
 

 

 

 
 
 
 

АКСИОМАТИКА  НА ОПАСНОСТТА НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ОТ 
ЯДРЕНИЯ ГОРИВЕН ЦИКЪЛ. 

Ст.н.с. Д-р инж. Стоян Стоянов – Агенция за ядрено регулиране 
   Резюме: В статията са представени свойствата опасност и 
безопасност на съоръженията от ядрения горивен цикъл, като 
пълна група несъвместни вероятностни функционални събития. 
Синтезирани са аксиомите на опасността за тези съоръжения. 

RISK ACCIOMATICS OF THE NUCLEAR FUEL CYCLE INSTALLATIONS.  

Assoc. Prof. Dr. Stoyan Stoyanov – Nuclear Regulatory Agency 
   Abstract: It is presented within the paper the properties risk and safety of the 
nuclear fuel cycle installations as a complete group of noncoincident probabilistic 
functional events. It is synthesized the risk acciomatics for that installations. 

 
I.Въведение. 

 Формирането на научните понятия и аксиоми на теоретичните основи на 
всяка теория преминава през дълъг и сложен път преди да навлезе в 
специализирана употреба. Като правило, съставна част от необходимите 
понятия преди да бъдат обосновани със строгата научна съдържателност се 
ползват, както при решаването на практически задачи, така и при 
извеждането на общотеоретични закономерности. Този път е характерен и за 
научните понятия по осигуряване на безопасността на техническите системи. 
В световната специализирана литература по отношение на кохерентността 
на понятията по този важен за съвременната техническа култура проблем 
все още има много какво да се желае. С това може да бъде обяснено и 
незначителното количество теоретични разработки в това направление. В 
този смисъл, предвид появяващия се ядрен ренесанс и сериозните 
практически, нормативни и регулиращи изисквания по осигуряване на 
ядрената безопасност, интерес представлява разработването на теоретични 
основи на безопасността на ядрените съоръжения (ЯС). Настоящата 
публикация има за цел да бъде направена стъпка в тази посока.  
 II.Опасност на съоръженията от ядрения горивен цикъл. 
 II.1. Ядрени съоръжения.  
Съгласно [1], "ядрено съоръжение" е съоръжение, включително свързаните с 
него територия, сгради и оборудване, в което се добива, произвежда, 
преработва, използва, манипулира, съхранява или погребва ядрен материал 
в такъв мащаб, че се изисква отчитането на ядрената безопасност и 
радиационната защита. "Ядрено съоръжение" е и всяко съоръжение за 
управление на радиоактивни отпадъци.  
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 II.2. Ядрено горивен цикъл.  
 Ядреният горивен цикъл е взаимно свързана система/системи от процеси, 
включваща всички дейности по производството на ядрената енергия, 
обхващащи: добиването(мини), флотацията (флотационни заводи), 
процесиирането (химически заводи) и обогатяването по уран и торий 
(обогатителни заводи); изработването на ядреното гориво (заводи по 
изработване на ТОЕ (UO2, MOX)); експлоатацията на ядрените реактори 
(включително и изследователските ядрени реактори) (UO2, MOX); 
управлението на отработилото ядрено гориво (съоръжения за мокро и сухо 
съхраняване); всички дейности по управление на радиоактивните отпадъци 
(съоръжения за процесииране на РАО и ОЯГ).  
 II.2. Опасност в съоръженията от ядрения горивен цикъл. 
 Опасностите в съоръженията от ядрения горивен цикъл могат да възникнат 
в резултат на авария, която, съгласно [1] е извънредно събитие, което води 
или може да доведе до надхвърляне на лимитите или до нарушаване 
условията на радиационното въздействие върху човека и околната среда, 
определени в нормите и правилата за ядрена безопасност и радиационна 
защита. При възникването на ядрена авария, механизма на възникване на 
опасността е свързана с изхвърляне на радиоактивни вещества в околната 
среда или с потенциално опасно облъчване на персонала или населението, 
предизвикана от нарушаване на контрола и управлението на верижна 
реакция на делене, образуване на критична маса, нарушаване отвеждането 
на топлина от облъчен ядрен материал или повреждане на ядрен материал, 
включително ядрено гориво. 
 III. Теоретични основи на опасността на ядрените съоръжения. 
 От евристична гледна точка опасността е присъщо негативно свойство на 
живата и неживата материя, изразяващо се в способността да се причинява 
във времето вреда на самата материя: хората, околната среда и на 
материалните ценности и има случаен характер на проявяване. В този 
смисъл опасността от ЯС е случайна величина, веществените 
характеристики, на която са количествено оценими. От друга страна тази 
опасност е системообразуващ фактор на сложното свойството екологичност 
на ЯС. Екологичността е, нормативно регулирано сложно свойство, 
определяно от две самостоятелни противоположни и не съвместни свойства 
– опасност (R(t)) и безопасност (P(t)), които от позицията на теорията на 
вероятностите образуват пълна група на сложното свойство, т.е.: 

                                        1 tRtP                              (1) 

Където: P (t) – функция на безопасността и отразява вероятността за 
                         безопасна работа на ЯС за време (t); 
              R (t) – функция на опасността (риска) и отразява вероятността за 
                         възникване на авария в ЯС за време (t).  
R (t) трябва да удовлетворява следното условие: 

       R (t) < R (t) нормативно                                (2) 
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където: - R (t) нормативно е пределно допустимо, нормативно определено 
значение на опасността (риска) от ЯС [2]. 
Съгласно уравнението (1) се получава, че функцията на риска за времевия 
интервал (0,t) допълва функцията на безопасността до единица. 
Поради тази причина понятията за двете свойства често се ползват като 
взаимно заменяеми, което е теоретично неправилно. Безопасността е 
позитивно свойство на ЯС, изразяващо се в състоянието на обекта на 
защита, при което въздействието върху него на всички потоци на вещество, 
енергия и информация във времето не превишават максимално допустими, 
нормативно определени значения. Безопасността на ядреното съоръжение, 
също е случайна величина, която се вгражда в него на етапите на избор на 
площадка и проектиране и се поддържа с технически средства и 
организационни мерки на другите етапи от жизнения му цикъл [3].  
На основата на представените съждения могат да бъдат направени следните 
обобщаващи изводи:  

– Опасността и безопасността са свойствата на екологичността на 
ЯС. Техните вероятности образуват пълна група от несъвместни 
събития; 

– При експлоатация на ЯС, опасността и безопасността се намират 
в динамично равновесие; 

– Опасността е системо образуващ фактор на екологичността на 
ЯС; 

– Опасността е случайна величина и при нейните анализи и оценки 
следва да се прилагат методите разработени с използването на 
теорията на вероятностите; 

– безопасността е нормативно определяна и регулирана величина. 
При нейното нормиране следва да се прилагат научно обосновани 
регулиращи методи. 

 
 IV. Аксиоми за потенциална опасност на ядрените съоръжения. 
 Към момента, в световен мащаб, са натрупани над 10000 ефективни 
реактор-години експлоатационен опит от ЯЕЦ, свързан с възникването и на 
инциденти, и на аварии, и на ядрени катастрофи. Известни са и крупни 
аварии в съоръжения от предния и задния край на ядрения горивен цикъл. В 
специализираната литература са публикувани и данни за значителни 
промишлени аварии в не ядрени съоръжения, такива като в Чавезе, Италия, 
Бопал, Индия и др. Задълбочените анализи и обобщаване опита от реални 
аварийни ситуации, събития, факти и фактори, и човешката практика към 
настоящият момент позволяват да бъдат формулирани следните аксиоми по 
опасността от ЯС [3]: 
 Аксиома 1: Всяко ядрено съоръжение е потенциално опасно.  
 Потенциалността на опасността се заключава в нейния скрит характер и 
може да се проявява по случайни сценарии при определени условия. Тя се 
вгражда при избор на площадка, проектиране, строителство и въвеждане в 
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експлоатация и се проявява при аварии по време на експлоатация и етапите 
от задния край на жизнените цикли на ЯС.  

            0tR                                   (3)                                               

Аксиома 1а: При експлоатацията на съоръженията от ядрено горивния 
цикъл е невъзможно да бъде достигната абсолютна безопасност; 

             1tS                                    (4) 

Аксиома 2: Опасността от ядрените съоръжения съществува ако 
потоците на вещество, енергия и информация нарушават 
определени прагови значения.  

      EdtdE pragovoi
/


                         (5) 

   MdtdM pragovoirad
/                       (6) 

     IdtdI pragovoi
/

.inf
                           (7) 

Праговите или пределно допустимите значения на радиологичните 
опасности се определят от условията за задържане на радиоактивните 
вещества, йонизиращата радиация и от надеждността на системите, 
съоръженията, и персонала на ЯС. Знакът в неравенството (7) отчита 
спецификата на йонизиращите лъчения и опасността от липсата, или 
некачествената информация, получавана от средствата, методите, и 
анализите на опасностите.  
Спазването на пределно допустимите потоци създава условия да се защитят 
отделните лица, обществото и околната среда от радиологичната опасност. 
Аксиома 3: Източници на опасности са процесите, явленията и 
системите на ядрените съоръжения.  
Опасностите възникват при неконтролирана верижна реакция на делене, 
проявата на дефекти, откази и други неизправности в техническите системи, 
включително и софтуера, както и при неправилна експлоатация на ЯС при 
грешки на оперативния персонал (виж Фиг.1). Неизправностите и 
нарушенията на режимите за използване на важните за безопасността 
системи на ЯС водят, като правило, до ядрено опасни ситуации, а 
отделянето на отпадъци (изхвърляния в атмосферата, вливания в 
хидросферата, отлагане на твърди вещества на земната повърхност, 
енергетични излъчвания и полета) се придружава от вредни въздействия 
върху хората и околната среда; 

отказопасендефект   

отказопасенсценарииотказ   

отказопасенгрешкагрешкадефект    

Фигура 1. Примерни модели на възникване на опасни откази във важни за 
безопасността конструкции, системи, и управляващ софтуер.  
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Аксиома 4: Опасностите от ядрените съоръжения действат в 
пространството и във времето. 
Травматично опасните въздействия при аварии в ЯС действат, като правило, 
кратковременно и спонтанно в ограничено пространство. Те възникват при 
аварии и катастрофи, при взривове и внезапни разрушения на компоненти и 
съоръжения. Зоните на влияние на такива негативни въздействия, като 
правило, са ограничени, въпреки че е възможно разпространение на тяхното 
влияние и на значителни територии, например при чернобилската авария. 
За вредните въздействия от радиоактивните вещества и йонизиращите 
лъчения е характерно дълготрайно или периодично негативно влияние върху 
хората, околната среда и елементите на техносферата. Пространствените 
зони на вредните въздействия се изменят в широки граници, от работни и 
битови зони до размери съизмерими с цялото земно пространство. Към 
последните се отнасят въздействията на изхвърлянията на парниковите и 
озоно разрушаващите газове, постъпването на радиоактивни вещества в 
атмосферата и т.н. 

 tzyxRR isum
,,,                          (8) 

 
Аксиома 4а: Околната среда и техносферата влияят върху 
опасността от ядрените съоръжения. 
Екстремните климатични условия, сеизмичните въздействия, външните 
пожари, наводнения, човешка дейност, тероризъм и др. оказват негативно 
влияние върху опасността от ЯС. 
Аксиома 5: Опасностите от ядрените съоръжения оказват 
негативно въздействие върху хората и околната среда 
едновременно.  
Операторът и ЯС, намирайки се в непрекъснат материален, енергиен и 
информационен обмен, образуват постоянно действаща пространствена 
система “Човек - ЯС”. Едновременно съществува и системата “ЯС – Околна 
среда”. Радиологичните опасности не действат избирателно, те въздействат 
негативно на всичките съставляващи на гореспоменатите системи 
едновременно, ако последните се намират в зоната на влияние на тези 
опасности. 
Аксиома 6: Радиологичните опасности влошават здравето на 
хората, водят до заболявания, травми, материални загуби и до 
деградация на околната среда. 
Аксиома 6а: Ефективна защитата от радиологичните опасности се 
постига чрез усъвършенстване на източниците на опасност на 
всички стадии от жизнения им цикъл, увеличаване на разстоянието 
между източника на опасност и обекта на защита и чрез прилагане и 
управление на защитни мерки. 
Намаляването на потоците на вещество, енергия или информация в зоната 
на дейност на човека е възможно чрез намаляване на тези пороци на изхода 
от източника на опасност (или чрез увеличаване на разстоянието от 
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източника до човека). Ако това е практически невъзможно, то е нужно да се 
прилагат защитни мерки: технически средства, организационни мероприятия 
и т.н. 
Аксиома 7: Ядрената култура на отделните лица и обществото е 
определяща за отношението към опасността от ядрените 
съоръжения.   
Широката и постоянно нарастващата гама от техногенни опасности и 
отсъствието на естествени механизми за защита от тях налага изискването 
към отделните лица и обществото да придобиват и непрекъснато да си 
повишават „културата по безопасност”. Това е постижимо само чрез 
придобиване на знания, умения и опит на всички нива на образование, 
квалификация и практическа дейност на отделните лица. 
 Аксиома 7а: Високата култура по безопасност на отделните лица и 
обществото, и независимият регулаторен контрол допринасят за 
осигуряване на безопасността на ядрените съоръжения.  
Регулаторният контрол, прилаган в съответствие със съвременно ядрено 
законодателство от независими органи на ведомствено, национално и 
международни нива създават предпоставки за осигуряване на приемливо 
ниво на безопасността на ядрените съоръжения. 

Изводи: 
В допълнение към изводите, представени в раздел III., могат да бъдат 
добавени и следните: 

1. Синтезирани са аксиомите на опасността на съоръженията от 
ядрения горивен цикъл. 

2. Аксиомите представляват пълна група по отношение на 
свойството опасност на ядрените съоръжения и могат да бъдат 
разглеждани като теоретични основи по осигуряването на 
ядрената им безопасност. 
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