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РОЗРАХУНОК МАКСИМАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ВИСОКОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ 
ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ПОХОДЖЕННЯ ЧАЕС ПРИ ЗБЕРІГАННІ В КОНТЕЙНЕРАХ КТЗВ-0,2 

 

Розроблено та запропоновано підхід для вирішення науково-технічної проблеми функціонування автома-
тизованої системи радіаційно-технологічного контролю на заводі із переробки твердих радіоактивних відходів 
Чорнобильської АЕС, при формуванні паспорта на партію високоактивних відходів (ВАВ) та визначенню 
максимально допустимої питомої активності з умовою не перевищення допустимої потужності дози (ПД) на 
поверхні захисного контейнера КТЗВ-0,2. Розроблений підхід базується на розв’язанні оберненої задачі 
методом Монте-Карло за допомогою програмного коду MCNP 6.2. Виконано розрахунок максимальної 
активності ВАВ та обрано сценарій визначення критерію завантаження твердих радіоактивних відходів у 
контейнер КТЗВ-0,2. Проведено моделювання та аналіз первинної упаковки та контейнера КТЗВ-0,2 та на його 
основі визначено фактори, що впливають на питому активність ВАВ та значення ПД від контейнера. За 
результатами моделювання програмним кодом MCNP будо розроблено алгоритм встановлення критерію 
завантаження бочки з ВАВ на системі радіаційного контролю завантаження, що дало змогу підвищити цей 
критерій з рівня 80 до 280 мЗв/год. 
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CALCULATION OF THE HIGH-LEVEL WASTE MAXIMUM ACTIVITY 
OF THE CHORNOBYL NPP OPERATING ORIGIN 
DURING STORAGE IN KTZV-0.2 CONTAINERS 

 

This paper decrypts the conceptual design of the cask’s control radiation system of high-level waste (HLW). This 
system is intended for the solid radioactive waste processing plant at Chornobyl NPP and is capable of forming a 
passport for a batch of HLW, based on the measured surface dose rate (DR) for KTZV-0.2 protective container. DR for 
primary packaging and KTZV-02 container were calculated using Monte Carlo simulation code MCNP 6.2. The typical 
material compositions of the Chornobyl NPP radioactive waste, contaminated by 137Cs and 60Co, were considered, and 
the corresponding surface DR was calculated. The simulation results were used for the development of the HLW cask 
load criterion for the radiation loading control system. The paper shows that HLW load criterion could be safely 
increased from 80 to 280 mSv/h. 
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