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Опис: розробка методів зменшення радіаційного впливу радіоактивних 

відходів (ВРВ) АЕС на персонал і навколишнє середовище, а також 

застосування цих методів в процесі впровадження нових технологій по 

переробці радіоактивних відходів (РАВ) і зберіганню відпрацьованого 

ядерного палива (ВЯП), транспортування і виконання технологічних 

операцій з ним на АЕС України. Стан готовності розробки 100%.  При 

проектуванні та спорудженні сухого сховища відпрацьованого ядерного 

палива (ССВЯП на 380 вентильованих контейнерів зберігання (ВКЗ) 

Запорізької АЕС фахівцями ХНУ було виконано аналіз радіаційної безпеки 

сховища. За розробленими в ХНУ методиками здійснюється завантаження 

ВКЗ відпрацьованими тепловиділяючими збірками (ВТВЗ) і розміщення ВКЗ 

на майданчику зберігання. Запропоновано і обґрунтовано кілька технічних 

рішень, які дозволять скоротити витрати на зведення захисних споруд і 

зменшити дозові навантаження на персонал і навколишнє середовище. На 

підставі результатів виконаних розрахунків були спроектовані і побудовані 

шлюзова система і радіаційно-захисна стіна майданчика ССВЯП. Виконано 

також аналіз безпеки експлуатації комплексів переробки твердих та рідких 

РАВ, які споруджуються на  Южно-Українській АЕС. Результати досліджень 

дали підстави для зміни первинних конструкторсько-технологічних рішень, 

спрямованих на підвищення рівня безпеки комплексів в цілому і зменшення 

радіаційного впливу як на обслуговуючий персонал, так і на навколишнє 

середовище. Зараз комплекс переробки твердих радіоактивних відходів 

(КПТРВ) ЮУАЕС знаходиться в стадії добудови, а комплекс переробки 

рідких РАВ (КПРРВ) – в стадії робочого проектування. 

 

Інноваційні аспекти та переваги: аналогічні розробки і дослідження в 

державах-членах МАГАТЕ виконуються з використанням ліцензованого 

програмного забезпечення, до частини якого Україна поки не має доступу. В 

поданих розробках були використані сучасні бази ядерних даних JEF-2.2 

(1998г.) и JEF-3.1.(2008г.) (Joint Evaluated File), а також загальновідомі і 

визнані науковою громадою програмні пакети PENELOPE_08, GEANT_08, 

MCNP_06. 

 

Поточна стадія розвитку: вже на ринку. 

 

Існуючі та потенційні сфери застосування: АЕС. 



Тип потрібної співпраці: ліцензійна угода, комерційна угода з технічним 

сприянням. 
 

 


