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Руйнування сталевих та бетонних контейнерів
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Базовий контейнер КХС-02К

ПризначенняПризначення

ЗбірЗбір, , транспортуваннятранспортування, , зберіганнязберігання тата
захороненнязахоронення РАВРАВ II--йй тата IIII--йй групигрупи заза
СПОРОСПОРО--85 (85 (низьконизько-- тата середньоактивнісередньоактивні
відходивідходи).).

РадіаційноРадіаційно--захиснізахисні властивостівластивості: : 

МасовийМасовий коефіцієнткоефіцієнт ослабленняослаблення нана
енергіїенергії 137137Cs (660 Cs (660 кеВкеВ))

Місткість, м3 0,2

Маса нетто, кг 47

Строк експлуатації, лет
(не менш)

300

Механічні властивості:

Міцність на розтягнення,  
МПа

190-210

модуль пружності, MПa 2,5×104

Відносне подовження, % 0,6



Сертифікація базового контейнера



Пропозиція щодо технології ізоляції РАВ

1. Зміна конструкції кришки з метою підвищення
швидкості закриття-відкриття

2. Доопрацювання конструкційного матеріалу з
метою зменшення вартості контейнера без
зміни експлуатаційних властивостей

1. Високий питомий за масою радіаційний захист
2. Підвищена хімічна (корозійна) та радіаційна

стійкість
3. Зменшена вартість в порівнянні з базовим

варіантом
4. Надійна експлуатація протягом 300 років

Контейнер базовий 200 л

Новий контейнер 200 л



Хімічна та корозійна стійкість композита

• За результатами експлуатації виробів в умовах сонячної радіації, кисню, 
підвищеної вологості і промислової загазованості протягом 30-ти років слідів
корозії не виявлено.

• Захоронення в морській воді протягом 5 років викликало зменшення меж
міцності на розтягнення та стиснення менш ніж на10%, модуля пружності –
менш ніж на 6%.



Радіаційна стійкість композита

Зразки для визначення
радіаційної стійкості

Результати випробувань механічної
міцності композита

До і після імітаційного опромінення

з дозою, що перевищує більш ніж в 100 
разів дозу від зберігання РАВ низької та
середньої активності протягом 300 років



Передумови щодо одержання високих питомих
за масою захисних властивостей композиту

Новий багатошаровий
композиційний матеріал

Використання наукових
напрацювань для
модифікування композита
контейнера

Використання наукових
напрацювань для
модифікування композита
контейнера

Багатошаровий поліметалевий елемент
Місце з'єднання елемента та композита

Полімерний композит зі склотканиною

Поверхневий захисний
прошарок

Один з полімерних шарів
Прошарок склотканини

З'єднання адгезив-метал
Один з металевих шарів



Календарний план проекту

Етап
№

Найменування етапу
Строк

виконання
Результат

1
Модифікація і дослідження
конструкційного композиту
контейнера

9 місяців

Композиційний матеріал з
високими питомими за масою
радіаційно-захисними
властивостями, хімічною та
радіаційною стійкістю

2
Конструктивне та
технологічне опрацювання
контейнера

6 місяців

Конструкторська документація на
контейнер, дослідний
технологічний процес
виготовлення контейнера

3
Випробування та
сертифікація контейнера

9 місяців Сертифікат відповідності, патент
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