні навантаження у призмах для різної кількості
пошкоджених призм у номінальному режимі роботи (P = 900 т)
Кількість пошкоджених призм, шт.
Максимальне навантаження, т
Кількість пошкоджених призм, шт.
Максимальне навантаження, т
Кількість пошкоджених призм, шт.
Максимальне навантаження, т

0
30
6
61,74
12
154,8

1
33,3
7
71,46
13
189,81

2
37,17
8
82,08
14
220,59

3
41,94
9
96,57
15
278,91

4
47,34
10
111,42
16
324,54

5
54,09
11
133,56
17
427,77

Таблица 6. Максимальні механічні навантаження у призмах для різної кількості
пошкоджених призм при зупинах ТГ (P = 1200 т)
Кількість пошкоджених призм, шт.

0

1

2

3

4

5

Максимальне навантаження, т

40

44,4

49,56

55,92

63,12

72,12

Кількість пошкоджених призм, шт.

6

7

8

9

10

11

Максимальне навантаження, т
Кількість пошкоджених призм, шт.
Максимальне навантаження, т

82,32
12
206,4

95,28
13
253,08

109,44
14
294,12

128,76
15
371,88

148,56
16
432,72

178,08
17
570,36

Таблиця 7. Максимальні механічні навантаження у призмах для різної кількості
пошкоджених призм при навантаженнях ТГ 0,7 Р ном. (675 т)
Кількість пошкоджених призм, шт.
Максимальне навантаження, т
Кількість пошкоджених призм, шт.
Максимальне навантаження, т
Кількість пошкоджених призм, шт.
Максимальне навантаження, т

0
22,48
6
46,31
12
116,1

1
24,98
7
53,6
13
142,36

2
27,88
8
61,56
14
165,44

3
31,46
9
72,43
15
209,18

4
35,51
10
83,57
16
243,41

5
40,57
11
100,17
17
320,83

При експлуатації генератора, під дією змінних електродинамічних, термомеханічних сил і вібрацій, можливий відгин натискних пальців унаслідок дефектів пресування та руйнування зубців
крайніх пакетів статора турбогенератора типу ТВВ-1000-2У3 (рис. 5) [6].

Рис. 5. Фрагменти зруйнованих зубців крайніх пакетів осердя статора турбогенератора
типу ТВВ-1000-2У3 на третьому енергоблоці Южноукраїнської АЕС (2015 р.).
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Для локального контролю зусиль пресування необхідно встановлювати сотні складних датчиків, що технологічно пов’язано з великими різного роду складностями або в деяких конструкціях машин взагалі неможливо [7]. Тому в роботі проведено моделювання механічних процесів у зубцевій
зоні для виявлення можливості контролю змін механічних характеристик при послабленні пресування одного чи декількох зубців у процесі експлуатації турбогенератора.
На рис. 6 схематично показано механічну систему «призма – палець - натискна плита» у торцевій зоні осердя статора турбогенератора типу ТВВ-1000-2У3.

Рис. 6. Графічне зображення математичної моделі.

Застосуємо для опису механічних процесів у системі рівняння статичної рівноваги
N
n1 m  
M 0
 i 1 i i 1 i
,
n1
N
  fi   Fi 0
i 1
 i 1

(6)

де mi  ri  fi – момент сили f i i-го пальця, що діє на натискну плиту; M i  Ri  Fi – момент сили Fi
i-ї стяжної призми, що діє на натискну плиту; n – кількість пальців.
При статичній рівновазі натискної плити рівнодійна всіх сил дорівнює нулю, що описується
другим рівнянням системи (6). Підставимо значення mi та M i у перше рівняння та врахуємо, що сумарне значення сили в пальцях для математичної моделі завжди постійне та дорівнює зусиллю пресування активного заліза осердя статора Р

r ( f1 cos(1 )  f 2 cos(2 )  ...  f n 1 cos( n 1 ))  R( F1 cos(1 )  F2 cos( 2 )  ...  FN cos( N ))  0

,
 F1  F2  F3  ...  FN  P
 f  f  ...  f  P
n
 1 2

(7)

де φi, Φi – кут розташування і-го натискного пальця та i-ї стяжної призми у статорі турбогенератора
відповідно.
Перше рівняння системи (7) описує обертові вібропереміщення, друге рівняння системи (7) –
сумарне значення механічної сили в пальцях. Перепишемо систему динамічних рівнянь (7) у такому
вигляді:
N
 n m  
M i  f1r cos(1 )  f 2 r cos( 2 )  ...  f n 1r cos( n 1 )) 
i
i 1
i 1
 R( F cos( )  F cos( )  ...  F cos( ))  M   J
1
1
2
2
N
N
y
y y

 f1  f 2  ...  f n 1  P
,(8)

 M y   y J y  J y (an  an /2 ) / (2r )  J y 2cr / (2r )   J y c

 M y   y J y  J z ( A1  A n 1 /2 ) / ( R cos(1 )  R cos(Ф n 1 2 )) 
 J ( F  CKR cos( )  F  CKR cos(
1
0
 n 1 2 )) / (2 K ( R cos(1 )  R cos(  n 1 2 )))   J y C / 2
 y 0
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де εy – кутове віброприскорення при віброколиваннях плити навколо точки центра мас плити; с – коефіцієнт пропорційності, що враховує нерівномірність розподілу механічних навантажень і сил у різних натискних пальцях статора.
Перше рівняння системи (8) – це рівняння дії моментів сил пальців та призм, що діють на плиту; друге рівняння – це сумарне значення механічної сили у натискних пальцях; третє і четверте рівняння – це значення рівнодійної моментів сил відносно осі y. У третьому рівнянні системи (8) розглядається коливання плити відносно механічних деформацій у натискних пальцях. У четвертому рівнянні розглядається залежність коливань натискних плит відносно призм.
Після відповідних перетворень розв’язується система двох лінійних диференціальних рівнянь
другого порядку.
Результати розрахункових досліджень наведено на рис. 7, який показує залежність середнього
механічного видовження від часу Δli(t) у початковий момент відгину 60-го пальця для 1-го та 59-го
пальців (рис. 7, а) й 3-го та 57-го відповідно (б).

Рис. 7. Графік залежності середнього видовження від часу Δli(t) у початковий момент відгину 60-го пальця
для 1-го та 59-го пальців (а), 3-го та 57-го пальців (б).

Наведені залежності показують, що вібраційна складова становить десяті частки мікрон. Розповсюджується вібрація по усій поверхні натискної плити. Це явище можна використати для діагностування розпресування зубцевої зони осердя статора, але контроль таких змін вимагає використання
датчиків високої чутливості, що дещо ускладнює застосування вищевикладеної методики.
Висновки
1. Розроблено математичну модель системи кріплення осердя статора турбогенератора та методику визначення вібромеханічних характеристик при руйнуванні однієї або декількох стяжних
призм, при цьому враховується не тільки статична рівновага, а й поступальні та обертові коливання
натискних плит.
2. За розробленою методикою отримано числові значення постійної складової механічної сили, переміщення та амплітудних складових вібросили, вібропереміщення, віброшвидкості й віброприскорення для кожної стяжної призми. Також розраховано максимальні механічні навантаження у
призмах для різної кількості пошкоджених призм при різних режимах роботи турбогенератора типу
ТВВ-1000-2У3.
3. Показано, що раптові руйнування однієї чи декількох призм призводять до суттєвого збільшення аксіального віброзміщення системи кріплення осердя статора. Це може впливати на надійність роботи турбогенератора в цілому. Тому доцільно такі віброзміщення контролювати у процесі
експлуатації машини як діагностичну ознаку руйнування призм.
4. Розроблено механічну модель для моменту раптового відгину натискних пальців турбогенератора типу ТВВ-1000-2У3, коли система закріплення шихтованого осердя статора входить на деякий час у коливальний процес. Модель не враховує релаксаційні процеси, тому вона дозволяє розраховувати механічні характеристики на початку коливного процесу й на етапі статичної рівноваги.
5. Отримано залежності середнього механічного видовження натискних пальців від часу, які
показують, що вібраційна складова становить десяті частки мікрон.
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РАСЧEТ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СИЛ И ВИБРАЦИЙ
В СИСТЕМЕ КРЕПЛЕНИЯ СЕРДЕЧНИКА СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ
АТОМНЫХ И ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Разработана математическая модель и методика расчета механических параметров зубцовой зоны сердечника статора мощного синхронного турбогенератора при нарушении условий прессования и разрушении
одной или несколько стяжных призм. С помощью разработанной методики получены числовые значения постоянной составляющей механической силы, перемещения и амплитудных составляющих вибросилы, виброперемещения, виброскорости, виброускорения для каждой стяжной призмы. Также рассчитаны максимальные механические нагрузки в призмах для разного количества поврежденных призм при разных режимах работы турбогенератора и получены зависимости среднего механического удлинения нажимных пальцев от времени. Расчеты проведены для турбогенератора типа ТВВ-1000-2У3.
Ключевые слова: мощные турбогенераторы, сердечник статора, система крепления, стяжные призмы,
нажимные пальцы.
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THE CALCULATION OF REDISTRIBUTION A MECHANICAL FORCES
AND VIBRATIONS IN STATOR CORE FASTENING SYSTEM
OF NUCLEAR AND THERMAL POWER PLANTS TURBOGENERATORS

A mathematical model and method of calculation the mechanical parameters of stator core tooth zone of powerful synchronous turbogenerators at failure of pressing conditions are developed. The mechanical forces, displacement
and amplitude components of vibration forces, vibration displacement, speed and acceleration vibrations for which contraction prism with help developed method was calculated. The maximum mechanical pressure in prisms for different
quantity a damaged prisms at various load condition of turbogenerator also was calculated. The middle mechanical tensions of press finger in depend on time was obtained. A mathematical model of calculation the mechanical parameters is
worked out in the tooth fastening system and pressure plate at the defects of pressing the stator core in tooth zone, including for appearance of remaining deformations in tooth fastening system. A dynamic method allows define the vibrations frequency of system in initial moment for sudden appearance of defects at static condition. Mathematical
model takes into account the change of descriptions and parameters mechanical in time. After converting of static equalizations into dynamic system is decide system of two linear ordinary differential equalizations of the second order with
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two unknown. This system will solve an analytical method with the help of characteristic equalizations. The mechanical
processes design is conducted in a tooth zone for checking the changes feature of tooth fastening system in order to set
sensors on the plate edge at weakening of one or a few press finger. Such approach will give an opportunity for control
the mechanical process of pressing effort in stator core tooth zone. A calculation was made for turbogenerator of class
TVV-1000-2U3.
Keywords: powerful turbogenerators, stator core, support system, contraction prisms, press fingers.
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ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ РАДІАЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ЇХНЬОГО СУКУПНОГО ВПЛИВУ
НА ДОВКІЛЛЯ
Надано перелік діючих і потенційних радіаційно-небезпечних об’єктів на території чорнобильської зони відчуження. Проаналізовано наявну інформацію про радіологічну ситуацію на території цих об’єктів, на
підставі чого надано їхню класифікацію за категоріями потенційної небезпеки. Визначено напрямки подальших
досліджень радіаційно-небезпечних об’єктів та розробки заходів з ефективного управління радіоактивно забрудненими територіями чорнобильської зони відчуження.
Ключові слова: радіаційно-небезпечний об’єкт, радіаційний вплив.

Вступ
На території чорнобильської зони відчуження (ЧЗВ) знаходиться розвинена інфраструктура
різних підприємств, діяльність яких спрямована на мінімізацію наслідків аварії, поводженню з радіоактивними відходами (РАВ), виведенню з експлуатації ЧАЕС та перетворенню об’єкта «Укриття»
(ОУ) на екологічно-безпечну систему. Діяльність більшості з цих підприємств, експлуатація яких
розрахована на багаторічний період, призводить до суттєвих радіаційних впливів на навколишнє середовище.
Також на території ЧЗВ знаходиться низка об’єктів, що законсервовані або закинуті з часів
активної фази ліквідації аварії на ЧАЕС. Більшість цих об’єктів має радіоактивне забруднення, яке
значно перевищує рівень забруднення суміжних ділянок, що є потенційною загрозою радіаційних
впливів на довкілля, особливо у випадку надзвичайних подій (пожежі, аномальні природні явища та
погодні умови тощо).
Зазначені вище об’єкти, що містять на своїй території ядерні та/або радіаційні матеріали і
спричиняють суттєві радіаційні впливи на довкілля, внаслідок нормальної експлуатації або можуть
спричинити їх у випадку надзвичайної події природного або техногенного походження, визначені як
радіаційно-небезпечні об’єкти (РНО).
Головною метою утворення ЧЗВ є її бар’єрна функція, яка повинна запобігати розповсюдженню радіоактивних речовин на суміжні території. Для ефективної підтримки цієї функції та
управління потенційними ризиками необхідно визначити всі джерела на території ЧЗВ, що формують
надходження радіоактивних речовин у довкілля [1, 2], а з цим і за її межі, що призводить до додаткового опромінення населення суміжних територій. Подібні питання актуальні не тільки для ЧЗВ, але й
для інших територій України, що зазнають техногенних радіаційних впливів [3].
Експлуатація більшості об’єктів, що визначаються як РНО на території ЧЗВ, здійснюється відповідно до проектної документації, інструкцій та робочих регламентів. Тобто радіаційний вплив
конкретного РНО на довкілля регламентовано і контролюється дозиметричними службами окремих
підприємств. Проте на даний час не проводились оцінки сукупного радіаційного впливу всього комплексу визначених РНО на довкілля на території ЧЗВ та за її межі.
Таким чином, актуальність і наукова новизна роботи полягає у визначені та аналізі сукупного
впливу на формування сучасних і потенційних потоків радіоактивних речовин за межі ЧЗВ для конкретних РНО, що діють або заплановані до будівництва на її території.
Робота виконується в рамках науково-дослідної роботи бюджетної форми фінансування на
тему «Комплексна оцінка сукупних впливів на навколишнє середовище радіаційно-небезпечних
об’єктів Чорнобильської зони відчуження».
Об’єкти та методи досліджень
Наразі основними РНО на території ЧЗВ, функціонування яких призводить до суттєвих радіаційних впливів на довкілля, є об’єкти інфраструктури ДСП «Чорнобильська АЕС», а саме:
1, 2 і 3-й енергоблоки;
комплекс НБК-ОУ;
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сховища відпрацьованого ядерного палива (ВЯП);
об’єкти з переробки та сховища рідких (РРВ) і твердих радіоактивних відходів (ТРВ);
водоймище-охолоджувач.
Для частини вказаних вище РНО подібні дослідження вже виконувались [4, 5], але на теперішній час отримані дані потребують актуалізації.
Іншими РНО на території ЧЗВ є елементи інфраструктури, що призначена для виконання робіт по мінімізації наслідків аварії на ЧАЕС: пункти дезактивації обладнання і транспортних засобів
(ПУСО), а також пункти захоронення (ПЗРВ) або тимчасової локалізації радіоактивних відходів
(ПТЛРВ).
Оцінку сучасного стану РНО було проведено на основі аналізу наявної проектної документації [6 – 11], наукових публікацій [12, 13], звітів науково-дослідних робіт та інтернет-джерел профільних підприємств та державних установ ЧЗВ. Проте для значної частини виявлених РНО інформація
щодо їхніх радіологічних характеристик недостатня або відсутня, що потребує додаткових польових
досліджень.
Окрім таких джерел радіаційних впливів, як РНО, на території ЧЗВ епізодично або постійно
здійснюється технічна діяльність, що також призводить до радіаційних впливів на довкілля: підготовка будівельних майданчиків та шляхів доступу для запроектованих нових промислових об’єктів,
облаштування протипожежних мінеральних смуг і розривів, транспортування РАВ до місць захоронення тощо. Ця діяльність також потребує визначення та оцінки її внеску до сукупного радіаційного
впливу РНО на території ЧЗВ на довкілля.
Джерела радіаційних впливів на довкілля на території ЧЗВ
До РНО на території ЧЗВ належить значна кількість об’єктів, що мають різне походження,
призначення та напрямки поточного етапу експлуатації, а також різні форми та види актуальних або
потенційних радіаційних впливів на навколишнє середовище. У зв’язку із цим для оцінки сукупних
впливів РНО на навколишнє середовище на території ЧЗВ та за її межами, а також для обґрунтування
комплексу ефективних протирадіаційних заходів було складено перелік діючих і потенційних РНО, в
якому вони систематизовані за територіальним розташуванням (таблиця).
Перелік РНО та інших джерел радіаційних впливів на довкілля, що діють на території
Чорнобильської зони відчуження
№

Місце розташування
та назва РНО

Напрямок діяльності

Характер радіаційних впливів

Промисловий майданчик ДСП «Чорнобильська АЕС»
постійні
1 Перша черга ЧАЕС (енергоблок 1 і 2)
зняття з експлуатації
викиди і скиди
постійні
2
Друга черга ЧАЕС (енергоблок 3)
зняття з експлуатації
викиди і скиди
епізодичні
3
Третя черга ЧАЕС
зняття з експлуатації
викиди і скиди
постійні
4
Комплекс НБК-ОУ
поводження з РАВ
викиди і скиди
Тимчасове сховище високоактивних ТРВ в
5
поводження з РАВ
постійні викиди
приміщенні ССП
Сховище високоактивних відходів в МЗ
6
поводження з РАВ
постійні викиди
першої черги ЧАЕС (проект)
Промисловий комплекс по поводженню з
7
поводження з РАВ
постійні викиди
ТРВ з інфраструктурою (ПКПТРВ) Лоти 1,2
8
Сховище твердих відходів (СТВ)
поводження з РАВ
постійні викиди
постійні
9
Сховище РРВ і ТРВ (СРТВ)
поводження з РАВ
викиди і скиди
постійні
10 Сховище РРВ (СРВ)
поводження з РАВ
викиди і скиди
постійні
11 Завод з переробки РРВ (ЗПРРВ)
поводження з РАВ
викиди і скиди
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Категорія
радіаційної
небезпеки
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Продовження таблиці
Місце розташування
та назва РНО

№
12
13
14

Майданчик тимчасового складування технологічних матеріалів (ТМ)
Сховище відпрацьованого ядерного палива
СВЯП-1
Сховище відпрацьованого ядерного палива
СВЯП-2 (проект)

Напрямок діяльності
поводження з ТМ
поводження з ВЯП
поводження з ВЯП

15

Водоймище-охолоджувач ЧАЕС

зняття з експлуатації

16

Водойми технологічного водопостачання

зняття з експлуатації

Характер радіаційних впливів
постійні
викиди і скиди
постійні
викиди і скиди
постійні
викиди і скиди
постійні
викиди і скиди
постійні
викиди і скиди

Категорія
радіаційної
небезпеки
II
I
I
I
I

I радіаційно-режимна зона (10-км зона ЧАЕС)
Централізоване сховище відпрацьованого
17
ядерного палива (проект)
Комплекс виробництв «Вектор»
18
(у т.ч. Лот 3 ПКПТРВ)
Цех дезактивації обладнання і транспортних
19 засобів (у т. ч. відстійники для шламів, ділянки очищення радіоактивних стічних вод)

поводження з ВЯП
поводження з РАВ
поводження з РМ

20

ПЗРВ «Підлісний»

поводження з РАВ

21

ПЗРВ «3 черга ЧАЕС»

поводження з РАВ

22

ПЗРВ «Буряківка»

поводження з РАВ

23

ПТЛРВ «Нафтобаза»

поводження з РАВ

24

ПТЛРВ «Ст. Янів»

поводження з РАВ

25

ПТЛРВ «Рудий ліс»

поводження з РАВ

26

ПТЛРВ «Піщане плато»

поводження з РАВ

27

ПТЛРВ «Копачі»

поводження з РАВ

28

ПТЛРВ «Чистогалівка»

поводження з РАВ

29

ПТЛРВ «Стара Будбаза»

поводження з РАВ

30

ПТЛРВ «Нова Будбаза»

поводження з РАВ

31
32
33
34
35

Окремі приміщення лікарняного комплексу
в 1-му мікрорайоні (м. Прип’ять)
Підвальні приміщення заводу “Юпітер”
(м. Прип’ять)
Каналізаційно-очисні споруди (м. Прип’ять)
Високозабруднені ділянки урбаністичних
ландшафтів (м. Прип’ять)
Спеціальний
пральний
комбінат
(м. Прип’ять)

36

ПуСО
«Лелів»

37

ПуСО «Копачі»
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не використовуються

постійні
викиди і скиди
постійні
викиди і скиди
постійні
викиди і скиди*
постійні скиди, потенційні викиди
постійні скиди, потенційні викиди
періодичні
викиди і скиди
постійні
викиди і скиди
постійні
викиди і скиди
постійні
викиди і скиди
постійні
викиди і скиди
постійні
викиди і скиди
постійні викиди і
скиди
постійні
викиди і скиди
постійні
викиди і скиди
потенційні викиди*

залишки інфраструктупотенційні викиди*
ри для ліквідації аварії
очищення стічних вод
викиди та скиди
залишки інфраструктупотенційні викиди
ри для ліквідації аварії
прання спецодягу
постійні скиди
працівників ЧЗВ
поводження з радіоакпотенційні
тивними матеріалами
викиди і скиди*
(РМ)
потенційні
не експлуатується
викиди і скиди*

I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
II
III
III
III
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Продовження таблиці
№

Місце розташування
та назва РНО

Напрямок діяльності

38

ПуСО «Паришів»

не експлуатується

39

Пункт відстою техніки «Янів»

не експлуатується

40 Автомобільні дороги, по яких перевозять РАВ

поводження з РАВ
залишки інфраструктури для ліквідації
аварії
II радіаційно-режимна зона

41

Об’єкт «Чорнобиль-2»

42

Пункт відстою техніки «Розсоха»

поводження з РМ

43

ПуСО «Рудня-Вересня»

не експлуатується

44
45

ПуСО «Діброва» (підприємство «Комбітек»)
Радіоактивно-забруднені будівлі

не експлуатується
не експлуатуються

Характер радіаційних впливів
потенційні
викиди і скиди*
потенційні
викиди і скиди*
періодичні викиди
потенційні викиди

потенційні
викиди і скиди*
потенційні
викиди і скиди*
потенційні
викиди і скиди*
потенційні викиди*

Категорія
радіаційної
небезпеки
III
III
III
III

II
II
II
III

III радіаційно-режимна зона (м. Чорнобиль)
46
47
48
49

50
51

потенційні
викиди і скиди*
Інсенізатор
спалювання деревини
постійні викиди*
постійні
Аналітичні лабораторії ДСНВП «Екоцентр»
поводження з РМ
викиди і скиди
постійні
Аналітичні лабораторії ІПБ АЕС
поводження з РМ
викиди і скиди
Технічна діяльність, що призводить до радіаційних впливів на довкілля
Підготовка будівельних майданчиків до
поводження з РМ
періодичні викиди
будівництва та під’їзних шляхів до них
Обладнання протипожежних мінеральних
поводження з РМ
періодичні викиди
смуг і розривів
Сміттєзвалище

експлуатується

III
II
III
III

II
II

* За відсутністю точної фактичної інформації попередній висновок зроблено за оцінкою експертів.

З метою підготовки до аналізу загальної радіологічної ситуації на території ЧЗВ, усі зареєстровані РНО було систематизовано за їхнім призначенням, напрямком діяльності та встановлено категорію їхньої потенційної радіаційної небезпеки.
Відповідно до положень державного нормативного документа ОСПРБУ-2005 [14] категорія
потенційної небезпеки об'єкта встановлюється з огляду можливості опромінення персоналу та населення внаслідок потенційної радіаційної аварії на цьому об'єкті. Установлено три категорії потенційної небезпеки для об'єктів:
категорія I - підприємства, на яких під час їх роботи чи аварії є можливим радіаційний вплив
на населення;
категорія II - підприємства та об'єкти, на яких радіаційний вплив обмежується санітарнозахисною зоною (СЗЗ);
категорія III - підприємства та об'єкти, на яких радіаційний вплив обмежується територією або
приміщенням, де виконуються роботи із джерелами іонізуючого випромінювання.
Під час визначення категоріях радіаційної безпеки РНО бралось до уваги, що для більшості з
них СЗЗ охоплює всю територію ЧЗВ.
Аналіз за ступенем небезпеки виявлених РНО показав, що до I категорії належать 16, до II категорії 21, а до III категорії – 14 об’єктів (див. таблицю).
Схему розміщення РНО на території ЧЗВ, що належать до різних категорій радіаційної небезпеки, наведено на рисунку.
Під час роботи над систематизацією інформації сформовано відповідну базу знань про кожен
РНО на території ЧЗВ. Для кожного конкретного РНО складено стандартний перелік його характе-
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ристик, за якими виконується аналіз достатності наявної інформації про радіаційні впливи на навколишнє середовище та ступінь небезпеки конкретного РНО, а саме:
повна назва об’єкта (абревіатура);
якій організації підпорядковується;
напрямок діяльності (призначення);
сучасний стан об’єкта;
наявність проектно-технічної документації;
місце розташування РНО на території ЧЗВ (із зазначенням радіаційно-режимної зони, напрямку і відстані до найближчої ділянки межі ЧЗВ);
діяльність, що призводить до радіаційних впливів;
характер радіаційних впливів (викид аерозолів, скиди стічних/трапних вод, утворення РАВ);
географічні координати основних точкових джерел впливу;
сумарна активність і фізичний стан радіоактивних речовин, що локалізовані на території РНО
(твердих та рідких), ТБк.

Схема розміщення РНО, що належать до різних категорій радіаційної небезпеки, на території ЧЗВ.
Нумерація РНО на рисунку відповідає даним таблиці.

Проведено аналіз актуальності та достатності наявної інформації про радіологічний стан кожного РНО та його впливу на довкілля. Відсутня необхідна інформація буде отримана шляхом прямих
польових досліджень радіологічного стану РНО на наступних етапах виконання цієї НДР.
При цьому слід зауважити, що вплив РНО на довкілля не можна розглядати відокремлено від
існуючих механізмів, що визначають перерозподіл та накопичення радіоактивних речовин у біогеоценозах. У зв’язку з цим важливим є аналіз ландшафтних особливостей зон впливу РНО, що визначають рухомість забруднень у різнотипних компонентах екологічних систем. Тому наступним кроком досліджень є аналіз систем міграції радіонуклідів у ландшафтах та встановлення критичних шляхів їхнього надходження до окремих компонентів екосистем, а з ними і до організму людини.
Виявлення критичних компонентів екосистем та їхня територіальна ідентифікація дозволить
провести наукове обґрунтування застосування захисних заходів або оптимізувати рішення по запобіганню та мінімізації потоків радіонуклідів до критичних елементів ландшафтів (підземних вод, відкритих водотоків та ін.) та надходження радіонуклідів до біологічних об’єктів та людини.
Висновки
1. З метою оцінки сукупного впливу на довкілля складено повний перелік наявних і потенційних РНО на території ЧЗВ на підставі даних проектної та технічної документації конкретних підприємств, наукових публікацій та висновків експертів.
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2. Визначені РНО систематизовано за напрямками їхньої діяльності, розташуванням на території ЧЗВ, характером їхніх радіаційних впливів, а також за ступенем потенційної радіаційної небезпеки для навколишнього середовища на території ЧЗВ та за її межами.
3. Проведено аналіз достатності наявної інформації про радіологічний стан РНО та його впливу на довкілля. Для отримання вичерпної інформації для прогнозування сукупних впливів РНО заплановано додаткові польові дослідження на наступних етапах виконання НДР.
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Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України (ОСПУ-2005).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ РАДИАЦИННО-ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИХ СОВОКУПНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Приведен перечень действующих и потенциальных радиационно-опасных объектов на территории чернобыльской зоны отчуждения. Проанализирована имеющаяся информация о радиологической ситуации на
территории этих объектов, на основании чего дана их классификацию по категориям потенциальной опасности.
Определены направления дальнейших исследований радиационно-опасных объектов и разработки мер по эффективному управлению радиоактивно загрязненными территориями чернобыльской зоны отчуждения.
Ключевые слова: радиационно-опасный объект, радиационное воздействие.
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S. A. Paskevich, D. V. Gorodetskyy, L. I. Pavlovskyy
Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants, NAS of Ukraine, Kirova str., 36a, Chornobyl, 07270, Ukraine
DEFINITION AND CLASSIFICATION OF RADIATION-DANGEROUS OBJECTS
OF THE CHERNOBYL EXCLUTION ZONE FOR THE EVALUATION OF THEIR COMPREHENSIVE
IMPACTS ON THE ENVIRONMENT
The assessment of the total radiation impact of radiation-hazardous objects on the environment on the territory
of the Chernobyl exclusion zone was the purpose of the study. More than 50 active and potential radiation-hazardous
objects have been identified and described. The greatest threat is represented by 16 objects of the first hazard category
(according to OSPU-2005 classification), which are related to the ChNPP infrastructure, as well as facilities intended
for temporary and permanent storage of radioactive waste. Among them, a special place is occupied by the integrated
NSC-SO facility. All these facilities are located within the 10-km zone of the Chernobyl NPP. A database of unified
characteristics of radiation-hazardous facilities was created. Database include information about their exact location,
purpose and parameters of radiation effects on the environment. However, much of this information is either missing or
requires updating. These problems will be solved at the subsequent stages of studies of radiation-hazardous objects in
the territory of the Chernobyl exclusion zone.
Keywords: radiation-hazardous object, radiation effect, Сhernobyl execution zone.
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РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННАЯ ВОДА В ОБЪЕКТЕ «УКРЫТИЕ»
ПОСЛЕ НАДВИЖКИ «АРКИ» НОВОГО БЕЗОПАСНОГО КОНФАЙНМЕНТА
В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Представлены результаты мониторинга неорганизованных скоплений радиоактивно загрязненной воды
(РЗВ) на нижних отметках объекта «Укрытие» после установки «Арки» нового безопасного конфайнмента в
проектное положение. Определены объемы РЗВ и динамика их сезонных изменений. Экспериментально определено содержание макрокомпонентов, урана, продуктов деления 90Sr, 137Cs, 154,155Eu и трансурановых элементов (ТУЭ) 238Pu, 239+240Pu, 241Am, 244Cm в РЗВ объекта «Укрытие» в 2017 г. Концентрация урана в РЗВ объекта
«Укрытие» составляла 0,5 – 80 г/м3. Объемная активность 90Sr, 137Cs и 154Eu в РЗВ находится в пределах n ∙ 107 n ∙ 1011 Бк/м3, а ТУЭ в пределах n ∙ 104 - n ∙ 107 Бк/м3. Отношения между активностями 137Cs/90Sr, 90Sr/239+240Pu,
241
Am/ 239+240Pu и 244Cm/239+240Pu в РЗВ значительно отличаются от аналогичных отношений радионуклидов в
топливосодержащих материалах объекта «Укрытие».
Ключевые слова: уран, плутоний, америций, радиоактивно загрязненная вода, объект «Укрытие».

Введение
27 ноября 2016 г. «Арка» нового безопасного конфайнмента (НБК) была установлена в проектное положение над объектом «Укрытие». В настоящее время продолжаются работы по монтажу и
испытаниям систем и оборудования НБК.
Установка НБК в проектное положение привела к изменениям поступления воды в объект
«Укрытие» (за счет атмосферных осадков), вентиляции его помещений и температурно-влажностного
режима в нем. Это может повлиять на поведение радиоактивных аэрозолей в подкровельном пространстве объекта «Укрытие» и состояние топливосодержащих материалов (ТСМ).
Основными источниками формирования водных потоков и скоплений радиоактивно загрязненной воды (РЗВ) внутри объекта «Укрытие» после установки «Арки» НБК в проектное положение
являются конденсат, образующийся в помещениях на нижних отметках объекта «Укрытие» в летние
месяцы, и пылеподавляющие растворы, поступавшие в подкровельное пространство во время проведения сеансов пылеподавления. Водные потоки попадают в помещения, где локализованы ТСМ.
Взаимодействие воды с конструкционными материалами и ТСМ приводит к образованию РЗВ, содержащей уран, продукты деления и трансурановые элементы (ТУЭ) [1 - 4]. Некоторые механизмы
взаимодействия воды с различными модификациями ТСМ рассмотрены в работах [1, 2]. В настоящее
время скопления РЗВ и донные отложения объекта «Укрытие» являются ядерно-безопасными. Радиационные характеристики и объемные активности радионуклидов 90Sr, 137Cs, 238+239+240Pu и 241Am в РЗВ
объекта «Укрытие» в период 1996 – 2015 гг. представлены в работе [3].
В результате протечек внутри объекта «Укрытие» с верхних отметок на нижние в помещениях, расположенных ниже отметки +12,5 м, наблюдаются постоянные скопления РЗВ. Суммарный
объем РЗВ в контролируемых помещениях в зависимости от периода года до надвижки «Арки» НБК
в проектное положение составлял 330 – 350 м3 [3]. До надвижки «Арки» НБК в период таянья снега и
интенсивных осадков небольшие временные скопления воды образовывались и на более высоких отметках объекта «Укрытие». С мая по сентябрь, когда температура внутри объекта «Укрытие» ниже,
чем снаружи, на нижних отметках происходит образование конденсата.
В работе [3] отмечается, что наряду с сезонными колебаниями концентраций урана и объемной активности радионуклидов в наибольших водных скоплениях наблюдался устойчивый рост содержания урана и ТУЭ в воде помещения 001/3, где локализовано порядка 270 м3 РЗВ. Регулярный
мониторинг радиационных характеристик РЗВ объекта «Укрытие» является одной из задач обеспечения экологической безопасности объекта «Укрытие», так как нельзя исключать возможность попадания РЗВ в грунтовые воды.
Цель настоящей работы состояла в исследовании динамики изменения объемов воды и основных радиационных характеристик РЗВ в помещениях объекта «Укрытие» после установки «Арки»
НБК в проектное положение.
© А. А. Одинцов, В. Е. Хан, 2018
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Локализация и объемы водных скоплений объекта «Укрытие»
В настоящее время направление перетока воды в объекте «Укрытие» осуществляется сверху
вниз из подкровельного пространства в помещения на отметках 0,0 и +2,2 м и с юга на север от машинного зала к блоку вспомогательных систем реакторного отделения (ВСРО). Суммарный объем
РЗВ в контролируемых помещениях в 2015 - 2016 гг. составлял 310 – 350 м3. Большая часть водных
протечек с верхних отметок объекта «Укрытие» собирается в помещении 001/3 (отметка -2,60 м)
ВСРО. Далее водный поток просачивается через разделительную стену по оси 41 и уходит за пределы
объекта «Укрытие» на ВСРО 3-го энергоблока. Количество воды в помещении 001/3 в течение года
остается практически постоянным и составляет порядка 270 м3.
Объемы водных скоплений в контролируемых помещениях и динамика перетока в течение
года характеризуются сезонной цикличностью. В апреле температура в подкровельном пространстве
становится положительной и начинается интенсивное таянье накопившегося в зимний период льда,
что приводит к быстрому увеличению влажности на нижних отметках блока. Еще больше влажность
возрастает в июне – сентябре, когда температура внутри объекта «Укрытие» ниже, чем снаружи, что
приводит к образованию конденсата. В осенне-зимний период в основном происходит испарение влаги, что с уменьшением поступления осадков и вызывает снижение объемов водных скоплений. Расположение неорганизованных скоплений РЗВ в помещениях объекта «Укрытие» на планах помещений на отметках 0,0, и +3,0 м после установки НБК в проектное положение в июне – июле 2017 г.
представлено на рис. 1.

а

б

Рис. 1. План расположения скоплений РЗВ и точек замера глубины водных скоплений в помещениях
объекта «Укрытие»: а - на отметке +0,00 м; б – на отметке +3,00 м.

Координаты и отметки расположения точек обследований приведены в табл. 1. Там же представлены экспериментальные данные об объемах воды в обследованых помещениях. Как видно на
рис. 1, в летний период в результате перетока и испарения воды только в южной части помещений
012/13 – 16 (ряды Г – Ж) на отметке +2,2 м находилось водное скопление, заполняющее всю площадь
помещений. На рис. 2 показано поступление воды в помещение 001/3 из контролируемых источников: скважина 2.1-116 со стороны каскадной стены (точка отбора проб (т. о.) 8) и труба из парораспределительного коридора (ПРК) (т. о. 20). Поступление воды в 2017 г. было минимальным за все
время наблюдений: стока из скважины 2.1-116 не было, а из трубы из ПРК поступило всего 0,8 м3
РЗВ.

68

ISSN 1813-3584 ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І ЧОРНОБИЛЯ 2018 ВИП. 30

РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННАЯ ВОДА В ОБЪЕКТЕ «УКРЫТИЕ»
________________________________________________________________________________________________________________________

Таблица 1. Объемы РЗВ в помещениях на нижних отметках объекта Укрытие» в октябре 2017 г.
Помещение
012/5
012/6, 7, 8 (приямок)
012/6
012/7
012/8
012/5
012/6
012/7
012/8
012/13
012/14
012/15
012/16
012/13
012/14
012/15
012/16
009/4
013/2
014/2
017/2
018/2
210/7
001/3

Отметка, м
-0,65
-0,95
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
-2,60

Ось
45 - 46
46 - 47
46 - 47
47 - 48
48 - 49
45 - 46
46 - 47
47 - 48
48 - 49
45 - 46
46 - 47
47 - 48
48 - 49
45 - 46
46 - 47
47 - 48
48 - 49
49 - 50
44 - 45
44 – 45
43 – 44
42 – 43
47 - 48
41 – 51

Ряд
П-Т
С-Т
П-Т
П-Т
П-Т
Г-Ж
Г–Ж
Г–Ж
Г-Ж
П-Т
П-Т
П-Т
П-Т
Г-Ж
Г–Ж
Г–Ж
Г-Ж
Е-И
Г-И
Е–Ж
Г–Е
Г–Д
Ж-И
У – У1

Глубина, см
0,5
25
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Рис. 2. Динамика поступления воды в помещение 001/3 из скважины 2.1-116 (т. о. 8) и трубы из ПРК (т. о. 20).

В юго-восточной части объекта «Укрытие» постоянные водные скопления наблюдаются в
южной части коридора 017/2, в помещениях 013/2, 014/2 и 018/2. Водные скопления в этих помещениях формируются за счет протечек с верхних отметок. Уровень воды в южной части помещения 017/2 составляет 20 – 25 см и определяется высотой порога дверного проема в помещение 018/2.
При повышении уровня избыток воды через дверные пороги перетекает в помещения 018/2 и 025/3. В
качестве примера на рис. 3 приведены фотографии скоплений РЗВ в помещениях 017/2 на отметке
-0,65 м и 001/3 на отметке -2,60 м. Глубина водного скопления в помещении 001/3 составляет 1,1 м.
В южной части помещения 012/13 - 16 (ряды Г – Ж, отметка +2,20) наблюдается постоянное скопление воды (рис. 4). Уровень воды в этом помещении до 10 см, цвет воды определяется на-
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личием протечек пылеподавляющего состава. В воде большое количество взвесей, донные отложения
темно-серого цвета. Скопление формируется за счет протечек из помещения 208/9 ПРК, где в период
освоения аварийного блока был пробит специальный люк, а также за счет конденсата. Утечка воды из
этих помещений происходит через помещение 012/15 в его северную часть и далее через сквозное
отверстие в полу (ряд Р, ось 48) переток на первый этаж в помещение 012/7 ББ.

Помещение 017/2

Помещение 001/3

Рис. 3. Неорганизованные водные скопления на нижних отметках объекта «Укрытие», октябрь 2017 г.

Рис. 4. Водное скопление в южной части помещения 012/16 (т. о. 6).

В качестве примера на рис. 5 показаны сезонные изменения объемов водных скоплений в помещениях 012/13 – 16 (ряды Г – Ж). В период весна – осень в помещениях происходит возрастание
объемов воды от 15 до 40 м3. С ноября по март объемы уменьшаются. Аналогичные изменения объемов воды наблюдаются и в других контролируемых помещениях. Среднегодовые объемы РЗВ в помещениях 012/13 – 16 (ряды Г – Ж) в период 1998 - 2017 гг. включительно показаны на рис. 6. Как
видно на рис. 6, в 2017 г. среднегодовой объем РЗВ в южной части помещений 012/13 – 16 был на
уровне предыдущих лет.
Динамика изменения объемов РЗВ в обследованных помещениях объекта «Укрытие» в период с ноября 2016 г. по декабрь 2017 г. показана на рис. 7. Как следует из рисунка, в период с декабря
2016 г. по июль 2017 г. наблюдалось уменьшение объемов РЗВ, вероятно, за счет испарения и перетока на 3-й блок ЧАЭС. Объем РЗВ в обследованных помещениях объекта «Укрытие» уменьшился с
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338 до 316 м3, т. е. на 22 м3. В ряде помещений, где до установки «Арки» НБК в проектное положение
всегда присутствовали скопления РЗВ, в июле 2017 г. вода отсутствовала. В помещениях 012/6 – 8
(северная часть, ряды С – Т) вода оставалась только в приямках на отметке -0,95 м. Уровень воды в
приямках также понизился с 31 до 23 см. Следует отметить, что в помещении 001/3 количество РЗВ
оставалось практически постоянным порядка 270 м3. Уменьшение объемов РЗВ произошло за счет
перетока и испарения. Площадь поверхности испарения воды в начальный момент (январь 2017 г.)
составляла приблизительно 1100 м2 (без учета помещения 001/3).
мм
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Рис. 5. Динамика объемов водных скоплений в южной части помещений 012/13 – 16 (ряды Г – Ж).
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Рис. 6. Среднегодовые объемы воды
в помещениях 012/13–16 (ряды Г – Ж).

Рис. 7. Динамика изменения объемов воды
в помещениях объекта «Укрытие».

С начала августа по конец сентября 2017 г. объемы РЗВ заметно увеличились. Прирост объемов РЗВ составил порядка 12 м3. Как и до установки «Арки» НБК, над объектом «Укрытие» в помещениях на нижних отметках наблюдалась большая разница температур. Среднемесячные температуры в помещении 012/8 (юг) и 012/15 (север) в июне – августе 2017 г. отличались от температуры окружающего воздуха на 9,5 – 10,3 0С. За счет разницы температур внутри объекта «Укрытие» и за пределами «Арки» НБК в помещениях на нижних отметках объекта «Укрытие» происходила интенсивная конденсация воды на потолках и стенах помещений, а также на технологическом оборудовании
(водяные и вентиляционные трубопроводы). На рис. 8 хорошо видно, что на потолке помещения
012/13 (северная часть) за счет поверхностного натяжения находится слой воды примерно 3 – 5 мм.
Исходя из площади потолков 1384 м2 и стен 950 м2 обследованных помещений бассейна-барботера на
отметках -0,65 и +2,2 м в осях 45 – 49 и рядах Г – Ж и П – Т, объем конденсата можно оценить как
14 м3, что по порядку величины совпадает с увеличением на 12 м3 объемов РЗВ. Следует отметить,
что эти расчеты носят оценочный характер и не учитывают всех параметров процессов конденсации
и испарения воды в помещениях объекта «Укрытие». Разница между уменьшением объемов РЗВ за
счет испарения и перетока и увеличением за счет конденсации составляет порядка 10 м3. Можно
предположить, что если условия испарения, конденсации и перетока воды останутся неизменными,
то исходя из объема РЗВ в обследованных помещениях в январе 2017 г. порядка 50 м3 и разницы между испарением и конденсацией около 10 м3, через 4 – 5 лет в обследуемых помещениях объекта
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«Укрытие» вода в зимне-весенний период будет отсутствовать. Однако как видно на рис. 7, в результате работ по проведению сеансов пылеподавления 12 – 13 октября в обследуемых помещениях на
нижних отметках объекта «Укрытие» в начале ноября 2017 г. зафиксировано увеличение объемов
РЗВ примерно на 4 м3. Увеличение объемов РЗВ ~ 4 м3 составляет примерно 15 % от всего поданного
количества технологических растворов.

Рис. 8. Конденсат на потолке помещения 012/13(север, отметка +2,20 м).

Анализ приведенных выше данных показывает, что количество РЗВ в неорганизованных скоплениях на нижних отметках значительно сократится вплоть до полного высыхания. Более точный
прогноз можно сделать после дополнительных исследований, когда будет полностью завершена герметизация ограждающего контура. На сегодняшний день остается открытым вопрос изменения объемов РЗВ в наибольшем водном скоплении, локализованном в помещении 001/3. За период с момента
надвижки «Арки» НБК в проектное положение (ноябрь 2016 г. - декабрь 2017 г.) глубина воды в помещении 001/3 находилась на одном уровне - около 110 см, что соответствует объему воды приблизительно 270 м3. Герметичная кровля НБК полностью исключает попадание атмосферных осадков в
подкровельное пространство «Арки» и объект «Укрытие».
Радиационные характеристики РЗВ
Содержание урана, плутония, америция и кюрия определяли из одной пробы воды по ионообменной методике [4]. Активность 90Sr определяли β-радиометрическими измерениями после радиохимического выделения, 137Cs, 154,155Eu, 241Am – γ-спектрометрическими измерениями, 238Pu, 239+240Pu,
241
Am и 244Cm – α-спектрометрическими измерениями после радиохимического выделения. Концентрацию урана определяли спектрофотометрическим методом. Погрешность определения концентрации урана и объемной активности радионуклидов не превышала 10 – 15 %. Концентрации макрокомпонентов определяли по общепринятым методикам.
Значения рН и концентрации некоторых анионов и катионов в РЗВ объекта «Укрытие» по состоянию на 2017 г. представлены в табл. 2. Величина рН изменяется от 8,8 до 9,6, что свидетельствует о щелочной среде в водных скоплениях объекта «Укрытие». Химический показатель кислорода
(ХПК) находится в пределах 40 – 110 мгО2/дм3. Концентрация фосфатов (HPO42-) изменяется от 0,4
до 3,5 мг/дм3. Содержание карбонатов (CO32-) и гидрокарбонатов (HCO3-) составляет 20 – 850 и 320 –
1650 мг/дм3 соответственно. Концентрация хлоридов (Cl-) во всех водных скоплениях примерно одинаковая и составляет 20 – 40 мг/дм3. В РЗВ объекта «Укрытие» содержится от 140 до 460 мг/дм3
сульфат-ионов (SO42 -). В работах [1, 2] отмечается, что карбонаты, сульфаты, хлориды, силикаты,
кальций и магний поступают в воду за счет взаимодействия атмосферных осадков и конденсата с
конструкционными материалами объекта «Укрытие», в частности со «свежим» бетоном, залитым в
помещения объекта «Укрытие» в 1986 г. Концентрация нитратов (NO3-) составляет 15 – 410 мг/дм3.
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Максимальные концентрации нитратов до 600 мг/дм3 наблюдались в РЗВ помещения 012/13 после
сеансов пылеподавления. Фосфаты и нитраты в водные скопления поступают при проведении сеансов пылеподавления.
Таблица 2. Концентрация макрокомпонентов (мг/дм3) в РЗВ объекта «Укрытие»
Номер т. о.

рН

6
7
17
18
20
21
30
31
32
35
Номер т. о.

9,2
8,8
9,1
9,4
9,5
9,6
9,1
9,2
9,1
9,6

ХПК,
мгО2/дм3
72
45
112
57
72
43
75
86
98
76

NO331
15
32
27
65
410
43
97
45
104

SiO2
1,7
2,5
2,2
2,1
2,4
0,45
2,3
1,6
2,8
0,95

6
7
17
18
20
21
30
31
32
35

HPO42-

CO32-

HCO3-

Cl-

SO42-

0,52
0,43
0,65
0,89
3,5
1,1
0,78
1,4
0,42
1,7
+
Ka + Na+
660
290
470
1090
1080
2480
450
930
610
1550

75
20
80
210
240
850
70
120
140
280

540
320
340
690
870
1650
370
720
380
340

45
18
48
24
29
14
16
39
35
42

260
140
170
460
160
190
140
290
320
350

Ca2+
16
38
24
9,2
12
2,2
21
19
55
16

Mg2+
4,1
5,5
7,7
3,5
5,2
0,93
3,5
4,7
9,8
3,9

Fe3+
5,2
4,1
4,8
5,6
6,2
3,3
4,9
5,8
4,7
3,9

Концентрация катионов калия и натрия (K+ + Na+) в РЗВ объекта «Укрытие» изменяется от
290 до 2480 мг/дм3, что на один-два порядка величины больше, чем кальция и магния. Содержание
железа в пробах воды из различных водных скоплений 3 – 6 мг/дм3. Концентрация Ca2+ в воде помещения 012/13 2,2 мг/дм3, что почти в 10 раз меньше, чем в других водных скоплениях. Это можно
объяснить тем, что в воде помещения 012/13 самая высокая концентрация CO32-, в результате чего
образуются труднорастворимые карбонаты кальция, магния и стронция.
В табл. 3 приведены усредненные данные по 12 пробам (ежемесячный отбор в каждой точке)
за 2017 г. γ-спектрометрических измерений и радиохимического анализа проб РЗВ, отобранных на
нижних отметках объекта «Укрытие». Результаты представлены с отклонениями от среднего значения, которые изменяются от 10 до 90 % и характеризуют сезонные изменения концентраций урана и
объемных активностей радионуклидов в РЗВ различных водных скоплений. Наименьший разброс
среднегодовых значений концентрации урана и объемной активности радионуклидов наблюдается в
малопроточных скоплениях РЗВ, локализованных в помещениях 009/4, северной части помещений
012/5 – 8 и в помещениях 012/13 – 16. Наибольшие изменения концентраций урана и объемной активности 90Sr и ТУЭ в течение года наблюдаются в протечках, поступающих из трубы из ПРК (т. о.
20) и коллектора с отметки +9,0 м (т. о. 35), и в помещении 017/2, через которое проходит основной
водопроток в юго-восточной части блока Б.
Концентрация урана в РЗВ объекта «Укрытие» в 2017 г после надвижки «Арки» НБК находилась в пределах 0,6 – 60 г/м3 при наибольшем значении 80 г/м3 в июле 2017 г. в т. о. 32.
Объемная активность 90Sr в РЗВ в зависимости от места отбора проб в 2017 г. изменялась от
7
1,3 ∙ 10 до 1,1 ∙ 1010 Бк/м3.
Изменения объемной активности 137Cs в постоянных скоплениях и быстрых протечках РЗВ
наименьшие относительно других радионуклидов. Объемная активность 137Cs в РЗВ изменялась в
2017 г. от 1,2 ∙ 109 (т. о. 18) до 1,0 ∙ 1011 (т. о. 35) Бк/м3. Наибольшие объемные активности 137Cs в РЗВ
объекта «Укрытие» наблюдались в южной части помещения 012/7 (т. о. 32) в 2000 г. - 3,2 ∙ 1011, в
2002 г. - 1,2 ∙ 1012 и 1,4 ∙ 1011 Бк/м3 в июне 2012 г.
Объемная активность изотопов 154Eu (Т1/2 - 8,8 лет) и 155Eu (Т1/2 - 4,9 лет) в РЗВ находится в
пределах 8,7 ∙ 103 - 8,1 ∙ 106 Бк/м3.
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Таблица 3. Содержание урана (г/м3) и радионуклидов (Бк/м3) в РЗВ объекта «Укрытие»
Номер т. о.
6
7
17
18
20
21
30
31
32
35

90

Уран
11 ± 2
13 ± 2
3,2 ± 1,1
0,59 ± 0,18
13 ± 3
2,1 ± 0,3
7,4 ± 0,9
32 ± 3
56 ± 15
12 ± 8

Sr
(2,2 ± 0,3) ∙ 109
(5,6 ± 0,7) ∙ 109
(2,9 ± 0,5) ∙ 108
(2,9 ± 0,4) ∙ 107
(4,6 ± 1,2) ∙ 109
(1,3 ± 0,3) ∙ 107
(2,1 ± 0,2) ∙ 109
(3,3 ± 0,4) ∙ 109
(1,4 ± 0,4) ∙ 1010
(1,1 ± 0,7) ∙ 1010

238

Номер т. о.
6
7
17
18
20
21
30
31
32
35

239+240

Pu
(8,8 ± 0,9) ∙ 105
(1,2 ± 0,3) ∙ 106
(2,3 ± 2,1) ∙ 105
(3,9 ± 0,9) ∙ 104
(1,1 ± 0,3) ∙ 106
(1,8 ± 0,3) ∙ 105
(4,0 ± 0,5) ∙ 105
(1,0 ± 0,2) ∙ 106
(1,5 ± 0,5) ∙ 106
(9,3 ± 7,3) ∙ 105

Pu
(1,8 ± 0,2) ∙ 106
(2,4 ± 0,6) ∙ 106
(5,3 ± 4,1) ∙ 105
(1,1 ± 0,2) ∙ 105
(2,3 ± 0,7) ∙ 106
(3,6 ± 0,6) ∙ 105
(8,4 ± 0,9) ∙ 105
(2,1 ± 0,4) ∙ 106
(3,1 ± 1,1) ∙ 106
(2,0 ± 1,4) ∙ 106

137

154

Cs
(2,4 ± 0,3) ∙ 1010
(7,7 ± 0,7) ∙ 109
(1,3 ± 0,3) ∙ 109
(1,2 ± 0,3) ∙ 109
(5,4 ± 1,8) ∙ 1010
(4,4 ± 0,3) ∙ 109
(7,4 ± 0,3) ∙ 109
(3,0 ± 0,3) ∙ 1010
(3,7 ± 0,8) ∙ 1010
(1,1 ± 0,4) ∙ 1011

155

Eu
(1,8 ± 0,2) ∙ 106
(7,4 ± 1,3) ∙ 106
(4,5 ± 4,2) ∙ 105
(6,1 ± 1,8) ∙ 104
(1,2 ± 0,3) ∙ 106
(1,1 ± 0,3) ∙ 105
(1,7 ± 0,2) ∙ 106
(4,2 ± 0,7) ∙ 106
(8,1 ± 2,4) ∙ 106
(3,7 ± 3,4) ∙ 106

241

Eu
(2,7 ± 0,6) ∙ 105
(1,5 ± 0,7) ∙ 106
(7,1 ± 6,2) ∙ 104
(8,7 ± 4,9) ∙ 103
(1,5 ± 0,4) ∙ 105
(1,7 ± 0,4) ∙ 104
(2,7 ± 0,5) ∙ 105
(6,6 ± 1,2) ∙ 105
(1,2 ± 0,4) ∙ 106
(4,9 ± 4,8) ∙ 105

244

242

Сm
(4,7 ± 0,6) ∙ 105
(1,4 ± 3,1) ∙ 106
(5,1 ± 4,6) ∙ 104
(7,7 ± 2,8) ∙ 103
(3,1 ± 1,1) ∙ 105
(3,2 ± 0,4) ∙ 104
(2,8 ± 0,5) ∙ 105
(7,4 ± 0,9) ∙ 105
(1,8 ± 0,8) ∙ 106
(5,2 ± 4,3) ∙ 105

Am
(1,4 ± 0,2) ∙ 107
(3,8 ± 0,7) ∙ 107
(2,4 ± 2,2) ∙ 106
(4,5 ± 1,1) ∙ 105
(8,1 ± 1,9) ∙ 106
(1,1 ± 0,3) ∙ 106
(1,1 ± 0,2) ∙ 107
(2,3 ± 0,4) ∙ 107
(5,1 ± 1,4) ∙ 107
(1,9 ± 1,8) ∙ 107

Сm
(2,1 ± 0,5) ∙ 104
(6,9 ± 1,1) ∙ 104
(3,9 ± 3,4) ∙ 103
(4,3 ± 3,8) ∙ 102
(4,5 ± 3,2) ∙ 104
(4,1 ± 2,9) ∙ 103
(2,2 ± 0,3) ∙ 104
(3,5 ± 0,5) ∙ 104
(9,9 ± 4,1) ∙ 104
(3,3 ± 3,1) ∙ 104

Суммарная α-активность ТУЭ (238Pu + 239+240Pu + 241Am + 244Сm + 242Сm) изменяется от 1 ∙ 105
до 1 ∙ 108 Бк/м3. Следует отметить, что объемная активность 244Сm в РЗВ объекта «Укрытие» практически равна объемной активности 238Pu. Наличие в РЗВ объекта «Укрытие» 242Сm обусловлено распадом материнского радионуклида 242mAm, который является мягким β-излучателем. Наибольший вклад
в суммарную α-активность вносит 241Am - до 80 %.
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Рис. 9. Динамика концентрации урана в воде помещений 012/16 (т. о. 6), 012/13 (т. о. 21),
012/6 (т. о. 31) и 012/7 (т. о. 32).

Динамика изменений концентраций урана и объемных активностей 90Sr, 137Cs, 239+240Pu и 241Am
в водных скоплениях, локализованных в помещениях 012/5 – 12 и 012/13 - 16 показана на рис. 9 - 11
соответственно. Скопления РЗВ в южной части помещений 012/5 – 8 (т. о. 32) и северной части этих
помещений (т. о. 31) на отметке -0,65 м разделены помещениями центральной части - ряды Ж – П
(см. рис. 1, а), где вода отсутствует. В настоящее время гидравлическая связь между этими помещениями отсутствует. Возможен переток РЗВ в эти помещения из водных скоплений, локализованных
выше на отметках +2,20 м и +6,0, однако экспериментальные данные свидетельствуют о том, что
объемы перетока из данных помещений незначительны. Скопления РЗВ в южной части помещений
012/13 – 16 (т. о. 21) и северной части (т. о. 6) на отметке +2,20 м разделены помещениями центральной части – ряды Ж – П (см. рис. 2, б), где, вероятно, имеются водные скопления, к которым доступа
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нет. При значительном увеличении уровня воды в центральной части помещений 012/13 – 16 происходит переток РЗВ в северную часть помещения 012/13 (т. о. 21) и южную часть помещения 012/7
(т. о. 32). В результате происходит резкое возрастание концентрации урана и объемной активности
радионуклидов в т. о. 21 и 32 (рис. 8 и 9). В 2017 г. после установки «Арки» НБК в проектное положение поступления РЗВ из центральной части помещений 012/13 – 16 не наблюдалось.
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Рис. 10. Динамика объемной активности 137Cs (а) и 90Sr (б) в скоплениях РЗВ в помещениях 012/16 (юг, т. о. 6),
012/13 (север, т. о. 21), 012/6 (север, т. о. 31) и 012/7 (юг, т. о. 32).
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Рис. 11. Объемная активность ТУЭ в РЗВ помещений 012/5 – 8 и 012/13 – 16: а – 239+240Pu; б – 241Am.

Наряду с абсолютными значениями объемной активности радионуклидов в РЗВ объекта «Укрытие» для выявления механизмов взаимодействия воды с ТСМ и особенностями миграции радионуклидов с водными потоками большое значение имеют отношения между активностями различных
радионуклидов, которые представляют элементы различных групп периодической системы элементов. В табл. 4 представлены отношения активности различных радионуклидов и изотопов в пробах
РЗВ.
Отношения активностей 137Cs/90Sr, 90Sr/239+240Pu, 244Сm/239+240Pu и 241Am/239+240Pu в пробах РЗВ,
отобранных в разных помещениях, значительно отличаются. Эти отношения также отличаются от
аналогичных отношений в лавообразных топливосодержащих материалах (ЛТСМ), что свидетельствует как о разной степени выщелачивания радионуклидов из ТСМ, так и о различном поведении радионуклидов в щелочных гидрокарбонатных растворах, которыми являются РЗВ объекта «Укрытие».
Отношение активностей 137Cs/90Sr для всех исследованных скоплений РЗВ выше, чем в ЛТСМ и облученном топливе 4-го блока ЧАЭС, и изменяется от 1,4 до 38 за исключением северной части помещения 012/13, где это отношение составляет 326. Следует отметить, что отношение 90Sr/239+240Pu в
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этом скоплении минимальное и даже ниже, чем в ЛТСМ. Вероятно, из-за высокого содержания карбонатов более 600 мг/дм3 и соответственно высокого рН 9,8 в данном скоплении РЗВ происходит соосаждение стронция совместно с карбонатом кальция в виде SrCO3. Это подтверждается тем, что в
воде данного скопления наименьшая концентрация кальция 3 мг/дм3 при средней концентрации
кальция для остальных водных скоплений 19 мг/дм3 (см. табл. 3).
Таблица 4. Соотношения между активностями радионуклидов в РЗВ объекта «Укрытие» (2017 г.)
Номер т. о.
6
7
17
18
20
21
30
31
32
35
Среднее
**

137

Cs/90Sr
10,8
1,36
4,44
38,3
11,8
326
3,67
9,13
2,71
9,43
10,2 ± 9,8*
1,21

90

Sr/239+240Pu
1250
2380
546
298
2010
37
2390
1570
4450
5400
2250 ± 1690*
42,6

238

Pu/239+240Pu
0,491
0,506
0,433
0,384
0,462
0,483
0,477
0,479
0,485
0,471
0,467 ± 0,035
0,461

241

Am/239+240Pu
7,91
15,9
4,61
4,49
3,55
2,84
12,7
10,9
16,7
9,7
8,93 ± 5,08
1,89

244

Сm/239+240Pu
0,268
0,587
0,097
0,076
0,138
0,088
0,329
0,349
0,584
0,262
0,278 ± 0,190
0,051

* Без т. о. 21.
** Расчет для топлива на 1 июля 2017 г. [5].

Отношения активностей 244Сm/239+240Pu и 241Am/239+240Pu изменяются от 0,076 до 0,58 и от 2,8
до 17 соответственно. Среднее значения 244Сm/239+240Pu и 241Am/239+240Pu в РЗВ объекта «Укрытие»
почти в пять раз выше аналогичных значений для ТСМ. При высыхании скоплений РЗВ образуются
донные отложения с повышенным относительным содержанием 244Сm, который является основным
источником нейтронов спонтанного деления.
Выводы
После установки «Арки» НБК в проектное положение в помещениях на нижних отметках
объекта «Укрытие» уменьшилось количество РЗВ.
Основными источниками поступления воды на нижние отметки объекта «Укрытие» были
конденсационная влага в августе – октябре 2017 г. и технологические растворы при проведении сеансов пылеподавления.
Если условия испарения, конденсации и перетока воды останутся неизменными, то исходя из
объема РЗВ в обследованных помещениях и разницы между испарением и конденсацией порядка
10 м3, через несколько лет в обследуемых помещениях объекта «Укрытие» вода в зимне-весенний
период будет отсутствовать.
На сегодняшний день остается открытым вопрос изменения объемов РЗВ в наибольшем водном скоплении, локализованном в помещении 001/3.
Отношения активностей 137Cs/90Sr, 90Sr/239+240Pu, 244Сm/239+240Pu и 241Am/239+240Pu в РЗВ, отобранных в разных помещениях, заметно отличаются. Эти отношения также отличаются от аналогичных отношений в ЛТСМ, что свидетельствует как о разной степени выщелачивания радионуклидов
из ТСМ, так и о различном поведении радионуклидов в щелочных гидрокарбонатных растворах, которыми являются РЗВ объекта «Укрытие».
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РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНА ВОДА В ОБ'ЄКТІ «УКРИТТЯ» ПІСЛЯ НАСУВАННЯ «АРКИ»
НОВОГО БЕЗПЕЧНОГО КОНФАЙНМЕНТА У ПРОЕКТНЕ ПОЛОЖЕННЯ

Представлено результати багаторічного моніторингу неорганізованих скупчень радіоактивно забрудненої води (РЗВ) на нижніх відмітках об'єкта «Укриття». Визначено об'єми РЗВ і динаміка їхніх сезонних змін.
Експериментально визначено зміст макрокомпонентів, урану, продуктів поділу 90Sr, 137Cs, 154,155Eu і трансуранових елементів (ТУЕ) 238Pu, 239+240Pu, 241Am, 244Cm в РЗВ об'єкта «Укриття» в період 2017 р. Концентрація урану в
РЗВ об'єкта «Укриття» становила 0,5 – 80 г/м3. Об'ємна активність 90Sr, 137Cs, 154Eu в РЗВ знаходиться в межах
n ∙ 107 - n ∙ 1011 Бк/м3, а ТУЕ в межах n ∙ 104 - n ∙ 108 Бк/м3. Показано, що сезонні коливання концентрації урану
та об'ємних активностей радіонуклідів у РЗВ можуть бути до одного порядку величини. Співвідношення між
активностями 137Cs/90Sr, 90Sr/239+240Pu, 241Am/ 239+240Pu і 244Cm/239+240Pu в РЗВ значно відрізняються від аналогічних співвідношень радіонуклідів у паливовмісних матеріалах об'єкта «Укриття».
Ключові слова: уран, плутоній, америцій, рідкі радіоактивні відходи, об'єкт «Укриття».
O. O. Odintsov, V. E. Khan
Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants, NAS of Ukraine, Kirova str., 36a, Chornobyl, 07270, Ukraine
RADIOACTIVE WATER IN OBJECT «UKRYTTYA» AFTER PULLING DOWN
OF «ARCH» OF NEV SAFE CONFINEMENT IN PROJECT STATUTE
The results of the long-term monitoring of the unorganized accumulations of liquid radioactive wasters (LRW)
are presented on the lower marks of object «Ukryttya». The volumes of LRW and dynamics of their seasonal changes
are certain. Maintenance of activity is experimentally certain, uranium, fission products of 90Sr, 137Cs, 154,155Eu and transuranium elements (TUE) 238Pu, 239+240Pu, 241Am and 244Cm in LRW of object «Ukryttya» in the period of 2017. Concentration of uranium in LRW of object «Ukryttya» was made by 0.5 – 80 g/m3. Volume activity of 90Sr, 137Cs, 154Eu in
LRW is within the limits of n ∙ 107 - n ∙ 1011 Bq/m3, and TUE within the limits of n ∙ 104 - n ∙ 108 Bq/m3. It is showed
that the seasonal variation of concentration of uranium and by volumes activity of radionuclides in LRW can make sizes
to one order. Correlations between activity 137Cs/90Sr, 90Sr/239+240Pu, 241Am/ 239+240Pu and 244Cm/239+240Pu in LRW considerably differ from similar correlations of radionuclides in fuel-carrying materials of object «Ukryttya». In the period of
supervisions of 1996 – 2015 there was steady line of multiplying the concentration of uranium and by volumes activity
radionuclides in most accumulation of LRW in the apartment 001/3.
Keywords: uranium, plutonium, americium, liquid radioactive waster, object «Ukryttya».
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ДИНАМИКА НЕЙТРОННОЙ АКТИВНОСТИ И ПОДКРИТИЧНОСТЬ ЯДЕРНО-ОПАСНОГО
СКОПЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КОМПЛЕКСА НБК-ОУ
Приводятся результаты анализа и интерпретации данных штатного мониторинга нейтронной активности ядерно-опасного скопления (ЯОС) топливосодержащих материалов в зоне проплавления бетона опорной
плиты шахты реактора до и после установки нового безопасного конфайнмента (НБК) в штатное положение.
Установлено что сезонные тренды и локальные аномалии плотности потока нейтронов (ППН) определяются
режимом поступления и удержания воды в зоне проплавления опорной плиты. Показано, что динамика нарастания ППН на периферии зоны проплавления, наблюдаемая после установки НБК, определяется вводом положительной реактивности в процессе потери воды переувлажненной (при повторной критичности 1990-го года)
размножающей средой ЯОС. При условии сохранения надкритической композиции и продолжающемся росте
ППН существуют риски возвратной критичности и возникновения самоподдерживающейся цепной реакции с
непредсказуемыми последствиями. Предложены критерии обнаружения аномалий в динамике ППН, связанных
с опасными изменениями уровня подкритичности ЯОС.
Ключевые слова: ядерно-опасное скопление, нейтронная активность, самоподдерживающаяся цепная
реакция, топливосодержащие материалы, система контроля ядерной безопасности.

Введение
Ядерная безопасность каждого скопления в объекте «Укрытие» определяется только как доказанная гарантия отсутствия (или возможности оперативного исключения) условий возникновения
самоподдерживающейся цепной реакции (СЦР) деления. После установки НБК и прекращения доступа в объект «Укрытие» атмосферных осадков все помещения, в которых обнаружены скопления
топливосодержащих материалов (ТСМ), могут быть признаны ядерно-безопасными за исключением
юго-восточной части подреакторного помещения 305/2 - места образования и исхода потоков черных
лавообразных ТСМ (ЛТСМ). Здесь в зоне проплавления двухметрового монолита железобетона
опорной плиты (ОП) находится ядерно-опасное скопление (ЯОС), вероятность возникновения СЦР в
котором не может быть исключена. В условиях отсутствия доступа непосредственно к размножающей среде скопления обнаружение и оценка параметров критичности ЯОС (объем, композиция, материальный состав, масса и массовая доля топлива, плотность, гетерогенность, влагоемкость) основывались на анализе многолетней динамики нейтронной активности и температуры на периферии
зоны проплавления, а также на результатах вариационных расчетов материальной модели критической сборки, вписывающейся в эту зону [1]. При этом основными исходными данными являлись:
характеристики нейтронной аномалии 1990-го года, идентифицированной как «повторная» критичность в юго-восточной части помещения 305/2; пробы из кернов в забоях скважин в ОП; температурные и нейтронные градиенты в ОП, которые позволили определить возможное расположение и массовое содержание топлива в композиции ЯОС [2]. После установки НБК и прекращения доступа в
зону проплавления дождевой и талой воды на периферии ЯОС наблюдается постоянный рост плотности потока нейтронов (ППН). При продолжении роста ППН в процессе обезвоживания размножающей среды ЯОС возможность возникновения возвратной критичности не может быть исключена.
Композиция ЯОС
На рис. 1 приведена рабочая версия размещения и состава ЯОС. Скопление представляет собой двухслойную композицию, скрытую под слоем «свежего 1986 г.» бетона. Верхний слой – черные
ЛТСМ с массовой долей топлива 5 % урана, образовавшиеся в результате растворения фрагментов
топливных каналов в силикатном расплаве и сформировавшие большой горизонтальный поток. Нижний слой – критическая масса керамики с долей топлива от 50 % урана, являющаяся продуктом взаимодействия расплава топлива (кориума) с бетоном ОП. Объем, который занимает критическая масса,
ограничивается зоной проплавления ОП ниже отметки 9,1 м. Глубина проплавления (по тепловому
пятну и состоянию стальной обшивки парораспределительного коридора) может достигать отметки
8,0 м. В границах зоны проплавления, ниже отметки 9,1 м, может быть размещена критическая сборка в геометрии плоского цилиндра с радиусом до 2 м и высотой 0,9 м.
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Рис. 1. Модель размещения ЯОС в ОП, точек детектирования нейтронов и датчиков температуры
на периферии зоны проплавления.

ЯОС с массой топлива 15 - 20 т урана (1,15 % 235U) рассматривается как две (с подкритической и надкритической композициями) гетерогенные водо-урановые системы, в объеме однородной
топливной среды, которых равномерно распределены делящиеся материалы, примеси и внутренние
источники нейтронов. Структура и плотность размножающей среды ЯОС определяется наличием
широкого спектра микро- и макропор.
Основным фактором, определяющим многолетнюю динамику нейтронной активности ЯОС,
являются процессы поступления и удержание влаги в пористой размножающей среде. Существующая система макро- и микропор образует бесконечный кластер, по открытым поровым каналам которого происходит поступление воздуха и воды в объемы скопления. Характеристики доступной микропористости (микропоры до 10 мкм, микротрещины шириной до 2,5 мкм, наноканалы 40 - 60 нм)
определяют скорость насыщения водой, а макропоры (газовые пустоты с диаметром до нескольких
сантиметров) – влагоемкость и совокупную гетерогенность размножающей среды. Экспериментальные исследования доступной пористости сантиметровых образцов ЛТСМ, которые не имели видимых макроскопических полостей и сквозных трещин показали наличие до 20 % доступной микропористости от объема образца. При этом длительность процессов водонасыщения и обезвоживания образцов составляла десятков часов. Предполагается, что структура пористой среды определяет механизм поступления и удержания влаги (равномерно по объему скопления) от массового содержания
которой зависит эффективный коэффициент размножения (Кэф) системы.
Кинетика размножающей системы в подкритичности
Характерной особенностью при увлажнении подкритических водо-урановых систем с низкообогащенным топливом является наличие оптимального водо-уранового отношения, т.е. концентрации воды, при которой Кэф достигает максимальных значений, и дальнейший рост концентрации приводит к переувлажнению и падению Кэф до значений, определяемых влагоемкостью размножающей
среды. Для систем с критической композицией диапазон оптимального увлажнения определяется
двумя значениями водо-уранового отношения, где Кэф ≥ 1.
ЯОС объединяет две подкритические системы, в объемы полностью переувлажненной среды
(при «повторной» критичности 1990-го года) которых при потере воды может вводиться положительная реактивность (δК = 1 - Кэф). При этом можно допустить, что нижний слой – переувлажненная
критическая масса керамики – будет удерживать воду до полного высыхания черных ЛТСМ. Введение реактивности в процессе обезвоживания керамики может продолжаться вплоть до возникновения
условий критичности (Кэф ≥ 1).
На рис. 2 приведены расчетные зависимости Кэф от концентрации воды в размножающей среде черных ЛТСМ (< 5 % урана). Экспериментальные значения плотности среды получены для проб,
отобранных по глубине горизонтального потока черных ЛТСМ [3].
В процессе обезвоживания ЯОС Кэф будет расти только в случае уменьшения объемной концентрации воды в переувлажненной размножающей среде. Если уход воды приводит к потере массы
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увлажненной среды, то Кэф будет падать. В непереувлажненной среде любой механизм ухода воды
приводит только к уменьшению Кэф.

Рис. 2. Расчетная зависимость Кэф от концентрации
воды и плотности размножающей среды
черных ЛТСМ.

Рис. 3. Расчетные зависимости Кэф от концентрации
воды в керамике с критической массой топлива.

Для глубоко подкритической переувлажненной системы в процессе потери воды плотность
нейтронов будет расти до достижения оптимального водо-уранового соотношения и далее падать до
полного высыхания размножающей среды. Скорость изменения плотности нейтронов будет определяться только скоростью введения реактивности при потере воды. В табл. 1 приведены значения Кэф
для полностью увлажненной, оптимально увлажненной и сухой размножающей сред черных ЛТСМ с
плотностью, возрастающей по глубине слоя. Кратность возможного роста и падения плотности нейтронов не превышает 1,5 от начала процесса обезвоживания.
Таблица 1. Кэф для различных размножающихся сред черных ЛТСМ
Размножающая Плотность γ,
среда
г/см3
Черные
ЛТСМ
CU 5 %

I
II
III

1,16
1,25
2,3

Полное
увлажнение
Н2О,
Кэф1
г/см3
0,795
0,11
0,778
0,135
0,591
0,33

Оптимальное
увлажнение
Н2О,
Кэф2
г/см3
0,034
0,417
0,037
0,417
0,115
0,4273

Кратность
роста, n/см3

1,52
1,48
1,169

Сухая среда
Н2О,
г/см3
-

Кратность
спада, n/см3

Кэф3
0,22
0,22
0,23

1,33
1,33
1,34

На рис. 3 приведены расчетные зависимости Кэф от концентрации воды в керамике с критической массой топлива (> 50 % урана) для версии материальной модели в геометрии плоского цилиндра
и шагом решетки от 0,5 до 5 см, моделирующей возможную совокупную гетерогенность размножающей среды [4]. При допущении, что подкритичность переувлажненной размножающей среды
обеспечивалась с 1990 г. удержанием воды в полном объеме, то непредсказуемый процесс потери
может привести к возвратной критичности.
В табл. 2 приведены расчетные значения Кэф при полном увлажнении, при допустимом увлажнении и при аварийном значении подкритичности.
Таблица 2. Расчетные значения Кэф при полном увлажнении и при допустимом увлажнении
Максимальная
Размножающая ГетероПлот- влагоемкость
среда
генность,
ность
шаг реγ, г/см3 Н2О,
шетки, см
Кэф1
г/см3

Керамика
CU > 50 %

80

Увлажнение при
Допустимое Кратность
Кратность
аварийной подувлажнение роста, n/см3
роста, n/см3
критичности
Н2О,
Н2О,
Кэф2
Кэф3
г/см3
г/см3

I

0,5

4,1

0,520

0,983

0,480

0,98

0,85

0,5

0,994

2,83

ІІ

2

4,1

0,520

0,963

0,425

0,98

1,85

0,44

0,994

6,17

III

4

4,1

0,520

0,935

0,350

0,98

3,25

0,36

0,994

10,83

IV

5

4,1

0,520

0,918

0,320

0,98

4,1

0,34

0,994

13,67
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Плотность нейтронов (n) при медленном введении положительной реактивности в подкритическую систему определяется в квазистатическом приближении из соотношения
ni = Sl / (1 - Kэф),

(1)

где S – интенсивность внутреннего источника нейтронов; l - среднее время жизни нейтронов в среде.
Скорость увеличения плотности нейтронов (dn/dt) определяется скоростью ввода реактивности (dKэф/dt) и текущим уровнем подкритичности (1 - Кэф):
dn/dt = [ Sl/(1 - Кэф)2](dKэф/dt).
(2)
Из этого следует, что при постоянной и малой скорости введения положительной реактивности в подкритическую систему (dK/dt << 1β/c, где β = 0,0065 - единица реактивности в эффективных
долях запаздывающих нейтронов) скорость нарастания плотности нейтронов увеличивается при приближении к критическому состоянию. Мерой скорости нарастания плотности нейтронов для системы
может быть величина периода
.

(3)

На рис. 4 и 5 приведены графики расчетных значений динамических параметров, ориентировочно описывающих кинетику системы при достижении разных степеней подкритичности [5]. За
начальный уровень подкритичности
при расчетах графиков взято значение 10β
(Кэф ≈ 0,935). С этого уровня вводится реактивность с постоянной и малой скоростью 10-5β - 10-7 β/с.

Рис. 4. Зависимость кратности увеличения плотности
нейтронов от уровня подкритичности ТСМ
в единицах β.

Рис. 5. Зависимость скорости нарастания плотности
нейтронов от уровня подкритичности и скорости ввода
реактивности.

На основании приведенных графиков, для системы с подкритичностью от 3β и более, можно
принять допущения:
1) кратность увеличения плотности нейтронов ni на каждом i-м шаге введения реактивности
не зависит от скорости введения реактивности и пропорциональна отношению уровня подкритичности в начале и конце i-го интервала введения
;

(4)

2) кратность уменьшения периода разгона Ti пропорциональна отношению уровня подкритичности в начале i-го интервала к уровню подкритичности в конце i-го интервала введения реактивности. Величина периода при глубокой подкритичности системы (δКэф >> 20 β) определяется в основном скоростью ввода реактивности и уменьшается с уменьшением величины подкритичности
.

(5)

При подкритичности системы менее чем 3β интенсивность процессов разгона нарастает, а при
подходе к условиям критичности (δКэф < β) на временные характеристики разгона начинают влиять
запаздывающие нейтроны. Состояние ТСМ с уровнем подкритичности менее 3β
не
должно допускаться.
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Оценки скорости ввода реактивности в систему при обезвоживании составили величину порядка 10-5 n/с. Эту величину можно считать верхней при ориентировочной оценке аномалий для
ЛТСМ, находящихся выше отметки 9,0 м.
Кратность увеличения и скорость нарастания плотности нейтронов на интервале введения реактивности нарастает при приближении критичности.
Рост плотности нейтронов будет определяться процессом потери воды переувлажненной критической массы керамики, начальная подкритичность которой может находиться в зависимости от
гетерогенности среды в пределах от 3 до 10 β. В предположении, что скорость введения реактивности
при потере воды будет постоянной и более медленной, чем при высыхании слоя черных ЛТСМ, кратность увеличения плотности нейтронов при достижении аварийных значений (Kэф = 0,98, δK = 3β)
составит более 5 раз, а скорость нарастания плотности увеличится более чем на порядок. Критериями
идентификации уровня подкритичности является кратность увеличения и скорость нарастания плотности нейтронов околокритической системы.
Эффективность нейтронного мониторинга ЯОС
Постоянный мониторинг нейтронной активности осуществляется на доступной периферии
ЯОС штатными блоками детектирования (БД) системы контроля ядерной безопасности (СКЯБ) интегрированной автоматизированной системы контроля (ИАСК). БД выполнены на базе камеры деления в оболочке из замедлителя, работающей в импульсном режиме. БД представляет собой всеволновый детектор, изменение скорости счета в котором будет адекватно изменениям полного по энергии
ППН. Процессы, в которых изменяется спектр и ППН в точке детектирования могут быть связаны
или не связаны с изменением Kэф в контролируемом источнике нейтронов. Так, БД на поверхности
источника нейтронов в переувлажненном состоянии может регистрировать как изменение спектра,
так и увеличение плотности нейтронов при образовании водного отражателя, при этом Kэф не изменяется. Для корректной оценки скорости счета камеры деления с оболочкой из утеплителя, расположенной вне размножающей среды, требуется детальный расчет спектра φ(E). Для оценки влияния на
детектируемую ППН возможной деформации спектра при потере воды критической массы керамики
были проведены модельные расчеты спектра как на поверхности источника, так и в точках детектирования [1].
Эффективность камеры деления (КД) пропорциональна среднему сечению деления 235U для
интегральной ППН с энергетическим спектром φ(Е). В качестве характеристики спектра использовались измеряемые кадмиевые отношения (Rcd) и экспериментальная зависимость коэффициента эффективности КД от Rcd.
В результате расчетов были получены энергетические спектры нейтронов источников и спектры в точках детектирования. На рис. 6 приведены спектры ППН на поверхности источника
(CU = 52 %) для сухой среды модели ЯОС и полностью увлажненной со значительной деформацией
спектра в тепловую область.

Рис. 6. Энергетический спектр нейтронов утечки
Рис. 7. Энергетический спектр нейтронов в точке
на поверхности керамики (СU = 52 %, отметка +9,00). детектирования (СU = 52 %, отметка +12,00 пом. 305/2).

82

ISSN 1813-3584 ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І ЧОРНОБИЛЯ 2018 ВИП. 30

ДИНАМИКА НЕЙТРОННОЙ АКТИВНОСТИ
________________________________________________________________________________________________________________________

На рис. 7 приведены энергетические спектры нейтронов в точке детектирования на отметке
+12,00 от источника СU = 52 % с водой и без воды. Деформация спектра ППН от источника в жесткую
область при обезвоживании фактически не проявляется в точке детектирования, поэтому при полном
высыхании слоя ЛТСМ динамика регистрируемой ППН будет однозначно определяться нейтронами
утечки с поверхности керамики с критической массой топлива.
На внешней поверхности слоя ЛТСМ (отметка +9,70) расчетные оценки вклада абсолютных
значений ППН от источников (с CU = 52 % и CU = 4,7 %) составляли 9200 и 4500 n/(см2∙с) соответственно. Абсолютные значения ППН в точках детектирования определяются индивидуально и зависят
от поглощения в среде раздела (ЛТСМ, бетон, разрушенный бетон, воздух) и угловой ориентации КД
относительно источников.
Нейтронная активность ЯОС
До установки «Арки» в проектное положение нестабильность нейтронной активности ЯОС
проявлялась на временных реализациях ППН в виде регулярных сезонных трендов, на фоне которых
возникали локальные аномалии, сопровождающие процессы поступления и удержания дождевой и
талой воды в объекте «Укрытие» в зоне проплавления ОП.
Сезонные тренды определяются динамикой относительной влажности и температуры внутри
объекта «Укрытие» и практически совпадают с периодом конденсации (май – сентябрь) и испарения
(сентябрь – апрель). Отклонения в трендах от среднегодовых значений не превышают 5 % и не имеют
информационной значимости при контроле подкритичности ЯОС [6].

Рис. 8. Динамика ППН в точках детектирования каналами СКЯБ нейтронной активности
в зоне проплавления ОП юго-восточной части помещения 305/2.

Локальные аномалии на временных реализациях ППН в точках детектирования на отметках
+15,00, +12,00 и +9,00 показывают, что маршруты водопотоков на ОП проходили через шахту реакторов. Задержка и скорость поступления воды определялась периодичностью и интенсивностью
осадков. Появление стоков воды из скважин на отметке +9,00 из зоны проплавления ОП происходило
с задержкой до суток и всегда сопровождалось падением ППН, но не ниже определенного уровня.
Этот уровень (при постоянном присутствии воды ниже отметки +9,00) означал максимальное переув-
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лажнение слоя черных ЛТСМ в отметках +9,00 – +9,70, прикрывающих критическую массу керамики
в зоне проплавления. Сухие периоды всегда сопровождались ростом ППН с индивидуальной динамикой для каждой точки детектирования.
На рис. 8 приведена динамика ППН в точках детектирования каналами СКЯБ за идентичные
периоды 2014 - 2015 и 2016 – 2017 гг.
БД СКЯБ регистрируют нейтроны утечки, появляющиеся: на верхней поверхности слоя черных ЛТСМ (отметка +12,00, NFD001); на боковых поверхностях источников (отметка +9,30,
NFD003); непосредственно в слое ЛТСМ (забой скважины на отметке +9,10, NFD007). ППН, регистрируемая каждым БД, включает в себя нейтроны, генерируемые в объеме керамики, и нейтроны, генерируемые в слое ЛТСМ. Рост ППН от минимальных значений зависит от длительности сухого периода и означает, что скопления в зоне проплавления постоянно переувлажнены. При условии удержания воды ниже отметки +9,00, нейтронная активность керамики стабильна, а вся динамика локальных аномалий определялась изменениями Кэф в слое черных ЛТСМ в процессе поступления или потери воды размножающейся средой.
Постоянный рост ППН, наблюдаемый после установки НБК, будет продолжаться до момента
достижения оптимальной концентрации воды в слое ЛТСМ при максимальном Кэф порядка 0,43. Далее идет падение ППН до полного обезвоживания слоя с минимальным Кэф сухой среды порядка 0,24.
Потеря воды из критической переувлажненной массы керамики может начаться только после полного осушения слоя черных ЛТСМ. При этом скорость потери воды будет значительно меньше, так как
ниже отметки +8,80 (Ю-9-Б) процесс обезвоживания может идти только за счет испарения с верхней
поверхности керамики в слой ЛТСМ. В то же время кратность и скорость роста ППН на каждом интервале введения положительной реактивности будет возрастать при приближении к критичности,
равной 1 - 3 β.
Выводы
1. В процессе обезвоживания ЯОС Кэф будет расти только в случае уменьшения концентрации воды (г/см3) в переувлажненной размножающей среде. Если уход воды приводит к потере массы
увлажненной среды, то Кэф будет падать. В непереувлажненной среде любой механизм ухода воды
(замедлителя) приводит только к уменьшению Кэф.
2. Допускается, что в условиях НБК продолжительность и последовательность стадий удаления воды из порового пространства может обеспечить режим уменьшения концентрации воды в переувлажненной размножающей среде керамики, сохраняя таким образом параметры (массы и геометрии) критической композиции керамики. В таком случае это приведет к возвратной критичности и
возникновению СЦР, мощность нейтронной вспышки при которой будет определяться запасом реактивности, оцениваемой как 0,3…0,5β.
3. После установки НБК, прекращение доступа дождевой и талой воды в зону проплавления
ОП определило динамику нейтронной активности ЯОС с постоянным ростом ППН. Наблюдаемый
рост ППН сопровождает процесс потери воды переувлажненной размножающей средой слоя черных
ЛТСМ и будет продолжаться до достижения оптимального увлажнения с последующим незначительным падением до полного обезвоживания размножающей среды. Процесс потери воды керамикой с
критической массой топлива может начаться только после полного осушения слоя ЛТСМ. При этом
скорость введения положительной реактивности в результате снижения избыточной концентрации
воды в размножающей среде значительно снизится, так как испарение может идти только с поверхности керамики. При постоянной и медленной скорости ввода реактивности
в околокритическую систему скорость нарастания и кратность увеличения плотности нейтронов растет
при приближении к критическому состоянию.
4. Критериями при экспертной оценке достижения аварийного уровня подкритичности
(δКэф < 3 β) являются кратность увеличения и коррелирующая скорость нарастания ППН утечки в
точках детектирования нейтронной активности ЯОС.
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ДИНАМІКА НЕЙТРОННОЇ АКТИВНОСТІ І ПІДКРИТИЧНІСТЬ ЯДЕРНО-НЕБЕЗПЕЧНОГО
СКУПЧЕННЯ В УМОВАХ КОМПЛЕКСУ НБК-ОУ

Наводяться результати аналізу та інтерпретації даних штатного моніторингу нейтронної активності
ядерно-небезпечного скупчення (ЯНС) паливовмісних матеріалів у зоні проплавлення бетону опорної плити
шахти реактора до і після установки нового безпечного конфайнмента (НБК) у штатне положення. Установлено
що сезонні тренди і локальні аномалії щільності потоку нейтронів (ЩПН) визначаються режимом надходження
та утримання води в зоні проплавлення опорної плити. Показано, що динаміка наростання ЩПН на периферії
зони проплавлення, яка спостерігається після установки НБК, визначається введенням позитивної реактивності
у процесі втрати води перезволоженого (при повторній критичності 1990-го року) розмножуючого середовища
ЯНС. За умови збереження надкритичної композиції і тривалого зростання ЩПН існують ризики поворотної
критичності та виникнення самопідтримуючої ланцюгової реакції із непередбачуваними наслідками. Запропоновано критерії виявлення аномалій у динаміці ЩПН, пов'язаних із небезпечними змінами рівня підкритичності
ЯНС.
Ключові слова: ядерно-небезпечне скупчення, нейтронна активність, самопідтримуюча ланцюгова реакція, паливовмісні матеріали, система контролю ядерної безпеки.
E. D. Vysotsky, R. L. Godun, A. О. Doroshenko
Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants, NAS of Ukraine, Kirova str., 36a, Chornobyl, 07270, Ukraine
THE DYNAMICS OF NEUTRON ACTIVITY AND SUBCRITICALITY OF A NUCLEAR-DANGEROUS
CLUSTER IN THE CONDITIONS OF NSC-SO COMPLEX
It is presented the results of analysis and interpretation of monitoring of the dynamics of neutron activity of a
potentially nuclear-dangerous cluster of fuel-containing materials (that located in zone of penetrating of concrete slab of
the reactor's vault) before and after installation of the new secure confinement (NSC) "Arka". It is shown that the constant growth (after the installation of the NSC) of neutron activity accompanies the process of water's quit from the
over-moist multiplying environment and accordingly the NFD increasing is a result of positive reactivity's introducing
that can lead to recurrent criticality and self-sustaining chain reaction with unpredictable consequences. Based on the
results of experimental data and model calculations, the effectiveness of neutron monitoring (at the detection points)
was estimated. A forecast (regarding the further neutron activity) was also made and it was obtained the criteria for
expert assessment of dangerous changes of the level of sub-criticality of this cluster of FCM.
Keywords: nuclear-dangerous cluster, neutron activity, self-sustaining chain reaction, fuel-containing materials, nuclear safety monitoring system.
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РІВНІ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД ПРОММАЙДАНЧИКА ЧАЕС
ТА ЗАСОБИ ОБМЕЖЕННЯ ЙОГО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
За останні роки спостерігається значне (у 170 - 500 разів) підвищення концентрацій 90Sr, уран та трансуранових елементів у підземний водах на ділянці розташування комплекса НБК-ОУ. У статті показано, що
підвищення міграційної здатності радіонуклідів із підземними водами відбувається в сильнолужному середовищі при рН > 9,5 у відновлювальній чи перехідній обстановці. Наведено рекомендації щодо зменшення рівнів
радіоактивного забруднення підземних вод
Ключові слова: проммайданчик ЧАЕС, підземні води, 90Sr, уран, трансуранові елементи, основні іони,
рН, міграція.

Вступ
Визначення рівнів та механізмів формування забруднення підземних вод 90Sr, ураном та трансурановими елементами (ТУЕ) проводиться по спостережних свердловинах (рис. 1) у рамках радіогідроекологічного моніторингу в районі об'єкта «Укриття».

Рис. 1. Схема розташування спостережних свердловин радіогідроекологічного моніторингу
на ділянці розташування комплексу НБК-ОУ.

Основна мета проведення радіогідроекологічного моніторингу полягає в оцінці рівнів хімічного та радіоактивного забруднення ґрунтових вод, а також умов міграції радіонуклідів в оточуюче
аварійний блок природне середовище для виконання ДСП ЧАЕС функцій безпеки, що стосуються
обмеження розповсюдження радіоактивних речовин та іонізуючого випромінювання за встановлені
межі.
© М. І. Панасюк, Д. Т. Матросов, Є. І. Петросенко, Г. В. Левін,
П. А. Люшня, М. О. Сізов, Л. А. Паламар, І. П. Онищенко, 2018
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Матеріали та методи
На проммайданчику ДСП ЧАЕС розвинений безнапірний водоносний горизонт, приурочений
до алювіальних пісків першої надзаплавної тераси р. Прип'ять. Потужність водоносного горизонту
26 - 28 м. Напрямок руху ґрунтових вод у районі об’єкта “Укриття» за останні 3 роки змінився з північного на північно-східний у бік заплави р. Прип'ять та залишкових озер на місці розташування колишнього водоймища-охолоджувача. На цьому фоні зросла швидкість руху підземних вод до 40 м/рік
і відповідно зросли швидкості міграції радіонуклідів із підземними водами, що розвантажуються в
р. Прип’ять та в залишкові озера водоймища-охолоджувача, тим самим додаючи свою частку в радіоактивне забруднення поверхневих вод – джерел питного водопостачання населення України. Більш
докладно про радіоекологічні умови та методи дослідження наведено в [1].

Рис. 2. Динаміка величини рН та об'ємної активності 90Sr у пробах ґрунтових вод зі свердловини 2-Г.
Угорі номери періодів та підперіодів і середні значення рН для кожного виділеного півперіоду.

За останні декілька років по окремих свердловинах, що розташовані нижче за потоком грунтових вод від об’єкта “Укриття», спостерігається значне в 170 - 500 разів зростання об’ємних активностей 90Sr, урану та ТУЕ (рис. 2). При цьому по окремих свердловинах концентрація 90Sr зростає до
700 - 2100 Бк/л.
Результати
За нашими дослідженнями, один із механізмів формування високих об'ємних активностей 90Sr
пов'язаний зі створенням у підземних водах високолужного середовища. Із літературних джерел відомо, що ступінь сорбції 90Sr із лужного середовища досягає 60 – 100 %. А за нашими даними все відбувається навпаки. На рис. 2 наведено динаміку величин рН (графік зверху) та об’ємної активності
90
Sr (гістограма знизу) за період спостережень 1996 – 2017 рр. На графіку залежно від величин рН
виділено й позначено римськими числами і різним кольором три періоди. Розподіл величин рН та
об’ємних активностей 90 Sr наведено на рис. 3. Як видно з рис. 2 і 3, при значеннях рН підземних вод
в основному в інтервалі 7,5 - 8,5, які характерні до періоду I, найбільш часті значення об’ємних активностей 90Sr в підземних водах знаходяться в межах 6 - 8 Бк/л.
При значеннях рН підземних вод переважно в інтервалі 8,5 - 9,5, що припадають на період II,
найбільш часті значення об’ємних активностей 90Sr знижуються до 2 – 4 Бк/л. Проте при рН вище в
основному 9,5 (період III) різко зростають найбільш часті значення об’ємних активностей 90Sr до 40 60 Бк/л, при максимальних - 160 - 340 Бк/л.
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Рис. 3. Розподіл величин рН та об'ємної активності 90 Sr для виділених трьох періодів:
а - період I; б - період II; в - період III.

Причина зниження концентрацій 90Sr при рН у межах 8,5 – 9, 5 (період II) полягає у тому, що
при рН 8,3 - 8,5 частина гідрокарбонат-іонів переходить у карбонат-іони, які у свою чергу утворюють
з іоном кальцію та іонами стронцію нерозчинні сполуки, що випадають із розчину ґрунтових вод в
осад.
Обговорення результатів
Існують два методи визначення причин та механізмів зростання міграційної здатності 90Sr та
інших радіонуклидів у підземних водах при рН більше 9,5 (період III). Це вивчення фазового розподілу і форм знаходження радіонуклідів у воді за допомогою ультрафільтрації та метод термодинамічного моделювання гідрогеохімічних умов.
Фазовий розподіл радіонуклідів у блокових та підземних водах вивчався в 1996 – 2012 рр.
ІБОНХ та ІПБ АЕС НАН України. Ці дані опубліковані, і ми залучили їх для пояснення причин зростання міграційної здатності радіонуклідів. За результатами вивчення фазового розподілу 90Sr у пробах
ґрунтових вод із свердловини 4-Г при настанні III періоду частка розчинної форми 90Sr зростає з 50 до
98 % від загальної об'ємної активності 90Sr у пробі. Такі ж дані отримано при вивченні фазового розподілу 90Sr у пробах із свердловини 2-Г
Таким чином, очевидно, що при високих рН (9,5 - 12,5) 90Sr утворює комплексні сполуки, які
слабо сорбуються піщаними грунтами алювіального водоносного горизонту. Але які саме комплексні
сполуки утворюються, може відповісти термодинамічне моделювання. На рис. 4 показано розподіл
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величини рН та об’ємної активності 90Sr по свердловині 1-2А. По даній свердловині, як і по свердловинах 4-Г, 1-1А, 4-1н та 4-4н, III період виділяється значним зростанням концентрацій 90Sr.

Рис. 4. Динаміка величини рН та об'ємної активності 90Sr у пробах ґрунтових вод із свердловини 1-2А.
Угорі номери періодів і середні значення рН для кожного виділеного періоду.

За даними термодинамічного моделювання результатів визначення хімічного складу проб із
свердловини 1-2А за допомогою програми SOFA_CH, частка міграційної форми 90Sr в комплексній
сполуці з карбонатами в періоді ІІІ зростає до 14 % по відношенню до періоду II, де це значення дорівнювало 3 % (рис. 5). Відповідно частка міграційної форми 90Sr у вигляді вільного іону зменшується в
періоді III до 83 %.

Рис. 5. Розподіл міграційних форм 90Sr залежно від періодів спостережень за даними
термодинамічного моделювання результатів хімічного складу проб із свердловини 1-2А
(програма SOFA_CH).

На жаль, результати термодинамічного моделювання не пояснюють значне підвищення концентрації 90Sr в періоді III. Як відомо, сполуки стронцію та кальцію з карбонатами - стронціаніт
(SrCO3) та кальцит (CаCO3) - слаборозчинні у воді та при утворенні випадають в осад унаслідок незначного добутку розчинності даних речовин. Таким чином, у нашому випадку для 90Sr можливо
утворення інших комплексних сполук, що не сорбуються ґрунтами і не виявляються за результатами
термодинамічного моделювання.
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Також за даними проведення радіогідроекологічного моніторингу в сильнолужному середовищі при рН вище 9 - 9,5 міграційна здатність урану та ТУЕ зростає на один-два порядки (рис. 6).

Рис. 6. Динаміка концентрацій урану у пробах ґрунтових вод із свердловини 2-Г.

Високі значення рН формуються при контакті ґрунтових вод із бетоном фундаментів споруд.
У разі підвищення рН ґрунтових вод до величин 9,5 – 10,0 за рахунок корозії бетону пальового фундаменту НБК, що перекриває частину водоносного горизонту, можливе значне збільшення об'ємних
активностей 90Sr, урану та ТУЕ.
Таким чином, постає питання вирішення проблем, які пов’язані з надходженням та розповсюдженням радіоактивного забруднення з підземними водами в довкіллі та розвантаження їх у поверхневі води, які є джерелами питної води населення України.
Одним із заходів, який може призвести до зменшення радіоактивного забруднення підземних
вод, є регулювання поверхневого стоку атмосферних опадів. На окремих ділянках поверхні проммайданчика ЧАЕС склалися сприятливі умови для зосередженої інфільтрації атмосферних опадів через
радіоактивно забруднені грунти зони аерації в підземні води. Об’ємні активності 90Sr у пробах підземних вод із свердловин, що розташовані в зоні впливу таких ділянок, досягають 1200 – 3800 Бк/л.
Зменшити радіоактивне забруднення на ділянках зосередженої інфільтрації атмосферних опадів (місця розташування свердловин С-24, С-23А, 21-1А. 3-Г, 30-1А, С-4А) можливо за рахунок улаштування зливових каналізаційних колекторів. Відведення атмосферних опадів із колекторів можна
здійснювати в підвідний і відвідний канали. Таким чином, будуть виключені зосереджена інфільтрація атмосферних опадів через радіоактивно забруднені ґрунти і привнесення радіонуклідів у водоносний горизонт.
Разом з тим факт зменшення об’ємних активностей 90Sr при рН підземних вод в інтервалі значень 8,5 – 9,5 (період II) наводить на думку про те, що штучне підтримання у водоносному горизонті
цих величин рН може затримати поширення 90Sr з підземними водами за межі проммайданчика
ЧАЕС.
Висновки
1. Причина зниження концентрацій 90Sr при рН в межах 8,5 – 9, 5 (період II) полягає в тому,
що при рН 8,3 - 8,5 частина гідрокарбонат-іонів переходить у карбонат-іони, які у свою чергу утворюють з іонами кальцію та стронцію нерозчинні сполуки, що випадають із розчину ґрунтових вод в
осад.
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2. Механізм формування високих об'ємних активностей 90Sr, урану та ТУЕ пов'язаний зі створенням у підземних водах високолужного середовища з рН > 9,5.
3. Зменшити радіоактивне забруднення підземних вод на ділянках зосередженої інфільтрації
атмосферних опадів через радіоактивно забруднені ґрунти можливо за рахунок улаштування зливових каналізаційних колекторів.
Автори вислювлюють подяку В. Є. Хану та О. О. Одінцову за організацію та визначення концентрацій радіонуклідів у пробах води.
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УРОВНИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ПРОМПЛОЩАДКИ ЧАЭС
И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

За последние годы наблюдается значительное (в 170 - 500 раз) повышение концентраций 90Sr, урана и
трансурановых элементов в подземных водах на участке расположения комплекса НБК-ОУ. В статье показано,
что повышение миграционной способности радионуклидов с подземными водами происходит в сильнощелочной среде при рН > 9,5 в восстановительной или переходной обстановке. Приводятся рекомендации по уменьшению уровней радиоактивного загрязнения подземных вод.
Ключевые слова: промплощадка ЧАЭС, подземные воды, 90Sr, уран, трансурановые элементы, основные ионы, рН, миграция.
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LEVELS OF RADIOACTIVE POLLUTION OF LOWER WATERS OF THE CHORNOBYL NUCLEAR
POWER PLANT AND MEANS OF LIMITATION OF ITS DISTRIBUTION
There is increase of radionuclide migration capacity (by 200 - 500 times) with underground waters when
pH > 9.5 (period III). In addition, percent of soluble fraction of 90Sr is growing from 50 to 98 % of total activity of 90Sr.
According to thermodynamic modeling, part of migration fraction of 90Sr in compound with carbonates is growing from
3 % (period II with pH 8.5 - 9.5) to 14 % (period III). At the same time, percent of migration form 90Sr of free ion decreases to 83 % in period III. The results of thermodynamic modeling doesn`t explain significant increase of strontium90 concentration. As is known, strontium and calcium compound with carbonate, strontianite (SrCO 3) and calcite (CaCO3), are slightly soluble in water and when formed, they fall into a precipitate. Perhaps 90Sr forms other complex compounds that are not sorbed by soils and are not found by applications for thermodynamic simulation. High pH values are
formed by contacting infiltration and groundwater with concrete deepened structures of buildings. In the case of pH
increase of groundwater to a value of 9.5 – 10.0, due to the corrosion of the concrete of the foundation of the ARKA,
which overlaps the part of the aquifer, is possible a significant increase in volumetric activity of 90Sr, uranium, and transuranic elements. The article presents recommendations for reducing the level of radioactive contamination of groundwater.
Keywords: ChNPP industrial site, underground waters, 90Sr, uranium, transuranic elements, basic ions, pH,
migration.
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РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ СИСТЕМИ
КОНТРОЛЮ ТА ОБЛІКУ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ
Наведено короткий опис результатів фактичного обстеження та аналізу технічної документації програмно-технічного комплексу системи контролю та обліку заводу з переробки твердих радіоактивних відходів.
Системи LMS (моніторинг установки вилучення твердих відходів), GCS (модуль контрольної станції гаммакамери) і CMS (моніторинг контейнерів) працездатні і зауваження щодо ефективності їхнього функціонування
відсутні. Потрібна модернізація чи відновлення працездатності систем NMS (моніторинг нейтронного випромінювання), DMS (моніторинг бочок), DFF (дозиметричний контроль завантаження бочок з високоактивними
відходами), DFC (радіаційний контроль бочки перед кондиціонуванням) та LIM (контроль великогабаритних
твердих радіоактивних відходів). Було розроблено та запропоновано заходи щодо підвищення ефективності цих
систем і/або усунення виявлених невідповідностей вимогам, що пред'являються до їхньої функціональності.
Ключові слова: програмно-технічний комплекс, система контролю та обліку, завод із переробки твердих радіоактивних відходів, пропозиції щодо модернізації та усунення недоліків, фактичне обстеження та аналіз технічної документації, невідповідність систем установленим до них вимогам.

Державним комітетом ядерного регулювання України 13 травня 2010 р. був підписаний окремий дозвіл № 000040/3 на введення в експлуатацію установки з вилучення твердих відходів (УВТВ)
та заводу з переробки твердих радіоактивних відходів (ЗПТРВ) (рис. 1) промислового комплексу по
поводженню з радіоактивними відходами ДСП «Чорнобильська АЕС». Однак для запуску його в експлуатацію було необхідно виконати аналіз працездатності програмно-технічного комплексу (ПТК)
системи контролю та обліку (СКО) та забезпечити функцію коректного формування паспорта на упаковки радіоактивних відходів (РАВ). На даний час паспорт на упаковку РАВ, що формується ПТК
СКО ЗПТРВ і здається на захоронення в СОПСТРВ (спеціально обладнане приповерхневе сховище
твердих радіоактивних відходів) ДСП "Техноцентр ЦППРВ", не відповідає «Критеріям приймання
радіоактивних відходів на захоронення у СОПСТРВ» [1] через нездатність визначати питому та сумарну активність упаковок відходів. У ході обстеження було визначено причини даних невідповідностей і запропоновано рішення для їх усунення. Подальша оцінка відповідності формованого паспорта
може бути отримана тільки після впровадження методології характеризації твердих радіоактивних
відходів (ТРВ) за допомогою радіонуклідних векторів, а також впровадження розроблених та запропонованих заходів і модернізації ПТК СКО ЗПТРВ.
Фактичні обстеження ПТК СКО ЗПТРВ були проведені у другій половині 2017 р. працівниками Інституту проблем безпеки АЕС НАН України (далі - ІПБ АЕС) за сприяння експлуатуючого
персоналу ЗПТРВ. Підставами для проведення цих робіт були вихідні умови до «проведення обстеження ПТК забезпечення системи контролю та обліку упаковок РАВ (СКО РАВ) ЗПТРВ» (від 18 серпня 2017 р.) [2], а також договір між ДСП ЧАЕС та ІПБ АЕС [3]. Результати проведеного обстеження
були основою для розробки технічного завдання на модернізацію ПТК СКО ЗПТРВ, а також використовувалися для оцінки термінів та вартості модернізації
ПТК СКО заводу.
Рис. 1. ЗПТРВ на майданчику ЧАЕС.

Було зібрано і проаналізовано дані про об'єкти
автоматизації та види діяльності, що здійснюються на
ЗПТРВ згідно зі схемою (рис. 2) функціональних елементів засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) та функціональних зв'язків системи радіаційно-технологічного контролю (СРТК). Ця схема наведена в інструкції [4].
© Р. Л. Годун, М. В. Пашинов, А. О. Холодюк, М. І. Павлюченко,
С. М. Стадник, С. В. Купріянчук, А.О. Дорошенко, О. В. Мясніков, 2018
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Рис. 2. Схема технологічного процесу поводження з РАВ на установці вилучення твердих відходів (УВТВ)
та ЗПТРВ.

Були вивчені функціональні зв'язки окремих етапів здійснення технології поводження з РАВ
та ЗПТРВ, а також установлені ключові ланки в технологічному ланцюгу, що входять до складу
СРТК і відповідають за радіаційний контроль і вимірювання активності радіонуклідів при використовуваних геометріях вимірювання ТРВ.
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Наводимо результати обстеження систем ЗПТРВ та запропоновані рішення щодо усунення
виявлених недоліків.
1. За результатами аналізу технічної документації та фактичного обстеження ЗВТ немає зауважень по працездатності та ефективності гамма-камери (GCS), моніторингу УВТВ (LMS) і систем
моніторингу контейнерів (CMS).
Система гамма-камери (GCS) [4, 5] призначена для реєстрації радіоактивних плям у масі РАВ
на сортувальному лотку. Ця система дозволяє визначити розподіл активності у відходах на лотку й
виконати попередню прогнозну класифікацію РАВ для подальшого поводження. Система гаммакамери складається з ряду апаратних модулів, частково змонтованих в окремих корпусах на загальній
траверсі. Ця система складається з таких елементів: електронно-оптичної головки з електронним пристроєм BFB-CQ1011; відеокамери BFB-CQ1012; лазерного далекоміра BFB-CQ1015; міні-комп'ютера
BFB-CQ1016; трьох гамма-спектрометрів BFB-CQ1014 і трьох лічильників Гейгера - Мюллера з електронікою BFB-CQ1013.
Система гамма-камери здатна працювати у трьох режимах: оглядового сканування, стандартного сканування і повільного сканування. У режимі оглядового сканування реєструється маса лотка,
виконується спектрограмма, візуалізація за допомогою відеокамери. За цими результатами програма
проводить аналіз для визначення використання стандартного або повільного сканування. При скануванні детектори розташовані на висоті 1 м від лотка, а на моніторі ПК відображаються гаммаграми,
які розділені на сегменти у вигляді кольорових плям залежно від інтенсивності випромінювання. З
урахуванням заданих порогових величин отримані сегменти розділятися за колірною шкалою. Режим
повільного сканування відрізняється тільки швидкістю сканування й дозволяє отримати оптимальний
результат для аналізу неоднорідності розподілу активності джерела іонізуючого випромінювання
(ДІВ).
Система моніторингу УВТВ (LMS) [4, 6] призначена для реєстрації радіаційних характеристик ТРВ, які з відсіків сховища твердих відходів (СТВ) завантажуються у внутрішній контейнер ТРВ,
а також для забезпечення неперевищення встановленого значення потужності дози від контейнера в
процесі його завантаження.
Система LMS складається з шести лічильників Гейгера - Мюллера "VACU ТЕС 70090" з електронікою для вимірювання потужності дози (AAW-CR100). Два блоки детектування (змонтовані на
стіні кесона) реєструють потужність дози від вимірювального елемента ТРВ перед завантаженням у
внутрішній контейнер ТРВ; чотири вимірювача потужності дози (ВПД) «VACU TEC 70090» змонтовані навпроти один одного над поверхнею контейнера, що заповнюється, і реєструють потужність
дози з метою забезпечення неперевищення контрольного рівня.
Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) системи моніторингу контейнерів (CMS) [4, 7] призначені для вимірювання потужності експозиційної дози (ПЕД) та поверхневого забруднення контейнерів
РАВ, призначених для відправки на захоронення. Система моніторингу контейнерів складається з
таких елементів: міні-комп'ютера для загального управління системою та обробки даних; блока з
валиками для взяття мазка з поверхні контейнера і приладу для контролю забруднення BWB-CQ1020;
восьми лічильників Гейгера - Мюллера з електронікою для вимірювання потужності дози BWBCQ1000.
Призначення компонентів ЗВТ і устаткування системи: два датчика ВПД «VACU TEC 70090»,
що вбудовані у транспортну систему, призначені для контролю потужності дози на днищі контейнера; два ВПД змонтовані горизонтально над контейнером і призначені для контролю потужності дози
на кришці контейнера; три ВПД (змонтовані вертикально зліва від контейнера датчика) призначені
для контролю потужності дози на стінці контейнера на відстані 0,1 м при обертанні контейнера; один
датчик (розміщений на відстані 1 м від стінки по центру контейнера) призначений для контролю на
відстані 1 м потужності дози від поверхні обертового контейнера; додаткове обладнання призначене
для вимірювання поверхневого забруднення на кришці контейнера і у двох місцях на стінці контейнера.
2. ЗВТ системи моніторингу нейтронного випромінювання (NMS) [4, 8, 9] призначені для реєстрації уповільнених нейтронів за допомогою 3Не лічильників, а також контролю ПЕД від РАВ з
наступною обробкою даних на пристрої кореляційного аналізу (LCA), де поряд з отриманими результатами по нуклідному складу аналізуються дані по нейтронному випромінюванню. Конструкційно
система NMS представлена двома незалежними блоками "NMS13" і "NMS11", на які встановлені
блоки детектування типу "VACU ТЕС 70090". Потужність дози від РАВ на поверхні вимірювального
лотка у приміщенні 11/127 реєструється блоками, свинцевий захист яких спільно з поліетиленовим
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сповільнювачем забезпечують уповільнення нейтронів із метою оптимальної ефективності реєстрації.
Кожен із блоків NMS оснащений газонаповненими 3He лічильниками з робочою довжиною 1000 і
600 мм, промисловим комп'ютером і пристроєм LCA, ВПД "VACU ТЕС 70090". Програмне забезпечення дозволяє керувати всіма ЗВТ системи, а також зберігати, відображати, обробляти й передавати
для подальшого використання результати вимірювань.
Виходячи з інструкції [8], вміст лотка має бути гомогенним (у реальних умовах максимально
наближається до цього), і після того, як вимірювання закінчено, додаток показує результат, чи належать РАВ до категорії «довгоіснуючі» або «короткоіснуючі».
За результатами аналізу наданої/доступною документації, а також обстеження системи NMS з
метою оцінки ефективності розділення потоків відходів у СіФ-камері (камера сортування і фрагментації) було зроблено такі висновки:
згідно з наведеними в [10] результатами система працездатна при вимірюванні (відповідно до
інструкції [11]) від контрольного джерела 252Cf;
з огляду на конструктивні особливості лотка (велика площа детектування, плоска геометрія
лотка) і малу захищеність від зовнішнього випромінювання в даному виконанні система не здатна
робити поділ потоку відходів на короткоіснуючі відходи (КІВ) і довгоіснуючі відходи (ДІВ);
у звіті [8] зазначено, що вимірювання проводилися над лотком при піднятті джерела на висоту
1,5 м і вище, продовжуючи реєструвати нейтрони. Відповідно було зареєстровано присутність додаткового небажаного фону, тому потрібно відгородити/закрити лоток при вимірюваннях.
Виходячи з вищенаведеного, для забезпечення функції розділення потоків у СіФ-камері пропонуються такі можливі рішення:
оцінити вплив зовнішнього космічного фону і розрахувати поправочний коефіцієнт, провівши
вимірювання на порожньому лотку, з подальшим внесенням цього поправочного коефіцієнта у програмне забезпечення (ПЗ);
за умови неможливості (через закритий доступ до вихідного коду ПЗ) використовувати вимірювання і формули, що видаються системою і представлені в [9], а також розробити і впровадити
додатковий програмний модуль, який буде враховувати вплив фону на вимірювання;
модернізувати систему шляхом додавання поліетиленового захисту при проведенні нейтронних вимірювань для відсікання фону від космічного випромінювання;
після впровадження запропонованих рішень необхідно буде провести процедуру метрологічного калібрування, а також наступні випробування з обов'язковим дотриманням умов, зазначених в
інструкції, тільки після проведення процедури метрологічного калібрування можна буде зробити
висновок про можливість переведення системи в індикаторний режим, визначення якої було вимогою
замовника робіт по обстеженню;
якщо запропоновані вище заходи виявляться неефективними або неприйнятними з точки зору
економічної доцільності, тільки тоді пропонується виключити дану систему, а потоки РАВ у СіФкамері розділяти системою LIM на основі прямих вимірювань гамма-активності по 137Cs і 60Сo.
3. ЗВТ системи моніторингу бочок (DMS) [4, 12] призначені для проведення докладної характеризації ТРВ у бочках по 165 л і остаточного поділу їх на КІВ і ДІВ. Система моніторингу бочок
складається з таких елементів: міні-комп'ютера для загального управління системою та обробки даних; гамма-спектрометра (з HPGe підсилювачем) ORTEC для енергетичного аналізу гамма-випромінювання; шести лічильників Гейгера - Мюллера з електронікою для вимірювання потужності дози;
системи контролю нейтронного випромінювання на базі 3Не лічильника.
Призначення компонентів ЗВТ і устаткування системи: один датчик ВПД "VACU TEC 70090",
змонтований горизонтально над бочкою, призначений для контролю потужності дози на кришці бочки; три датчики змонтовані вертикально зліва від бочки і призначені для контролю потужності дози
на поверхні бочки; один датчик ВПД змонтований на відстані 1 м від бочки і призначений для контролю потужності дози від бочки на відстані; система контролю нейтронного випромінювання, що
складається з 24 3Не лічильників нейтронів, реєструє уповільнені нейтрони; пристрій LCA управляє
обладнанням контролю нейтронного випромінювання (задає пороги дискримінатора і т.п.); система
гамма-спектрометра на базі HPGe визначає детальний нуклідний склад відходів у бочці; один датчик
ВПД "VACU ТЕС 70090", вбудований у транспортну систему і призначений для контролю потужності дози на нижній поверхні бочки.
Щодо нейтронних вимірювань бочок на системі DMS встановлено, що вимірювання активності річної давності відображалися в кінцевому pdf-файлі, але абсолютні значення активності по ра-

96

ISSN 1813-3584 ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І ЧОРНОБИЛЯ 2018 ВИП. 30

РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ
________________________________________________________________________________________________________________________

діонуклідах були невірні; результатом проведених у цьому році вимірювань є нульова активність по
радіонуклідному складу. Із цього випливає, що присутні помилки в ПЗ, але апаратура працездатна.
За результатами аналізу роботи системи з метою доцільності й можливості виключення вимірювання нейтронних потоків на системі DMS були розроблені рекомендації:
провести повну діагностику ПЗ, а також варіаційні корективи в .ini файлі;
виконати діагностику програмного забезпечення з можливістю ручного управління експозицією (для більш точної побудови спектрів за ізотопним складом радіоактивних відходів) та впровадити
відповідний програмний модуль, тому що мінімальна експозиція гамма-спектрометричних вимірювань системою DMS становить 600 с, що не задовольняє оператора;
якщо в результаті вищезапропонованої роботи працездатність системи не буде відновлена, то
треба виключити вимірювання нейтронних потоків на системі DMS, а оцінку активності трансуранових елементів виконувати за допомогою методу вимірювань гамма-активності по 137Cs і 60Сo, який є
альтернативним (як у системі NMS). При цьому необхідно буде розробити і впровадити програмне
забезпечення для розрахунків активності альфа-випромінюючих радіонуклідів за допомогою коригуючих коефіцієнтів.
4. ЗВТ системи контролю великогабаритних ТРВ (LIM) [4, 13] призначені для реєстрації радіаційних характеристик довгих предметів і непресованих ТРВ, завантажених у контейнер для захоронення, а також контролю неперевищення встановленого значення потужності дози від контейнера в
процесі його завантаження та реєстрації значень питомої активності за певними радіонуклідами.
За результатами вимірювань розрахунковим шляхом визначаються очікувані радіаційні характеристики контейнера, що завантажується, при цьому враховуються такі порогові значення: межа
ПЕД (на поверхні контейнера); межа сумарної активності і питомої масової активності контейнера;
максимально допустима зважена сума значень питомої активності по ізотопах; максимально допустима маса завантаженого контейнера.
Основне обладнання системи великогабаритних ТРВ складається з міні-комп'ютера, гаммаспектрометра для енергетичного аналізу гамма-випромінювання і чотирьох лічильників Гейгера Мюллера з електронікою для вимірювання потужності дози. Для вимірювання активності гаммавипромінюючих радіонуклідів 137Cs і 60Со використовується гамма-спектрометр "CdZnTe". Для реєстрації потужності дози від вимірюваного елемента ТРВ під підлогою приміщення II/127 установлено
два блоки детектування типу "VACU TEC 70090". З метою забезпечення неперевищення контрольного рівня від захисного контейнера КЗ-3 використовуються два інших блоки детектування типу
"VACU TEC 70090", установлені у приміщенні II/130 над поверхнею контейнера, які реєструють потужність дози.
При перевірочних вимірюваннях використовуються джерела 137Cs, 60Co і 137Cs/60Co, тому очікувані значення потужності дози випромінювання та активності для наступних вимірювань повинні
бути отримані з урахуванням у результатах контрольного вимірювання постійних розпаду 137Cs і
60
Co. Збіжність результатів вимірювань потужності дози для всіх трьох типів джерел із результатами
контрольного вимірювання знаходиться в межах похибки ± 20 %.
У результаті випробувань системи контролю великогабаритних ТРВ було виявлено, що система LIM працює коректно за винятком таких моментів:
спектрометр, розміщений під підлогою приміщення II/127, розташований занадто низько
(рис. 3). Таким чином при вимірюваннях спектрометр вимірює активність усього простору над ним, а
не конкретної ділянки;
існуюче програмне забезпечення не дає можливості коректно оцінити об’єм і щільність
вимірюваного матеріалу.
За результатами обстеження та аналізу роботи даної системи (LIM) можна зробити висновок,
що для коректного поводження з довгомірами необхідно:
змінити висотне положення детектора гамма-спектрометра і/або забезпечити захист детектора
від впливу іонізуючого випромінювання РАВ, розташованих на суміжних майданчиках;
модернізувати ПЗ системи, а саме вдосконалити ПЗ оцінки об’єму вимірюваного матеріалу, а
також додати пункт вибору щільності матеріалу.
5. Система дозиметричного контролю завантаження бочок із високоактивними відходами
(ВАВ) (DFF) [4, 14] призначена для контролю ПЕД у процесі заповнення бочки, реєстрації радіаційних характеристик елементів ВАВ, що завантажуються в первинну упаковку, а також забезпечення
неперевищення встановленого значення потужності дози у процесі завантаження (межа ПЕД заповненої бочки з ВАВ не повинна перевищувати 80 мЗв/год). Усі відходи поміщаються у 200-літрові
бочки з нержавіючої сталі або первинної упаковки з низьковуглецевої сталі (рис. 4).
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Рис. 3. Розташування детектора
гамма-спектрометра.

Рис. 4. Бочки для радіоактивних відходів.

ЗВТ системи DFF складається з чотирьох ВПД "VACU ТЕС 70090" (з електронікою для вимірювання потужності дози BFA-CQ1050), два з яких змонтовані на стіні у приміщенні II/127 праворуч
від люків і реєструють потужність дози вимірюваного елемента перед завантаженням у бочку, а два
блоки змонтовані навпроти один одного під люком із метою забезпечення неперевищення контрольного рівня.
Управління системою дозиметричного контролю завантаження бочок і збір даних реалізовані за
допомогою програмного забезпечення "LDFF" (експлуатація системи персоналом ЗПТРВ), "PDFF" (для
калібрувальних, повірочних та фонових вимірювань,
технічного обслуговування системи), що працює на
платформі персонального комп’ютера (ПК) СР1. Для
контролю завантаження відходи розміщуються на
заданій відстані від двох ВПД і світловий індикатор
модуля DFF, виконавши вимірювання, залежно від
ПЕД, відображає такі кольори: зелений, якщо рівень
ПЕД нижче уставки попереджувальної сигналізації;
жовтий, якщо рівень ПЕД нижче порогового значення, але вище за уставку попереджувальної сигналізації; червоний, якщо рівень ПЕД вище порогового значення.
Рис. 5. Система радіаційного контролю бочок
перед кондиціюванням.

6. ЗВТ системи радіаційного контролю бочки
перед кондиціонуванням (DFC) [4, 15] призначені для
проведення попередньої характеризації бочок, що
надходять після завантаження в СіФ-камері або надійшли безпосередньо з бочки із золою. Даний
комплекс знаходиться в малому приміщенні за герметичними дверима (рис. 5). Система DFC складається з міні-комп'ютера для загального управління системою та обробки даних, приміщення II/123;
гамма-спектрометра ("CdZnTe" з підсилювачем) і чотирьох ВПД "VACU ТЕС 70090".
За результатами аналізу поводження з ВАВ за допомогою систем DFF і DFC були отримані/сформульовані зауваження до цих систем:
ЗВТ, які використовуються в системах DFF і DFC, мають верхню межу вимірювань
100 мЗв/год, що не дозволяє ефективно виконувати покладені на систему функції;
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при виконанні вимірювань порції відходів на позиції системи DFF у СіФ-камері ЗПТРВ не
враховується відстань та екранування матеріалом сортувального столу і грейфера для відходів. Це
впливає на процес сортування, а також на достовірність показань при заповненні бочки;
відстань від вимірювачів ПЕД на системах DFF і DFC відрізняються, унаслідок чого показання різняться.
З метою усунення зауважень, виявлених у роботі систем DFF і DFC, були розроблені такі
пропозиції:
замінити обладнання в системах DFF і DFC, а саме встановити ЗВТ із більш високою межею
вимірювань;
розрахувати та ввести в систему DFF коригуючі коефіцієнти, які б враховували відстань та
екранування матеріалом сортувального столу і грейфера для відходів;
виконати перестановку ЗВТ системи DFF, щоб виміри ПЕД на системах DFF і DFC не різнились;
виконати розрахунок залежності ПЕД від максимальної активності упаковки РАВ з урахуванням «аварійного» нуклідного вектора;
увести в систему DFF нове значення ПЕД для забезпечення можливості контролю критеріїв
приймання в тимчасове сховище ВАВ також низько- і середньоактивних довгоіснуючих відходів.
7. Деякі інструкції по експлуатації не повністю відповідають поточному стану ПТК СКО
ЗПТРВ (відповідно необхідно оновити цю технічну документацію). Для ефективної роботи комплексу необхідно збільшити штат експлуатуючого персоналу.
Установлене на промислових міні-комп'ютерах ПЗ дозволяє управляти всіма ЗВТ систем, а
також зберігати, відображати, обробляти й передавати для подальшого використання результати вимірювань. Однак на даний час ПЗ не повністю задовольняє вимоги користувача та не дозволяє реалізовувати всі необхідні функції, а тому потребує модернізації, розробки та впровадження додаткових
програмних модулів.
За результатами аналізу всіх робочих станцій ЗПТРВ пропонується вдосконалити апаратну
частину, а саме розподілити роботу систем на окремі ПК (на даний момент на одному ПК можуть
бути представлені кілька систем) і збільшити продуктивність ПК (установити більш сучасні ЕОМ).
У ході візуального обстеження ЗПТРВ також було виявлено, що шафи автоматичних систем
управління технологічними процесами не підключені до локальної мережі через відсутність мережевих модулів у контролерах, відповідно підсистеми не об’єднані в загальну промислову мережу для
можливості централізованого моніторингу роботи вузлів СКО РАВ. Було запропоновано виконати
модернізацію контролерів сімейства Siemens із наступним підключенням їх до промислової мережі
для централізованого моніторингу працездатності всіх підсистем промислового комплексу по
переробці твердих радіоактивних відходів (ПКПТРВ). Також пропонується модернізувати систему
централізованого моніторингу працездатності підсистем ПКПТРВ при підключенні локальних
підсистем до промислової мережі.
Висновки
1. Було зібрано дані про об'єкти автоматизації та види діяльності, що здійснюються на ЗПТРВ,
проведено обстеження якості функціонування ПТК СКО ЗПТРВ, проаналізовано, які ланки технологічного ланцюга на даний час не відповідають вимогам, а також запропоновано/розроблено заходи
щодо усунення виявлених проблем із функціональністю систем і/або підвищення їхньої ефективності.
Також було виконано попередні оцінки вартості і часу виконання модернізації промисловотехнічного комплексу системи контролю та обліку радіоактивних відходів заводу з переробки твердих радіоактивних відходів, уточнення видів і об`ємів робіт буде проведено у процесі розробки технічно-робочого проекту на модернізацію.
2. Системи LMS (моніторинг установки вилучення твердих відходів), GCS (модуль контрольної станції гамма-камери) і CMS (моніторинг контейнерів) працездатні й зауваження щодо ефективності їхнього функціонування відсутні.
3. За умови неможливості доступу до ПЗ (використовується закритий вихідний код) моніторингу нейтронного випромінювання системою NMS пропонується для визначення способів розділення потоків у СіФ-камері використовувати результати вимірювань та алгоритми, представлені в [13], а
також розробити і впровадити в ПЗ модуль, який буде враховувати вплив фону. Оцінка впливу фону
може бути виконана за допомогою впровадження розрахункового коригуючого коефіцієнта, отриманого після вимірювань на порожньому лотку. Для зниження рівня фону від космічного випромінювання необхідно розробити та впровадити поліетиленовий захист при проведенні нейтронних вимірювань. Тільки після впровадження вищенаведених рішень і подальшого проведення процедури мет-
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рологічного калібрування можна буде зробити висновок про необхідність переведення системи моніторингу нейтронного випромінювання в індикаторний режим. Якщо всі вищезапропоновані заходи
виявляться неефективними і/або неприйнятними з точки зору економічної доцільності, то пропонується виключити дану систему (NMS), а потоки ТРВ до СіФ-камери розділяти системою LIM на основі прямих вимірювань гамма-активності по 137Cs та 60Сo.
4. Апаратура нейтронних вимірювань бочок у системі DMS працездатна, але є помилки у програмному забезпеченні. Необхідно провести повну діагностику відповідного ПЗ, а також випробування з варіаційними корективами в .ini файлі. Якщо після цього працездатність системи не буде відновлена, то виключити вимірювання нейтронних потоків у системі DMS, а оцінку активності трансуранових елементів виконувати за допомогою методу вимірювань гамма-активності по 137Cs та 60Сo.
При цьому необхідно буде розробити і впровадити в ПЗ додатковий програмний модуль для розрахунків активності альфа-випромінюючих радіонуклідів за допомогою коригуючих коефіцієнтів.
5. За результатами обстеження та аналізу роботи системи контролю великогабаритних ТРВ
пропонується модернізувати розташування детектора гамма-спектрометра і/або забезпечити захист
детектора від впливу іонізуючого випромінювання РАВ, розташованих на суміжних майданчиках, а
також модернізувати програмне забезпечення системи (удосконалити алгоритм оцінки об’єму вимірюваного матеріалу і додати пункт вибору щільності матеріалу).
6. За результатами аналізу поводження з ВАВ за допомогою систем DFF і DFC були отримані/сформульовані зауваження до роботи цих систем. Із метою усунення виявлених зауважень були
запропоновані рішення: замінити ЗВТ у системах DFF і DFC на ЗВТ із більш високою межею вимірювань; розрахувати та ввести в систему DFF поправочні коефіцієнти; виконати перестановку ЗВТ
системи DFF; виконати розрахунок залежності ПЕД від максимальної активності упаковки РАВ з
урахуванням «аварійного» нуклідного вектора; увести в систему DFF нове значення ПЕД для забезпечення можливості контролю критеріїв приймання ВАВ та низько- і середньоактивних джерел іонізуючого випромінювання (НСА-ДІВ).
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Приводится краткое описание результатов фактической проверки технической документации программного и аппаратного комплекса системы управления и учета завода по переработке твердых радиоактивных отходов. Некоторые системы (мониторинга твердых радиоактивных отходов, модуля управления гаммакамерой, мониторинга контейнеров) работают, и нет никаких претензий к эффективности их функционирования. Необходимо модернизировать или восстановить другие системы (мониторинга нейтронного излучения,
мониторинга бочек радиоактивных отходов, дозиметрического контроля загруженных бочек с высокоактивными отходами, радиационного контроля бочек до их кондиционирования и контроля крупногабаритных твердых
радиоактивных отходов). Были разработаны и предложены меры по повышению эффективности этих систем
и/или устранению выявленных несоответствий с требованиями к их функциональности.
Ключевые слова: программно-аппаратный комплекс, система управления и учета, завод по переработке
твердых радиоактивных отходов, предложения по модернизации и устранению недостатков, фактическая проверка и анализ технической документации, несоблюдение систем к установленным требованиям.
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THE RESULTS OF THE INSPECTION OF SOFTWARE AND TECHNICAL COMPLEX
OF THE SYSTEM OF CONTROL AND ACCOUNTING OF PLANT OF THE PROCESSING
OF SOLID RADIOACTIVE WASTE
A brief description of the results of the actual inspection (of the technical documentation of software and
hardware complex of the control and accounting system of the plant for the processing of solid radioactive waste) and
its analysis is given. Some systems (of monitoring of solid radioactive waste, gamma camera control module, container
monitoring) operate and there are no claims to the effectiveness of their functioning. The other systems (of neutron
radiation monitoring, of barrels monitoring, of dosimetric control of loaded barrels with high-level RAW, of radiation
control of barrels prior to their conditioning and of control of large-scale SRWs) need to be upgraded or restored.
Measures have been developed and proposed to improve the efficiency of these systems and/or to eliminate the identified nonconformities with the requirements for their functionality.
As a result of the survey, it has been found that some of the operating instructions do not fully correspond to
the current state of the software and technical complex of the system of control and accounting of plant of the
processing of solid radioactive waste (accordingly, it is necessary to update this technical documentation). For the effective operation of the complex it is necessary to increase the staff of the operating personnel.
Installed on industrial mini-computers software allows to manage all means of measuring equipment systems,
as well as store, display, process and transmit the results of measurements for future use. However, software currently
does not fully meet user requirements and does not allow all the necessary functions to be implemented, and therefore
requires the upgrading, development and implementation of additional software modules.
According to the results of the analysis of all workstations, it is proposed to improve the hardware part, namely
to distribute the systems to separate PCs (at the moment several systems can be represented on one PC) and increase the
productivity of the PC (to install more modern computers).
Also, preliminary estimates were made of the cost and time of the modernization of the industrial-technical
complex of the monitoring and accounting system of radioactive waste of the plant for the processing of solid radioactive waste, clarification of the types and volumes of works will be carried out in the process of developing a technical
and work project for modernization.
Keywords: software and hardware complex, control and accounting system, solid radioactive waste processing
plant, proposals for modernization and elimination of deficiencies, actual inspection and analysis of technical documentation, non-compliance of systems to established requirements.
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ОЦІНКА РАДІАЦІЙНИХ УМОВ ПРИ БУДІВНИЦТВІ СХОВИЩА
ВИСОКОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ У МАШИННОМУ ЗАЛІ ЧАЕС
Наведено комплексну оцінку радіаційних умов у зонах виконання робіт по реконструкції частини
машинного залу ЧАЕС по створенню сховища високоактивних відходів. У процесі виконання робіт було
виміряне значення потужності дози гамма-випромінювання, щільності поверхневого забруднення та
концентрації аерозолів у повітрі, а також досліджено енергетичні характеристики гамма-випромінювання і
кутовий розподіл інтенсивності гамма-випромінювання.
Ключові слова: радіаційна обстановка, машинний зал, ЧАЕС, сховище високоактивних відходів.

Вступ
З огляду на сучасну проблему вичерпання вільних об’ємів існуючих сховищ високоактивних
відходів (ВАВ) протягом наступних двох-трьох років у межах забезпечення функціонування
інфраструктури поводження з ВАВ на ЧАЕС та об’єкті «Укриття» було заплановано введення на
промисловому майданчику ЧАЕС сховища ВАВ.
Сховище необхідне для прийому та довготривалого збереження ВАВ, які будуть утворюватися в результаті зняття з експлуатації енергоблоків ЧАЕС, перетворення об’єкта “Укриття” на
екологічно безпечну систему, а також продуктів переробки ядерного палива українських АЕС.
Розміщення сховища передбачається у машинному залі ЧАЕС й має економічне обґрунтування - цій
зал обладнаний необхідними інженерними мережами, вантажопідйомними механізмами, транспортними під’їздами та системою фізичного захисту. Це дозволяє мінімізувати будівельні роботи при
реконструкції.
З метою отримання необхідних вихідних даних по радіаційних умовах для проектування
сховища ВАВ провідними фахівцями ІПБ АЕС НАН України (далі – ІПБ АЕС) було проведено
комплексні дослідження основних параметрів радіаційних умов у відповідних приміщеннях машинного залу ЧАЕC.
Об’єкти та методи
Характеристика зон виконання робіт. Приміщення Г077/1 (рис. 1), Г192/1 (рис. 1 і 2) і
Г219/1 (див. рис. 2), в яких планується будівництво сховища ВАВ розташовані в середній частині
машинного залу І черги ЧАЕС, а саме між осями 8 - 17, із відмітки мінус 5,220 до відмітки 12,000. На
час проведення досліджень у приміщеннях, що були відведені для будівництва сховища ВАВ,
спеціалістами ЧАЕС проводились роботи по демонтажу наявного обладнання, трубопроводів та
інженерних мереж. Загалом стан приміщень, як потенційних зон виконання будівельних робіт,
задовільний.
У приміщенні Г077/1 частково демонтовано обладнання, інженерні мережі, металеві плити
перекриття. Підлога на відмітці мінус 5,220 бетонна, місцями присутні сліди замокання підлоги, на
відмітці мінус 4,200 підлога облицьована металевими листами, місцями присутні сліди замокання
підлоги. Підлога покрита шаром пилу, частинами металевих конструкцій і будівельного сміття. На
відмітці мінус 4,200 розташовані чотири технологічні приямки, в яких знаходяться трубопроводи,
будівельне сміття, місцями присутня вода. На відмітках 0,000; 3,200; 5,000; 7,200 підлога з металевих
листів покрита незначним шаром пилу, після демонтажу технологічних трубопроводів у підлозі
залишилися отвори.
У приміщенні Г192/1 частково демонтовано обладнання, інженерні мережі, плити перекриття.
Підлога бетонна, суха, із незначним шаром пилу, в іншій частині приміщення на підлозі знаходяться
частини технологічних трубопроводів, будівельного сміття. У приміщенні стіни сухі, у деяких місцях
залишилися отвори від технологічного трубопроводу, а на плитах перекриття залишилися кріплення
для трубопроводів.
У приміщенні Г219/1 демонтовано обладнання, інженерні мережі, плити перекриття. Підлога
бетонна, суха, із незначним шаром пилу. Стіни сухі, у деяких місцях залишилися отвори від
технологічних трубопроводів.
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Також планується використання приміщення Г363/1 (див. рис. 2), яке розташоване на відмітці
9,400 деаераторної етажерки. У приміщенні частково демонтовано обладнання та інженерні мережі.
Підлога бетонна, покрита лінолеумом, із незначним шаром пилу та будівельним сміттям.

Рис. 1. План машинного залу на відмітці 0,000.

Рис. 2. План машинного залу на відмітці 12,000
і деаераторної етажерки на відмітці 9,400.

Потужність дози (ПД) гамма-опромінення. Величини ПД визначалися на висоті 0,1; 1; 2 і
3 м або вище (за необхідністю) над поверхнею підлоги за допомогою дозиметра-радіометра МКС-07
«Пошук». Точки вимірювань та їхня кількість визначалися згідно з даними від гомогенності поля
розподілу значень ПД.
Кутовий розподіл інтенсивності гамма-випромінювання. Вимірювання кутового розподілу
виконане за допомогою пристрою ШД-1 [1]. Цей пристрій використовує спосіб визначення кутового
розподілу гамма-випромінювання, який полягає в одночасному вимірюванні інтенсивності гаммавипромінювання з різних напрямків декількома детекторами, розділеними поглинаючим середовищем. Дослідження з установкою ШД-1 здійснюються з метою одержання найбільш повних даних
про кутовий розподіл гамма-випромінювання для застосування в розробці заходів із радіаційної
безпеки.
На підставі попередніх досліджень ПД у приміщенні були визначені місця встановлення
пристрою ШД-1. На місці його встановлення радіометром було виміряно ПД та зафіксовано час
установлення пристрою ШД-1. Це дає змогу визначити термін експозиції пристрою ШД-1 у
визначеному місці. Пристрій ШД-1 споряджений капсулами з термолюмінесцентними детекторами
ТЛД-500К (ТЛД). По закінченні вимірювання кутового розподілу інтенсивності гамма-випромінювання фіксується час експозиції пристрою, що є передумовою для розрахунку часу опромінювання.
Після проведення дослідження опромінені капсули з ТЛД вилучаються й передаються до лабораторії
ІДК ІПБ АЕС. Додатково, для контролю інтегральної ПД у місці встановлення, розміщують касету з
трьома ТЛД. У лабораторії визначають дозу, накопичену ТЛД.
Енергетичні характеристики гамма-випромінювання. Для виконання розрахунків доз
персоналу необхідне знання енергетичних характеристик гамма-випромінювання, яке дозволяє
коректно провести необхідні розрахунки доз персоналу, промоделювати варіанти можливих заходів
по протирадіаційному захисту персоналу при виконанні запланованих робіт та провести оцінювання
характерного радіонуклідного складу забруднення конструкцій.
Для вирішення цього завдання та проведення досліджень енергетичних характеристик гаммавипромінювання використовували установку СЕГ-04К на основі портативного спектрометра гаммавипромінювання СЕГ-04 і свинцевого коліматора [1].
Щільність поверхневого забруднення (ЩПЗ). Визначалися показники ЩПЗ поверхонь.
Визначення нефіксованого (що знімається) радіоактивного забруднення поверхонь виконувалося
методом «сухого мазка», який брався з досліджуваної поверхні (із плоскої ділянки площею 100 см2)
за допомогою тканинного матеріалу (бязі). При оцінці величини повного радіоактивного забруднення
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використовувався коефіцієнт зняття для сухих мазків 0,2. Вимірювання бета-активності мазків
виконувалося у лабораторії ІПБ АЕС на КРК-1 із блоком детектування БДІБ-01.
Також у польових умовах визначалась щільність потоку поверхневого забруднення поверхонь
приміщень бета-активними нуклідами за допомогою дозиметра-радіометра МКС-07. Вимірювання
виконувалося на висоті ~ 10 см над поверхнею підлоги. Точки вимірювань визначалися шляхом
пошуку найбільш радіоактивно забруднених місць.
Концентрації аерозолів у повітрі визначалися за методикою, що прийнята в ДСП ЧАЕС,
шляхом прокачування певної кількості повітря через фільтр марки АФА-РСП-20 ТУ 95 1892-89 за
допомогою переносної аспіраційної установки Н810SAIC.
Точки виконання досліджень вибиралися консервативно, у місцях найбільшого потенційного
забруднення повітря. Залежно від радіаційної ситуації або від інтенсивності виконуваних
технологічних робіт у досліджуваних приміщеннях відбиралися одна або дві проби. Висота забору
повітря 0,5 - 1,0 м над поверхнею підлоги, об’єм повітря не менше 5 м3. Вимірювання альфа- і бетаактивності проб згідно з [2] проводилися на установці КРК-1 із блоками детектування БДІА-01 і
БДІБ-01. При цьому проби витримувалися не менше 5 діб - це необхідно для мінімізації внеску у
вимірювану активність випромінювання дочірніх продуктів розпаду радону і торону. Вимірювання
накопиченої на фільтрах активності бета-випромінюючих довгоіснуючих нуклідів виконувалися в
лабораторії ІПБ АЕС за допомогою радіометра КРК-1 і блока детектування БДІБ-01.
Аналіз отриманих результатів
ПД гамма-опромінення. Величини ПД у зонах виконання робіт (ЗВР) із реконструкції
частини машинного залу ЧАЕС для створення сховища ВАВ наведено в табл. 1.
Таблиця 1. Діапазон величин ПД
Відмітка
мінус 5,220
0,900
5,000
9,400

Приміщення
Г077/1
Г192/1
Г219/1
Г363/1

Діапазон ПД, мкЗв/год
0,4 - 116
0,3 - 5,4
0,3 - 3,9
< 7,5*

* Не перевищує норм, установлених для приміщень 3-ї підзони [3].
Найбільші значення ПД у приміщенні Г077/1 до 116 мкЗв/год спостерігаються у приямках
приміщення на відмітці мінус 4,000. Таким чином, можна зробити висновок про те, що радіаційний
фон у приміщенні Г077/1 формується за рахунок локальних забруднень. У приміщенні Г192/1
найбільші значення ПД (до 5,4 мкЗв/год) спостерігаються на відстані 0,1 м від підлоги на відмітці
0,900. Отже, радіаційний фон у приміщенні Г192/1 формується за рахунок локальних забруднень, що
знаходяться на поверхні підлоги. У приміщенні Г219/1 найбільші значення ПД (до 3,9 мкЗв/год)
спостерігаються на відстані 0,1 м від підлоги. Слід зауважити, що на висоті більше 1 м над
поверхнею підлоги до відмітки 12,000 поле гамма-випромінювання рівномірно розподілене і
значення ПД знаходяться в діапазоні 0,3 - 0,7 мкЗв/год. Тож радіаційний фон у приміщенні Г219/1
формується за рахунок локальних забруднень, що знаходяться на поверхні підлоги. Картограму ПД
наведено на рис. 3.

Рис. 3. Картограма ПД на відмітці мінус 2,200 та точці вимірювання інтенсивності гамма-випромінювання
з координатами А,7-1 - 14+3.
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Кутовий розподіл інтенсивності гамма-випромінювання. За результатами попереднього
вимірювання ПД у приміщенні Г077/1 було визначено чотири точки дослідження кутового розподілу
інтенсивності гамма-випромінювання. Аналіз отриманих даних кутового розподілу інтенсивності
гамма-випромінювання показує рівномірне забруднення будівельних конструкцій, що залишилися
після демонтажу обладнання, а саме забруднення підлоги на відмітках мінус 3,500; 0,000 і мінус
5,200. Виявлені у приміщенні джерела випромінювання, що знаходяться у приямку між осями А6, 15
та А6, 12 дають внесок у ПД біля них, але враховуючи конфігурацію і розташування приямку, не
можна вважати ці джерела головними у формуванні ПД у приміщенні. Характерну картограму
кутового розподілу інтенсивності гамма-випромінювання у приміщенні Г077/1 наведено на рис. 4.
Результати вимірювання ПД у приміщеннях Г192/1, Г219/1 та Г363/1 показали рівномірний
розподіл значень ПД гамма-випромінювання без яскраво виражених потужних джерел. Обладнання,
радіоактивне забруднення якого могло формувати джерело випромінювання у приміщеннях,
демонтовано. Товсті бетонні стіни повністю екранують від можливих потужних джерел зовні. Тому
дослідження кутового розподілу інтенсивності гамма-випромінювання в цих приміщеннях не
проводилися.

Рис. 4. Картограма кутового розподілу інтенсивності гамма-випромінювання в точці з координатами А,7-1 - 14+3
на відмітці мінус 2,200.

Енергетичні характеристики гамма-випромінювання
.

У результаті дослідження енергетичних характеристик у приміщеннях були
отримані гамма-спектри. На спектрах для
приміщень Г077/1 і Г192/1 добре помітні
гамма-лінії 137Cs і 60Co. Такий спектр
виникає при суперпозиції забруднення
експлуатаційного та «аварійного» походження. Відмінність нуклідного складу від
типового для «аварійного» та експлуатаційного забруднення обладнання та
будівельних конструкцій також була
помічена при комплексному інженернорадіаційному обстеженні [4]. Отримані
спектри у приміщеннях Г077/1 і Г192/1
наведено на рис. 5 та 6 відповідно.
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У приміщенні Г219/1 дозоутворюючим
радіонуклідом є 137Cs. Отриманий спектр у
приміщенні Г219/1 наведено на рис. 7.

Рис. 5. Спектр у приміщенні Г077/1 на відмітці
мінус 4,200.
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Рис. 6. Спектр у приміщенні Г192/1
на відмітці 0,000.

Рис. 7. Спектр у приміщенні 219/1
на відмітці 5,000.

Концентрації аерозолів у повітрі. Величини концентрації аерозолів у повітрі ЗВР із
реконструкції частини машинного залу ЧАЕС для створення сховища ВАВ наведено в табл. 3.
Таблиця 3. Діапазон величин концентрації аерозолів у повітрі ЗВР, Бк/м3
Відмітка
мінус 4,000
0,900
5,000
9,400

Приміщення
Г077/1
Г192/1
Г219/1
Г363/1

α-випромінюючі нукліди
< МДА
< МДА
< МДА
< 0,04*

β-випромінюючі нукліди
0,63 – 2,4
0,24 ± 0,09
0,1 ± 0,05
< 3,0*

* Не перевищує норм, установлених для приміщень 3-ї підзони [3].
Висновки
1. ПД гамма-випромінювання у ЗВР із реконструкції частини машинного залу І черги ЧАЕС
для створення сховища ВАВ досягає 116 мкЗв/год (в одному з приямків приміщення Г077/1). В інших
приміщеннях значення ПД не перевищує 5,4 мкЗв/год, що не перевищує норм, установлених для
приміщень 3-ї підзони.
2. Аналіз отриманих даних кутового розподілу інтенсивності гамма-випромінювання у
приміщенні Г077/1 показує рівномірне розподілення забруднення будівельних конструкцій. Виявлені
джерела випромінювання, що знаходяться у приямках на відмітці мінус 4,000 м, дають внесок у ПД
біля них, однак ці джерела локальні й не формують радіаційні умови в усьому приміщенні.
3. Дослідження енергетичних характеристик гамма-випромінювання показало, що у приміщеннях Г077/1 і Г192/1 є наявне забруднення експлуатаційного та «аварійного» походження, у той
час як приміщення Г219/1 забруднене лише 137Cs аварійного походження.
4. Максимальні значення ЩПЗ досягають 11400 част./(см2·хв) (загальне) і 2700 част./(см2·хв)
(що знімається) (у приямку приміщення Г077/1).
5. Концентрація аерозолів у повітрі ЗВР не перевищує норм, установлених для приміщень 3-ї
підзони.
6. Об’єм отриманих вихідних даних по радіаційних умовах у результаті комплексних
досліджень цілком достатній для проектування сховища ВАВ, а також моделювання радіаційних
умов і розрахунку дозових навантажень будівельного персоналу.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.
3.
4.

Оптимізація протирадіаційного захисту та ймовірнісний аналіз безпеки при здійсненні діяльності з перетворення
об'єкта "Укриття" : (Звіт) / ІПБ АЕС НАН України. - 2004. - 324 с.
Збірник робочих інструкцій по експлуатації приладів радіаційного контролю цеху радіаційної безпеки, 43Э-РБ. ДСП ЧАЕС, 1999.
Контрольні рівні радіаційної безпеки 41П-С. - ДСП ЧАЕС.
Итоговый отчет по результатам комплексного инженерного и радиационного обследования энергоблока № 1.
14.50.420.120-01.57.

ISSN 1813-3584 ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І ЧОРНОБИЛЯ 2018 ВИП. 30

107

О. В. БАЛАН, С. Г. БРИЛКА, В. В. ЄГОРОВ ТА ІН.
________________________________________________________________________________________________________________________

О. В. Балан, С. Г. Брылка, В. В. Егоров, Ю. В. Морозов, Л. И. Павловский
Институт проблем безопасности АЭС НАН Украины, ул. Кирова, 36а, Чернобыль, 07270, Украина
ОЦЕНКА РАДИАЦИОННЫХ УСЛОВИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАНИЛИЩА
ВЫСОКОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ В МАШИННОМ ЗАЛЕ ЧАЭС
Для решения современной проблемы исчерпания свободного объема существующих хранилищ
высокоактивных отходов и обеспечения функционирования инфраструктуры обращения с высокоактивными
отходами на ЧАЭС и объекте «Укрытие» запланировано введение на промышленной площадке ЧАЭС
хранилища высокоактивных отходов. Хранилище предназначено для приема и долговременного хранения
высокоактивных отходов, которые будут образовываться при снятии с эксплуатации энергоблоков ЧАЭС,
преобразования объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему, а также для продуктов переработки
ядерного топлива украинских АЭС. Размещение хранилища планируется в машинном зале и имеет
экономическое обоснование – зал уже оборудован необходимыми инженерными сетями, грузоподъемными
механизмами, транспортными подъездами и системой физической защиты. С целью получения необходимых
исходных данных для проектирования хранилища специалистами ИПБ АЭС НАН Украины были проведены
комплексные исследования радиационных условий. Были измерены мощность дозы гамма-излучения,
плотность поверхностного загрязнения, концентрация аэрозолей в воздухе, а также изучены энергетические
характеристики гамма-излучения и угловое распределение интенсивностей гамма-излучения.
Ключевые слова: радиационная обстановка, машинный зал, ЧАЭС, хранилище высокоактивных
отходов.
О. V. Balan, S. G. Brylka, V. V. Yehorov, Yu. V. Мorozov, L. I. Pavlovsky
Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants, NAS of Ukraine, Kirova str., 36a, Chornobyl, 07270, Ukraine
ESTIMATION OF RADIATION CONDITIONS FOR CONSTRUCTION OF THE STORAGE
OF HIGH-LEVEL WASTE IN THE TURBINE HALL CHERNOBYL NPP
To solve the current problem of the depletion of the free volume of existing high-level waste storage facilities
and the operation of the high-level waste management infrastructure at the Chernobyl NPP and the object “Ukryttya”, it
is planned to introduce high-level waste storage facilities at the Chernobyl industrial site. The storage facility is
intended for reception and long-term storage of high-level waste that will be generated when the Chernobyl NPP power
units are decommissioned; the object “Ukryttya” is converted into an environmentally safe system and for nuclear fuel
reprocessing products of Ukrainian NPPs. The storage location is planned in the turbine hall and has an economic
justification - the hall is already equipped with the necessary engineering networks, hoisting mechanisms, transport
entrances and security protection system. In order to obtain the necessary initial data for the design of the storage
facility, the specialists of the Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants of the National Academy of
Sciences of Ukraine carried out complex studies of radiation conditions. The dose rate of gamma radiation, the density
of surface contamination, the concentration of aerosols in the air, and the energy characteristics of gamma radiation and
the angular distribution of gamma-radiation intensities were measured.
Keywords: radiation conditions, turbine hall, Chernobyl NPP, storage of high-level waste.
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К ВОПРОСУ О ПОГРЕШНОСТЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ β-АКТИВНОСТИ ГОРЯЧИХ ЧАСТИЦ
МЕТОДОМ АВТОРАДИОГРАФИИ
Проведен анализ основных источников погрешностей при определении β-активности отдельных горячих частиц методом авторадиографии. Рассмотрен вопрос о выборе оптимальных параметров радиографических пятен и условий их регистрации для минимизации погрешностей определения. Показано, что в области
минимально возможных учетных уровней потемнения, способствующих регистрации малоактивных частиц,
при регистрации радиографических пятен минимальной чувствительностью к колебаниям фона обладает интегральная оптическая плотность пятна. Для более высоких учетных уровней потемнения предпочтительнее в
качестве параметра использовать диаметр пятна. Четырехкратная экспозиция одного и того же фрагмента
фильтра позволила получить воспроизводимость суммарной активности на фрагменте не хуже 25 % относительного отклонения. Для частиц с высокой активностью, находящихся в зоне экстраполяции калибровочной
кривой, эта величина не превышала 50 %.
Ключевые слова: авторадиография, горячие частицы, определение β-активности.

Введение
Авторадиографический метод регистрации ядерных излучений основан на их способности
действовать на фотографическую эмульсию подобно свету. Первое применение данного метода совпадает с открытием А. Беккерелем [1] радиоактивности в 1896 г., отправной точкой которого было
получение фотографии распределения радиоактивного вещества в собственном излучении. Благодаря
авторадиографии были обнаружены и горячие частицы (ГЧ) - мелкие частицы искусственного радиоактивного материала с высокой удельной активностью, рассеянные в окружающей среде вследствие
антропогенной деятельности1 [2]. Такие частицы, обладая β- или α-активностью, могут создать, в
случае длительной фиксации в одном и том же участке биологической ткани, уровни облучения прилегающих клеточных слоев в сотни и тысячи рад.
При ингаляционном поступлении радиоактивных веществ в организм человека первоначальное
отложение радиоактивных аэрозолей в различных отделах дыхательного тракта определяется аэродинамическим диаметром аэрозольных частиц, тогда как характер первоначального отложения радиоактивных веществ определяет уровни облучения тех или иных органов и тканей. Поэтому определение дисперсного состава радиоактивных аэрозолей, в особенности это относится к промышленным
аэрозолям, имеет первостепенное значение для оценки дозы облучения. В зависимости от нуклидного
состава, класса растворимости и активностного медианного аэродинамического диаметра (АМАД)
аэрозольных частиц для оценки эффективной дозы на все тело используют соответствующие дозовые
коэффициенты. Они позволяют перейти от активности частиц радиоактивного аэрозоля, осажденных
в отделах дыхательного тракта, к эффективной дозе ионизирующего излучения. Согласно данным,
приведенным в Публикации 68 МКРЗ [4], дозовый коэффициент может изменяться в зависимости от
величины АМАД радиоактивного аэрозоля примерно на порядок.
В настоящее время ГЧ все еще представляют собой нерешенную проблему дозиметрии [5, 6].
Этой проблеме посвящен ряд документов МКРЗ [7] и NCRP [8, 9], имеющих рекомендательный характер. В документах по радиационной безопасности, действующих на территории Украины, нормативы содержания горячих аэрозольных частиц во вдыхаемом человеком воздухе еще не разработаны
и при нормировании учитывается только суммарная активность радиоактивных аэрозолей. Однако
для оценки возможных эффектов воздействия аэрозолей с учетом наличия в их составе ГЧ важно вести учет их поступления в организм как для персонала ЧАЭС, так и для населения.
Кроме того, информация об активности, размерах, концентрации и составе ГЧ позволяет судить о происхождении, механизме образования и путях распространения радиоактивных аэрозолей.
Это расширяет возможности осуществления эффективных мероприятий по профилактике поражений
радиоактивными аэрозолями.
© В. К. Шинкаренко, 2018
1

Общепринятого определения ГЧ не существует [3], это понятие используют в случаях, когда возникает необходимость учитывать особенности ГЧ как стабильного образования – вероятностный характер попадания в объект и/или неоднородность распределения излучения вблизи частицы.
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Радиография является уникальным методом исследования ГЧ. В этом процессе происходит
одновременное измерение активности многих ГЧ – каждая частица имеет «индивидуальный» детектор – прилегающий участок фотопленки. В ходе проявления накопленные такими мини-детекторами
сигналы значительно усиливаются – в 108 – 1010 раз, что вполне сравнимо с современными радиометрами. Метод является неразрушающим – в случае необходимости можно получить несколько радиограмм с одной и той же поверхности без изменения ее свойств. Полученную радиограмму также
можно хранить очень долго и при необходимости повторно обрабатывать. Одновременно с оценкой
активности ГЧ авторадиограмма дает информацию о положении отдельных частиц, что позволяет
отобрать отдельные ГЧ или их группы. Весьма существенными также являются простота выполнения
и минимальная стоимость измерительной аппаратуры. Основной недостаток – большое время измерений, что ограничивает применение авторадиографии как средства оперативного контроля.
Со времен выхода известных работ по радиографии [10 - 13] основной прогресс в области обнаружения и исследования ГЧ радиографическими методами связан с широким использованием компьютерной техники при обработке и анализе радиограмм. Вместо ручного измерения размеров радиографических пятен с диффузным краем, т.е. пятен без четко выраженной границы, появилась возможность провести сканирование авторадиограммы и получить цифровую информацию о распределении плотности почернения на любом ее участке. Применение пакетов обработки и анализа изображений позволяет в течение нескольких минут получить информацию о линейных размерах, площади,
форме, интенсивности почернения для всех присутствующих на авторадиограмме пятен. Параллельная обработка авторадиограмм фильтра и линейки частиц с известной активностью позволяет вычислить активности обнаруженных ГЧ, исходя из параметров их радиографических пятен и пятен от частиц с известной активностью.
Вместе с тем остается открытым вопрос о достижимой точности и надежности радиорафических измерений, а также о влиянии на эти параметры условий экспонирования, обработки и фотометрирования авторадиограмм.
Целью данной работы является анализ возможных источников ошибок при радиорафическом
определении активности отдельных ГЧ, в частности выбор параметров радиографических пятен и
отсчетного уровня потемнения, наименее чувствительных к влиянию случайных шумов.
Материалы и методика эксперимента
Воздушные фильтры экспонировались в ближней зоне объекта «Укрытие». Материал фильтров – ткань Петрянова ФПП-15-1.5. Радиографические исследования проводили с использованием
медицинской рентгеновской пленки фирмы Carastream. Усиливающие экраны не применялись. Были
использованы стандартные рецепты проявляющего (Рентген-2) и фиксирующего растворов. Время
проявления (5 мин) выдерживалось с точностью ± 5 с. Цифровые денситограммы авторадиографических пятен получали путем сканирования в режиме отражения, для этого использовали сканер Epson
Perfection 1670, разрешение 600 точек на дюйм. Определение параметров радиографических пятен
проводили с помощью пакета обработки изображений Image-Pro Plus 6.0.
Линейка частиц с известной активностью (ЛЧИА) была составлена из вырубленных ранее кружочков фильтров, которые содержали отдельные ГЧ и имели низкий уровень постороннего фона. Бета-активности отобранных частиц были определены с помощью низкофонового пропорционального
счетчика LB-720 (Bekman). Методика получения авторадиограмм воздушных фильтров описана в [14
- 16]. Определение параметров калибровочных кривых и статистическая обработка результатов были
проведены в среде пакета Statistica-6,0.
Результаты и их обсуждение
Измерение активности отдельных ГЧ радиографическим методом связано с последовательным выполнением ряда процедур, с каждой из которых можно соотнести ряд факторов, вносящих
свой вклад в ошибку измерений. Обозначим источники возможных ошибок на каждом шаге
процесса.
1. Ошибки, связанные со случайным распределением ГЧ по поверхности фильтра и природой
частиц:
 суммарные активности отдельных фрагментов фильтра могут существенно отличаться
из-за случайного попадания одной или нескольких высокоактивных ГЧ;
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 образование пятен псевдочастиц из-за слияния пятен отдельных близкорасположенных
частиц. В результате будут зарегистрированы несуществующие частицы, активности которых могут существенно отличаться от суммарной активности слившихся ГЧ;
 проскок частиц в глубину фильтра. Частица, расположенная в глубине ткани Петрянова
на некотором расстоянии от фотослоя дает размытое пятно со слабо выраженным центральным максимумом. Понятно, что сравнение таких пятен с пятнами от линейки частиц
некорректно.
2. Экспозиция радиограмм:
 отличия в условиях экспозиции фильтров и ЛЧИА;
 выбор времени экспозиции. Для достижения максимальной чувствительности по активности следует увеличить время экспозиции, поскольку пятно формирует полученная доза. Для фильтров с большим количеством ГЧ и высокой удельной активностью время
экспозиции приходится сокращать во избежание слияния радиографических пятен;
 необходимость использования защитного покрытия поверхности фильтра, идентичность
защитного покрытия для ЛЧИА и исследуемого фрагмента фильтра;
 повышенная влажность фотослоя способствует регрессии скрытого изображения [12].
Экспонирующиеся фильтры должны быть воздушно-сухими или необходимо влагонепроницаемое защитное покрытие. Для экспозиции следует избегать помещений с повышенной влажностью.
3. Проявление рентгеновских пленок:
 отличия в условиях проявления ЛЧИА и фрагментов фильтров при их раздельной экспозиции (время проявления, температура и старение проявителя);
 неоднородности вуали фотослоя, толщины и окраски подложки фотопленки;
 дефекты фотослоя, возникшие в процессе обработки – царапины, пылинки на фотослое.
4. Сканирование:
 отличия в настройках при сканировании линейки частиц и радиограммы фильтра могут
привести к непредсказуемым последствиям и вызвать ошибку вплоть до порядка величины. Поэтому радиограммы ЛЧИА и каждого из воздушных фильтров должны сканироваться одновременно, даже в случае, когда используется одна радиограмма линейки частиц для нескольких радиограмм фильтров;
 сканирование радиограммы фильтра, экспонированного одновременно с линейкой частиц
менее чувствительно к грубым просчетам в настройке сканера, однако некорректный режим сканирования способен существенно ухудшить погрешности распознавания пятен.
5. Построение калибровочной кривой и вычисление активности отдельных частиц по параметрам их радиографических пятен:
 ошибки определения активности отдельных частиц ЛЧИА;
 влияние выбора рабочего параметра пятна на точность определения активности частиц;
 влияние выбора начального уровня почернения на точность построения калибровочной
кривой и определение активности.
Измеряемые параметры радиографических пятен
На рис. 1 представлено трехмерное изображение радиографического пятна. По оси z отложена

I 
 , где I – интенсивность прошедшего, I0 – падающего света). В
 I0 

оптическая плотность α, (α   Lg

делениях шкалы сканера оптическую плотность обычно называют уровнем почернения. Линия пересечения изображенной на рисунке фигуры с параллельной основанию плоскостью, расположенной на
высоте минимального уровня черного zmin, образует границу пятна. Пятно традиционно характеризуют величиной его диаметра D на заданном уровне почернения. Характеристиками пятна могут также
выступать его площадь S, интегральная оптическая плотность (ИОП), представляющая собой объем
изображенной на рисунке фигуры и исправленная интегральная оптическая плотность (ИИОП) - соответствует объему фигуры над плоскостью zmin.
Выполняя измерения, мы можем выбирать значения уровня zmin по своему усмотрению. Понятно, что для достижения максимальной чувствительности этот уровень должен быть минимально
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возможным. Однако со снижением этого уровня
возрастает вклад флуктуаций фонового почернения
фотопластинки, обусловленного неоднородностями
фотографической вуали, а также неоднородностями
толщины и окраски подложки фотопластинки.
Выясним, как влияет выбор минимального
уровня zmin на погрешности определения каждого из
параметров пятна. Требование минимизации погрешностей весьма существенно, поскольку в ходе
определения активности ГЧ эти погрешности срабатывают как при построении калибровочной кривой, так и при последующем определением активностей отдельных частиц.
На рис. 2 представлены фотография одного
из радиографических пятен (а), профиль распределения почернения2 по сечению пятна (б) и приближение данного профиля контуром Лоренца (в):

z
zmax = 255

x
0
y

zmin
z0 = 0
D
Рис. 1. Распределение интенсивностей почернения в районе локализации радиографического
пятна, возникшего под действием излучения ГЧ.

z  A

H2
 k,
H 2  x2

(1)

где А – амплитудный множитель, Н – полуширина контура на половине его высоты, k – уровень фона.
Контур ограничен сверху уровнем максимально черного zmах = 255. Высокий уровень корреляции
экспериментально найденных точек и данного контура позволяет принять выражение (1) в качестве
математической модели контура пятна. Представленная на рис. 1 фигура получена вращением данно-
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Рис. 2. Профиль пятна и его приближение контуром Лоренца.
а – радиографическое пятно;
б – измеренный профиль пятна;
в – приближение профиля контуром Лоренца.
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Реально пакет Image-Pro Plus 6.0 измеряет уровни белого, отсканированные изображения перед измерениями приходится инвертировать, т.е. превращать из негатива в позитив.
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где R – радиус пятна на высоте z. Фигура ограничена горизонтальными плоскостями Zmin и Zmax. Если
А + k > 255, имеем пик со срезанной вершиной, в противном случае центр пика не достигает уровня
максимально черного. Найдем, как зависит относительная ошибка определения параметров пятна в
зависимости от выбора минимального уровня черного Zmin при заданном уровне фона k. Оценим относительные ошибки для четырех параметров – диаметра пятна D, его площади S, интегральной
плотности ИОП и исправленной интегральной плотности ИИОП. Три из этих параметров (D, S и
ИОП) можно получить с помощью пакета Image-Pro непосредственно. Величину ИИОП можно найти, вычитая из ИОП объем лежащей в основании рис.1 шайбы:
ИИОП =ИОП - S·Zmin.

(3)

Относительная ошибка определения диаметра пятна
Поскольку относительные ошибки определения радиуса ε(R) и диаметра ε(D) пятна совпадают, будем искать ε(R). Из формулы (2) найдем значение R при заданном значении Zmin.

RH

A
1 .
Z min  k

(4)

Относительная ошибка функции двух переменных F(x, y) может быть найдена, используя частные производные:
2

 dF x   dF y 
 ,
 (F )  
   

 dx F   dy F 
2

(5)

где Δx и Δy соответствующие ошибки определения.
В нашем случае ошибки связаны с тремя неопределенностями – ошибкой оцифровки сигнала
на уровне Zmin, уровнем колебания фона k и неопределенностью определения R, связанной с флуктуациями уровня почернения вблизи уровня Zmin.
Найдем частные производные:

dR
AH

,
dk ( Z m in  k ) 2

dR
AH

.
dZ m in
( Z m in  k ) 2

(6)

Относительную ошибку найдем согласно выражению (5):
2

 dR k   dR Z min   R 
 
 ( R)      

 .
R   R 
 dk R   dZ min
2

2

(7)

После подстановки и преобразования получим

 ( R) 

A2 H 2 (k 2  z 2 )  R 2 ( Z min  k ) 4
.
H ( Z min  k )( A  k  Z min )

В нашем случае Zmin - k всегда больше нуля, иначе вместо отдельных пятен мы получаем
сплошной фон. Если А + k < Zmin мы просто не
увидим пика, поскольку его вершина будет ниже
минимального учетного уровня. Ошибку оцифровки ΔZ примем равной 1, уровень колебания
фона Δk существенно выше, для определенности
примем Δk = 5, ошибку ΔR положим равной 3.
График зависимости ε(R)(k, Zmin) для А = 400 и
Н = 10 приведен на рис 3. Отметим резкий рост
относительной погрешности при снижении учетного уровня и его приближении к уровню фона.
Согласно формуле (8), при Zmin → k ε(R) → ∞.

(8)

ε

k

Zmin
Рис. 3. Зависимость относительной ошибки определения диаметра от выбора минимального уровня черного Zmin и величины фона k.
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Сравнение относительных ошибок для выбранных параметров
Относительная ошибка определения площади пятна ε(S) ≈ 2 ε(R), поскольку S = πR2. Аналогично ε(R) были получены довольно громоздкие выражения для относительных ошибок ИОП и ИИОП, которые здесь не приводятся. На рис. 4 приведены графики зависимостей относительных ошибок
выбранных параметров пятен при двух фиксированных уровнях фона k для интенсивных пятен
(А = 400) и пятен малой интенсивности (А = 200). Значения для ε(S) не приведены, ε(S) отвечают удвоенные ординаты зависимости ε(R).
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0.2

3

1
3

0.05

0.1

А = 400, k = 0.
50

100

150

200

50

0.5
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Рис. 4. Относительные ошибки определения параметров радиографических пятен.
k - уровень фонового почернения.
А = 400. Интенсивность в центре пятна выше максимально черного (A + k > 255).
А = 200. Интенсивность в центре пятна ниже максимально черного (A + k ˂ 255).
1 – диаметр; 2 – ИОП; 3 – ИИОП.

Как видно из рис. 4, минимальной ошибкой в области малых значений учетного уровня обладает параметр ИИОП, обозначенный на рисунке цифрой 3. Однако этот параметр непосредственно не
измеряется, для его определения согласно формуле (3) нужно использовать значение площади пятна
S. Поэтому относительная ошибка при вычислении этого параметра будет несколько выше ε(S), что
делает его дальнейшее использование бесперспективным. Эффективность использования двух оставшихся параметров меняется в зависимости от выбранного учетного уровня. В области малых значений Zmin меньшие значения относительной погрешности имеет ИОП, для более высоких значений –
диаметр пятна.
Отметим, что полученные зависимости носят качественный характер, поскольку для их построения были использованы произвольно выбранные значения параметров контура Лоренца (А и Н)
и абсолютных погрешностей Δz, ΔR и Δk. Кроме того, в пакете обработки изображений могут быть
свои скрытые источники ошибок и некоторые несоответствия. Так, например, средний диаметр пятна
dср определяется как средняя длина диаметров, измеренных с интервалом в 2 град и проходящих через центр тяжести пятна. Площадь пятна подсчитывается как сумма пикселей внутри контура пятна.
2
Поэтому площадь пятна только приблизительно соответствует π dcp
/4.
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Экспериментальное определение относительных погрешностей параметров
Для авторадиограммы линейки частиц с известной активностью были определены четыре
вышеперечисленных параметра пятен при различных значениях учетного уровня. Были получены
также изменения этих величин (ΔS, ΔD, Δ(ИОП), Δ(ИИОП)) для единичных отклонений учетного
уровня и найдены соответствующие относительные ошибки: ε F  

F
F

. Влияние величины учет-

Относительная погрешность, %

ного уровня на относительную погрешность определения диаметра и ИОП пятна при изменении
уровня фона на 1 уровень черного для частиц с активностями 110 и 0,9 Бк представлено на рис 5.
7

9
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Бк.
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Рис. 5. Влияние величины учетного уровня на относительную погрешность параметров
пятна при изменении фона на 1 уровень черного.

Сравнение рис. 4 и 5 демонстрирует хорошее качественное соответствие рассчитанных и измеренных относительных отклонений. В области малых значений учетного уровня минимальную относительную ошибку дает интегральная оптическая плотность, для более высоких значений предпочтение следует отдать диаметру. Всегда ли сохраняются эти соотношения или в других условиях (марка пленки, проявитель, режим проявления и т.п.) могут быть нарушены – данный вопрос остается открытым.
Влияние выбора учетного уровня черного на результаты измерений демонстрирует табл. 1.
Одна и та же радиограмма и соответствующая ей линейка частиц были оценены при двух минимальных уровнях черного – 45 и 95. По координатам центров пятен были найдены соответствующие пятна. Произведена оценка их активности, а также определены активности, соответствующие дополнительным пятнам, обнаруженным при малых уровнях черного. Как видим, снижение уровня черного
привело к существенному росту числа зарегистрированных частиц, их количество возросло почти в
2,5 раза – были обнаружены 452 малоактивные частицы с суммарной активностью 91 Бк. При этом
лишь на 8 % возросла активность видимых на уровне У-95 частиц. Главным образом это произошло
вследствие слияния крупных пятен с находящимися поблизости мелкими пятнами.
Дальнейшее снижение учетного уровня (до 30 - 35) ведет к резкому росту числа слившихся
частиц и появлению псевдочастиц на месте флуктуаций фона. Следовательно, выбор минимального
учетного уровня есть вопрос компромисса между желанием зарегистрировать более мелкие частицы
и увеличением погрешности измерений более крупных частиц, а также опасностью регистрации
крупных несуществующих частиц вследствие слияния пятен. Для контроля можно рекомендовать
многократное определение активности частиц на нескольких учетных уровнях с последующим сопоставлением активности пятен по их координатам. Появление новых частиц с высокой активностью
при снижении учетного уровня свидетельствует об образовании конгломератов пятен. Можно сделать попытку развести данные пятна в графическом редакторе и повторить обработку. Если это не
удается, – приходится увеличивать учетный уровень.
Для оценки воспроизводимости метода было проведено пятикратное экспонирование одного
и того же фильтра совместно с той же линейкой частиц. Результаты приведены в табл. 2. Наблюдается хорошее соответствие суммарной активности и числа зарегистрированных частиц.
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Таблица 1. Результаты определения активностей ГЧ при двух минимальных уровнях черного
Параметр

У-45

У-95

У-45
У-95

Число частиц

772

313

2,47

Суммарная активность, Бк

270,9

164

1,65

Число дополнительно обнаруженных мелких частиц

452

Суммарная активность мелких частиц, Бк

91,4

Суммарная активность совпадающих частиц, Бк

173,5

161,3

1,08

Число совпадающих частиц

301

301

1,0

Число зарегистрированных размытых пятен

19

Суммарная активность размытых пятен, Бк

5,97

Минимально-регистрируемая активность, Бк

0,173

0,207

0,84

Таблица 2. Результаты пятикратного экспонирования одного и того же фильтра
Среднее
± m,
по суточной
для р = 0,95
экспозиции
Калибровочная кривая по ЛЧИА, экспонированной с данной авторадиограммой
Время экспозиции, сут
1
1
1
3
10
Параметр

Номер радиограммы
3
4

1

2

4916

4426

4833

5826

7947*

4725

651
(13,8 %)

857

853

869

1699

1609

860

21
(2,4 %)

Минимальная активность
ГЧ, Бк

0,98

0,5

0,74

0,28

0,5

Максимальная активность
ГЧ, Бк

338

190

404

414

1200**

337***

164
(49) %

Суммарная активность на
фрагменте, Бк
Число частиц на фрагменте

5

Калибровочная кривая по ЛЧИА, экспонированной с другой авторадиограммой
Суммарная активность, Бк,
4916
4611
5426
4984
линейка 1

1023
(20,5) %

Суммарная активность, Бк,
линейка 2

4639

4426

5025

4697

754
(16,1) %

Суммарная активность, Бк,
линейка 3

4419

4178

4833

4477

823
(18,4) %

Среднее по радиограмме

4658

4405

5095

4719

± m, для р = 0,95, Бк

619

540

752

289

± % к среднему

13,3

12,3

14,8

6,1

* Уровень черного 150, результат завышен, слияние пятен.
** Слияния пятен. Образовались две крупные псевдочастицы с активностями 1200 и 770 Бк.
*** Для радиограмм 1 - 4.

На рис. 6 приведены зависимости относительного среднего отклонения при определении активности частиц линейки от величины их измеренной активности. На рис. 6, а вычисления проводили
по калибровочной кривой для данной авторадиограммы (4 измерения активности каждой из ГЧ линейки), а на рис. 6, б - по калибровочным кривым всех радиограмм со временем экспозиции 1 - 3 сут.
Из данных табл. 2 и рис. 6 видно, что экспозиция одной линейки частиц для серии фрагментов
фильтров при тщательном соблюдении условий экспозиции и проявления может обеспечить приемлемую точность, не сильно отличающуюся от точности при одновременной экспозиции линейки и
каждого из фрагментов.
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Рис. 6. Зависимость относительного среднего отклонения определения активности частиц
линейки от их измеренной активности.
Вычисление проводилось по калибровочной кривой:
а – для данной авторадиограммы.
б – по кривым всех радиограмм с временем экспозиции 1 - 3 сут.
- среднее значение;

- доверительный интервал для р = 0,95.

Выводы
Авторадиография является уникальным по возможностям, простоте и минимуме требований к
измерительной аппаратуре методом исследования ГЧ на поверхности воздушных фильтров.
Вследствие случайного распределения ГЧ по поверхности фильтра возможно слияние пятен
близкорасположенных ГЧ с образованием крупного пятна, соответствующего несуществующей псевдочастице, вычисленная активность которой может превышать суммарную активность исходных частиц. Предлагается в ходе ретуши отсканированной радиограммы разносить близкорасположенные
пятна с помощью графического редактора.
Показано, что среди рассмотренных параметров радиографических пятен в области малых
значений учетного уровня минимальную относительную ошибку имеет интегральная оптическая
плотность, для более высоких значений учетного уровня предпочтительнее использовать диаметр
пятна.
Выбор минимального учетного уровня радиографического пятна есть вопрос компромисса
между желанием зарегистрировать более мелкие частицы и увеличением погрешности измерений
крупных частиц, а также опасностью регистрации псевдочастиц на месте флуктуаций фона и вследствие слияния отдельных пятен. Для минимизации уровня предлагается проводить определение активности частиц на нескольких учетных уровнях с последующим сопоставлением активности пятен
по их координатам. Появление новых частиц с высокой активностью при снижении учетного уровня
свидетельствует об образовании конгломератов пятен. Можно сделать попытку развести данные пятна в графическом редакторе и повторить обработку. Если это не удается, – приходится увеличивать
учетный уровень.
Для обеспечения приемлемой точности измерения при экспозиции одной линейки частиц совместно с серией фрагментов фильтров следует тщательно контролировать условия проявления.
Рентгеновскую пленку, на которой экспонирована радиограмма линейки частиц, рекомендуется обрабатывать в середине серии.
Наблюдается рост ошибки определения активности ГЧ, находящихся в зоне экстраполяции
калибровочной кривой. Для расширения динамического диапазона линейки частиц предлагается проводить двух- и трехкратную экспозицию линейки на новых участках фотопленки с разным временем
экспозиции. Последующий переход к числу распадов позволяет получить расширенную калибровочную кривую.
В заключение хочу выразить благодарность Е. К. Гаргеру и Н. Н. Талерко за полезное обсуждение и постоянный интерес к работе.
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В. К. Шинкаренко
Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, вул. Лисогірська, 12, Київ, 03028, Україна
ДО ПИТАННЯ ПРО ПОХИБКИ ВИЗНАЧЕННЯ β-АКТИВНОСТІ ГАРЯЧИХ ЧАСТИНОК
МЕТОДОМ АВТОРАДІОГРАФІЇ

Проведено аналіз основних джерел похибок при визначенні β-активності окремих гарячих частинок
методом авторадіографії. Розглянуто питання про вибір оптимальних параметрів радіографічних плям і умов
їхньої реєстрації для мінімізації похибок визначення. Показано, що в області мінімально можливих облікових
рівнів потемніння, що сприяє реєстрації малоактивних частинок, при реєстрації радіографічних плям мінімальну чутливість до коливань фону має інтегральна оптична густина плями. Для більш високих облікових рівнів
потемніння в якості параметра краще використовувати діаметр плями. Чотириразова експозиція одного й того
ж фрагмента фільтра дозволила отримати відтворюваність сумарної активності на фрагменті не гірше 25 % відносного відхилення. Для частинок із високою активністю, що знаходились у зоні екстраполяції калібрувальної
кривої ця величина не перевищувала 50 %.
Ключові слова: авторадіографія, гарячі частинки, визначення β-активності.
V. K. Shynkarenko
Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants, NAS of Ukraine, Lysogirska str., 12, Kyiv, 03028, Ukraine
TO PROBLEMS OF HOT PARTICLES β-ACTIVITY DETERMINATION ERRORS
BY THE AUTORADIOGRAPHY METHOD
The analysis of the basic sources of errors under measuring of separate hot particles β-activity by the autoradiography method is carried out. The problem of selecting optimum parameters of radiographic spots and requirements to
their detection for minimization of an activity determination error is considered. It is shown that in the area of minimum-possible registration levels of a darkening which enable detecting low-active particles, at recording of radio-
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К ВОПРОСУ О ПОГРЕШНОСТЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ β-АКТИВНОСТИ ГОРЯЧИХ ЧАСТИЦ
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graphic spots the integrated optical density of a spot is a minimum sensitive to background oscillations. For higher registration levels of a darkening it is more preferable to use a spot diameter as a parameter. The quadruple exposure of the
same filter fragment has allowed reproducing the total activity on a fragment not worse 25 % of the relative deviation.
For particles with the high activity within the range of the calibration curve extrapolation this quantity did not exceed
50 %.
Keywords: autoradiography, hot particles, β-activity measuring.
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Щиро вітаємо головного наукового співробітника
відділу радіаційної екології Інституту проблем безпеки
АЕС НАН України, доктора біологічних наук, професора,
академіка Національної академії аграрних наук України
Прістера Бориса Самуїловича із 80-річчям!

ПРІСТЕР БОРИС САМУЇЛОВИЧ
Борис Самуїлович Прістер народився 3 березня
1938 р. у м. Кременчук Полтавської області. Учений у галузі радіоекології та радіаційної безпеки, доктор біологічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України (НААНУ) (1990). Закінчив факультет
агрохімії і ґрунтознавства Московської сільськогосподарської академії ім. К. А. Тімірязєва. У 1962 - 1979 рр. працював у Науково-дослідницькій станції хімічного комбінату "Маяк" (Челябінська область). Кандидатську та докторську дисертації захистив в Інституті біофізики МОЗ
СРСР (1967 і 1978) із проблем радіобіології та радіоекології при забрудненні навколишнього середовища продуктами ядерного поділу. У 1979 – 1986 рр. - професор Одеського держуніверситету і кафедри АЕС Одеського політехнічного інституту. У 1986 р. - завідувач відділом радіобіології НААНУ, керівник роботами щодо забезпечення безпеки населення на забруднених після аварії на ЧАЕС територіях і виробництва "чистої" сільськогосподарської продукції. У 1990 - 1995 рр. - академік-секретар відділення
агроекології і природокористування НААНУ. У 1990 - 1994 рр. - перший заступник міністра Мінчорнобиля України. У 1998 – 2004 рр. - заступник директора, директор УНДІСГР. Із 2004 р. - головний
науковий співробітник Інституту проблем безпеки АЕС (ІПБ АЕС) НАН України. Член НКРЗУ Верховної Ради України. Заслужений діяч науки і техніки України (1998). Лауреат Державних премій
СРСР (1974) і України (2004). Удостоєний великої срібної медалі Конрада Вільгельма Рентгена
Європейської академії наук (2008). Нагороджений орденами та медалями, кавалер орденів
"За заслуги" III і II ст. Автор понад 600 публікацій, 22 книг, 6 винаходів. Підготував 6 докторів і
7 кандидатів наук.
За період роботи в ІПБ АЕС НАН України Прістер Б. С. очолював дослідження в галузі розробки методів оцінки і прогнозу радіаційного забруднення навколишнього середовища внаслідок
аварій на АЕС та вивчення процесів міграції радіонуклідів у харчових ланцюгах. Значним надбанням
стали результати його радіоекологічних і радіобіологічних досліджень із проблеми забруднення
навколишнього середовища продуктами ядерного поділу, розробки рекомендацій щодо безпечного
проживання населення та виробництва сільськогосподарської продукції відповідно до державних
нормативів на забруднених після аварії на ЧАЕС територіях. Йому належить значний внесок у розробку методології довгострокового радіоекологічного моніторингу та методології районування радіоактивно забруднених територій на засадах ландшафтно-басейнового підходу. За період 2016 –
2017 рр. вийшли у світ дві монографії: Прістер Б. С., Ключников О. О., Бар’яхтар В. Г., Шестопалов
В. М., Кухар В. П. «Проблемы безопасности атомной энергетики. Уроки Чернобыля» - ця книга
зайняла перше місце на 4-му Міжнародному конкурсі ВНДІСГРАЕ наукових монографій із радіоекології; Бебешко В. Г., Прістер Б. С., Омельянець М. І. та ін. «Радіофізичні та медико-гігієнічні наслідки Чорнобильської катастрофи: шляхи пізнання та подолання». В останній період працював у двох
спецрадах: УНДІСГР (радіобіологія, радіоекологія) та ІПБ АЕС НАН України (екологічна безпека).
Є членом ученої ради ІПБ АЕС НАН України, членом екологічної секції Комітету з державних премій України, членом Українсько-японської комісії із співробітництва в галузі безпеки атомної енергетики та промисловості, членом редколегій 5 наукових журналів.
Вітаючи Бориса Самуїловича Прістера з ювілеєм, бажаємо йому міцного здоров’я, творчих
успіхів та подальшої результативної наукової роботи для розвитку ядерної енергетичної галузі
України.
Колектив ІПБ АЕС НАН України
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До збірника приймаються не опубліковані раніше статті, що відповідають його профілю і мають
наукове та практичне значення. Тексти статей та всі матеріали до них повинні бути ретельно відредаговані, перевірені та підписані авторами.
Стаття подається в одному примірнику українською, російською або англійською мовою одночасно з електронною версією статті у форматі Microsoft Word одним файлом.
Формат електронної версії статті
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