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Съвкупността от обектите и дейностите на СП „РАО-Козлодуй”, 
намиращи се на площадката на АЕЦ „Козлодуй” се обуславя от 
необходимостта за безопасно управление на радиоактивните отпадъци
(РАО).

РАО се генерират в резултат на изпълнението на дейностите по 
експлоатация и ремонт на блокове 5,6 (ВВЕР 1000)  на АЕЦ ”Козлодуй”, 
дейностите по извеждане от експлоатация на блокове1-4 (ВВЕР 440), 
които се управляват като съоръжения за управление на РАО от ДП 
„РАО” както и дейностите по преработка на РАО натрупани през 
годините на експлоатация (така наречените исторически РАО). Така 
генерираните РАО имат разнообразен физико-химичен и радиохимичен
състав.



 - течни, към които се отнасят:

 вода с много ниско съдържание на соли и без органични примеси, но с различна
концентрация на радионуклиди;

 вода с нормално съдържание на соли и органични примеси и с различна концентрация на
радионуклиди;

 вода с много високо съдържание на соли и механични примеси и с висока концентрация на
радионуклиди.

 - твърди, към които се отнасят продукти, генерирани като резултат от различни дейности по
експлоатацията и поддръжката на АЕЦ:

 строителни материали;

 метали;

 дървесина;

 пластмаси;

 текстил;

 - газообразни;

 - йонообменни смоли]

 - шламове и утайки]

 - вторични РАО от дейностите по дезактивация и кондициониране



 Радиоактивните води след очистване през изпарителни апарати и йонообменни филтри 
частично се връщат обратно в технологичния цикъл. Остатъкът след изпаряване на водата 
(използва се термина “кубов остатък” - КО), характеризиращ се с високо съдържание на 
механични примеси, соли и радиоизотопи, се събира и съхранява в предвидените за целта 
резервоари (БКО) в Спецкорпусите (СК) на АЕЦ.



 Твърдите РАО от предишни практики, в непреработени или в някаква степен преработени, 
но некондиционирани, временно са подложени на междинно  съхраняване в предвидени за 
целта помещения в СК-1, 2 и 3, като към настоящият момент СК-1 и 2 обслужват блокове 
ВВЕР 440, които се извеждат от експлоатация, а СК-3 обслужва блокове 5 и 6 на АЕЦ 
„Козлодуй”. Тези твърди РАО временно се съхраняват и в хранилищата под общото 
название обект площадка „Варово стопанство”

 Състоянието на системата за управление на РАО в АЕЦ „Козлодуй”, при което се 
изпълняват дейности по извличане, сортиране и междинно съхранение е признато за 
неудовлетворително и в рамките на дейностите по въвеждане в експлоатация на блок 5 е 
взето решение за започване на изграждане на инсталация за кондициониране на РАО и 
склад за тяхното временно съхраняване. В изпълнение на това решение е сключен договор с 
фирмата Westinghouse – САЩ, в рамките на който е осигурена доставка на изпарителна 
установка и инсталация за циментиране на РАО и са изградени така наречените Цех за 
преработка на РАО (ЦПРАО) и Склад за кондиционирани РАО (ССКРАО). В ЦПРАО са 
изградени линия за преработка на твърди РАО и линия за преработка на течни РАО, пуснати 
в експлоатация съответно през 2001 г. и 2003г.

 По-късно допълнително е монтирана Инсталация за дезактивация на метални РАО, пусната 
в експлоатация през 2006 г.

 Тези три основни обекта – ЦПРАО, ССКРАО и Площадка „Варово стопанство” – в 
съвкупност формират така нареченото Съоръжение за управление на РАО .



 По такъв начин основното му предназначение може да се формулира като: да бъдат събирани, временно

съхранявани и кондиционирани вече натрупаните(исторически) и новогенерирани от експлоатацията и ремонта на

АЕЦ „Козлодуй” РАО (с изключение на дългоживущите и високоактивните РАО), а също така и натрупаните и

новогенерирани РАО в резултат на изпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация на блокове

ВВЕР-440 - 1 ÷ 4, както и осигуряване на условия за временно съхраняване на кондиционираните РАО.

 При адекватно реализиране на тази цел трябва в значителна степен да се намали риска от радиоактивно

замърсяване на околната среда, сега и в бъдеще.

 Изграждането на склада за съхранение на кондиционирани РАО (ССКРАО) се налага поради факта, че до

изграждането и въвеждането в експлоатация на Националното хранилище за ниско и средно активни отпадъци е

необходимо да се осъществява междинното съхранение на кондиционираните в стоманобетонни контейнери РАО.

 Разположението на Площадка “ВС” е историческа даденост.

 Транспорт на РАО между различните обекти се извършва със специализирани транспортни средства и се

използват вътрешнозаводските шосейни пътища на територията на АЕЦ. Транспортните маршрути са строго

фиксирани.

 Прилаганите технологии са: пресоване на ТвРАО(т.е. намаляне на обема), изпаряване и концентриране на

течни РАО и циментиране на ТвРАО и Течни РАО.

 Имобилизацията на пресованите твърди РАО става чрез поставяне в стоманобетонен контейнер (СтБК) и

заливане с циментов разтвор – с включени ТечниРАО (ЦРАС) или чист циментов разтвор.

 Запълнените с циментов разтвор СтБК престояват в сградата на ЦПРАО докато приключи пълната

хидратация на цимента (около седмица) циментовата матрица набере якост, след което се транспортират до

сградата на ССКРАО.

 Подложените на дезактивация метални РАО предварително се раздробяват в съотвествие с процедурите,

което дава възможност за тяхното последващо освобождаване от контрол или кондициониране.





 Съгласно чл.6 от "Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци" се въвежда следната

категоризация на твърдите РАО:

 (1) Въвежда се класификация на РАО, която се основава на разделянето на твърдите РАО на категории и
подкатегории и е насочена към безопасното им дългосрочно управление и погребване.

 (2) В съответствие с активността и специфичните им характеристики твърдите РАО се класифицират,

както следва:

 1. категория 1 - отпадъци, съдържащи радионуклиди с ниска активност, за които не се изисква

прилагането на мерки за радиационна защита или не е необходимо високо ниво на изолиране и задържане

 2. категория 2 - ниско- и средноактивни отпадъци: РАО, съдържащи радионуклиди в концентрации, които

изискват мерки за надеждно изолиране и задържане, но не изискват специални мерки за отвеждане на

топлоотделянето при съхраняване и погребване; РАО от тази категория се подразделят допълнително на:

 а) категория 2a - ниско- и средноактивни отпадъци, съдържащи предимно краткоживеещи

радионуклиди (с период на полуразпадане не по-дълъг от този на цезий- 137), както и дългоживеещи

радионуклиди на значително по-ниски нива на активност, ограничена за дългоживеещите алфа-емитери

под 4,106 Bq/kg за всяка една отделна опаковка и максимална средна стойност на всички опаковки в

съответното съоръжение 4,105 Bq/kg; за такива РАО се изискват надеждно изолиране и задържане за

период до неколкостотин години;

 б) категория 2б - ниско- и средноактивни отпадъци, съдържащи дългоживеещи радионуклиди при нива на

активността на дълго живеещите алфа-емитери, надвишаващи границите за категория 2a;

 3. категория 3 - високоактивни отпадъци: РАО с такава концентрация на радионуклидите, при която

топлоотделянето трябва да бъде взето предвид при съхраняване и погребване; за тази категория е необходима

по-висока степен на изолиране и задържане в сравнение с ниско- и средноактивните отпадъци чрез погребване в

дълбоки, стабилни геоложки формации.



 За 2 а категория са въведени допълнителни подкатегории:

 - за течни РАО:

 2-Н - категория - със специфична бета - активност до 3,7.105 Bq/l;

 2-C - категория - със специфична бета - активност от 3,7.105 Bq/l до 
7,2.107Bq/l;

 2-В - категория - със специфична бета - активност над 7,2.107 Bq/l.

 - за твърди РАО:

 - категория 2-І са ниско - и средноактивни отпадъци с γ-лъчение на 
разстояние 0,1 m от повърхността на отпадъците от 1 µSv/h до 0,3 mSv/h ;

 - категория 2-ІI са ниско - и средноактивни отпадъци с γ-лъчение на 
разстояние 0,1 m от повърхността на отпадъците от 0,3 mSv/h до 10 mSv/h;

 - категория 2-ІII са ниско - и средноактивни отпадъци с γ-лъчение на 
разстояние 0,1 m от повърхността на отпадъците от над 10 mSv/h.

 За обработване в ЦПРАО се приемат течни РАО (КО) категории 2-Н и 2-

С и твърди РАО категории 2-І и 2-ІI. Допуска се и приемането по специална

програма за всеки конкретен случай на КО категория 2-В, шламове и утайки

категория 2-Н и на твърди, непресуеми РАО категория 2-ІII .







Линия за преработка на течни РАО

Система за преработка на Течни РАО е предназначена за преработка на течните

РАО (кубов остатък) по метода на циментиране до получаване на втвърден краен

продукт, отговарящ на нормите за дълговременно съхранение на РАО.



 - Автоцистерна за Кубов остатък (АЦКО).

Двойностенен резервоар (от н.ж.), конструкция от въглеродна стомана предпазваща 

резервоара от повреда. Стоманени плочи (допълнителна биологична защита) на 

резервоара и шофьора на влекача.

- Приемен възел за Неконцентриран кубов остатък (НКО).



 - Приемни резервоари за Неконцентриран кубов остатък (НКО) –

2бр х 40м3. Основните им функции са да съхраняват Течните РАО докато

бъдат готови за преработване и да ги транспортира до изпарителя за

концентриране.



 - Двустепенен изпарител ”LUWA” – състоящ се от приемен резервоар,

подгревател(първа степен- до 35%(тегл.) солесъдържание), роторен

изпарител(втора степен) и охладител.

 Резервоари за Концентриран кубов остатък (ККО) – 2бр х12 м3 и помпи –

предназначени да транспортират концентрирания кубов остатък (ККО) от

изпарителя до резервоарите за ККО, да осъществяват рециркулация или

прехвърляне на ККО



 - Силози, бункери и транспортни тръбопроводи за

цимент и добавка.



 - Миксер – предназначен да смеси ККО с определени количества цимент и 

добавка (пуцолит) съгласно приета рецепта на АЕЦ “Козлодуй”  или шлаков 

цимент, съгласно приета рецепта на СП “РАО – Козлодуй”  които се подават 

по шнекове към миксера, след което с получената ЦРАС се запълва 

стоманобетонния контейнер.



 Съгласно схемата на технологичните операции специализираните работни

места са:

 - Приемане на твърди РАО;

 Транспортирането на твърди РАО за преработването им в ЦПРАО се

извършва посредством специализирани транспортни средства, оборудвани с

транспортен контейнер и контейнери за РАО.



 Маса въртяща – сортировъчна” D = 5000 mm 

 Предназначена е за изсипване и сортиране на РАО. Има собствено 

задвижване и управление.

 Система сканираща 

 Предназначена за провеждане на радиационни измервания на 

постъпващите твърди РАО върху сортировъчната маса по време на 

движение, с цел сортиране по радиационни параметри за 

насочването им към различни потоци за последваща обработка.



 Преса за пресоване на РАО с усилие 50t - 2 броя 

 Предназначена за пресоване на РАО в стоманени 

210-литрови варели. Пресата е с хидравлично 

задвижване и с автономно управление. 



 Машина за затваряне на варели 

 Предназначена за затваряне чрез тристепенно 

последователно ролковане капака на 

запълнените с РАО стоманени варели. 



 Измервателна станция тип  CANBERRA 

 Предназначена за определяне на 

радионуклидния състав на запълнените с РАО  

варели. 



 Преса за пресоване на варели с РАО - HHS-1000-3R с усилие 910t 

 Предназначена за пресоване на запълнените с РАО стоманени варели 

с цел минимизиране на техния обем. Пресата е с хидравлично 

задвижване и с автономно управление.

 - Разпределяне и подаване на варели с РАО към и от Депо 1;



 - Разпределяне и подаване на пресовани варели с РАО към Депо 2.

 Депата са предназначени за буферно между операционно съхранение на 

варели с РАО. Явяват се синхронизиращ фактор в общия технологичен 

процес.

 След Депо 2 пресованите варели се транспортират за кондициониране 

самостоятелно или съвместно с кубов остатък в СтБК.



 Инсталацията за дезактивация на метални РАО е 

предназначена за дезактивиране на част от 

генерираните в АЕЦ “Козлодуй” метални РАО, които

са повърхностно замърсени и позволяват да бъдат

дезактивирани в различна степен

 Инсталацията е изградена на модулен принцип. 

Състои се от общо 10 модула в                всеки от 

който се управлява ръчно или чрез контролер от 

пулт за управление.

 В технологично отношение са заложени методите на 

химична и електрохимична дезактивация.



 Модул 2 – “Струйно алкално обезмасляване и ултразвукова 

обработка”

 В него се извършва първия стадии на процеса струйно алкално 

обезмасляване на повърхността на постъпилия за дезактивация 

детайл (както алуминиев. Преминаването през този стадии 

благоприятства по нататъшната обработка на детайлите. 



 Модул 3 – “Струйна химична дезактивация”

 В този модул се извършва втория стадии от процеса - окисляване 

на метала, влизащ в състава на оксидния слой, с последващи 

разтваряния на окислените форми на метала с киселинен разтвор.

 Извършва се струйна химическа (киселинна) дезактивация на 

детайли, преминали обработката в Модул 2



 Модул 4A – “Eлектрохимична дезактивация”.

 В него се извършва електрохимична дезактивация на 

преминали обработка в Модули 2 и 3 детайли (с 

габаритни размери до 500 мм), при които не са 

достигнати нормите за очистване.



 Модул 4B– “Eлектрохимична дезактивация”.

 В него се извършва електрохимична дезактивация на 

преминали обработка в Модули 2 и 3 детайли (с 

габаритни размери над 500 мм), при които не са 

достигнати нормите за очистване.



 Модул 5  – “Изходящ радиационен контрол”.

 Предназначен е за провеждане на радиационен 

контрол на дезактивирания детайл, с оглед 

окончателно решение относно използването му 

за скрап.





 При проектирането и изпълнението на Склада е отчетено пълното 

натоварване на строителната  конструкция, както и натоварването от СтБК, 

подредени по цялата площ на сградата на четири реда по височина. 

Осигурено е минимално слягане и деформации на строителната 

конструкция. Складът се състои от две независими халета, обединени чрез 

транспортен коридор.





 Твърди РАО в преработен и непрепаботен вид се съхраняват 

междинно в допълнително изградено траншейно хранилище, което 

се състои от 40 броя стоманобетонни клетки. Към настоящият 

момент непреработените РАО се извличат и се транспортират за 

измерване и кондициониране. Опразнените клетки се подлагат на 

допълнителни обработки и се запълват със суперпресовани варели с 

кондиционирани твърди РАО



 Твърди РАО в непреработен вид се съхраняват 

междинно в голямотонажни контейнери (ГТК).

 Твърди РАО в преработен вид, които са 

подредени в метални кошници се съхраняват 

междинно в Склад за съхранение на РАО. Тези 

твърди РАО подлежат на извличане и 

последващо опаковане в стоманобетонни 

контейнери (СтБК). 

 Кондиционирани твърди РАО във 

стоманобетонни контейнери с пресовани варели 

от подкатегории 2-I и 2-II., могат да бъдат 

съхранявани междинно на специално изградени 

площадки № 1 и № 2



 Траншейното хранилище, откритите площадки 

за контейнери и приспособената за съхраняване 

на пресовани варели сграда, са обединени като 

обект под общото название площадка „Варово 

стопанство” (ВС).



 Принцип 1. Управлението на радиоактивните отпадъци следва да се 

осъществява по начин, който осигурява приемливо ниво на защита на 

здравето на човека от облъчване с йонизиращи лъчения посредством 

прилагане на концепцията на обосноваване, оптимизация и ограничаване на 

дозите. 

 Принцип 2. Управлението на радиоактивните отпадъци следва да се 

осъществява по такъв начин, че да се осигури приемливо равнище на 

опазване на околната среда, чрез ограничаване до минимално възможното 

равнище на изхвърлянето в околната среда на радионуклиди от различните 

етапи на тяхното управление. 

 Принцип 3. Управлението на радиоактивните отпадъци се осъществява по 

такъв начин, че се отчитат възможните последствия за здравето на 

човека и за околната среда извън пределите на националните граници. 

 Принцип 4 Управлението на радиоактивните отпадъци да се осъществява 

така, че да не налага прекалено бреме за бъдещите поколения, т.е. без да 

се превишават равнищата на последствия, които са приемливи в наши дни. 



 Принцип 5.Управлението на радиоактивните отпадъци следва да се 
осъществява в рамките на съществуващата национална правна
инфраструктура, която предвижда ясно разпределение на 
отговорностите и осигуряване на независими регулаторни
функции. Функциите на държавното управление, на регулирането
на ядрената безопасност и радиационната защита на  оператора 
на  съоръженията следва да бъдат разделени. 

 Принцип 6. Генерирането на радиоактивни отпадъци да се 
поддържа на минималното възможно равнище по активност и 
по обем чрез съответстващи проектни решения и практики по 
експлоатация и извеждане от експлоатация на ядрените
съоръжения. 

 Принцип 7. Взаимозависимост между генерирането на 
радиоактивни отпадъци и управлението им

 Принцип 8. Национална отговорност, вкл. прилагане на принципа 
за носене на основната отговорност за безопасността и 
сигурността на ядрена инсталация и радиационната защита от 
притежателя на лиценза, контролиран от националния
регулаторен орган по ядрена безопасност и радиационна защита. 

 Принцип 9. Развитие на международно сътрудничество при 
управлението на РАО 

 Принцип 10. Обществена приемливост на дейностите по 
управление на радиоактивните отпадъци.



 При приемането на решения по управлението на РАО следва да се 
отчитат изискванията за защита на:

 • - персонала;

 • - населението;

 • - околната среда.

 В съответствие с изискването за прилагане на принципа на защита в 
дълбочина проекта на съоръжението трябва да осигури:

 • привеждането на РАО във форма, гарантираща тяхното
съхраняване за продължителен период, без да се създава опасност от 
миграция на радионуклиди, които да доведат до замърсяване на 
околната среда и за здравето на хората;

 • безопасността на персонала при преработката на РАО;

 • неразпространяване на радиоактивни продукти в околната среда 
при изпълнение на дейностите по преработка на РАО.

 Критерий за достигане на тези цели е спазването на изискванията на 
съответните нормативни документи, писмени процедури, на базата
на които са издадени съответните лицензии и разрешения от 
регулатора, както и прилагане на разумен подход, основан на 
добрата практика и световния опит и обоснован по приемлив начин.



 Концептуално, реализацията на основните 

принципи за осигуряване на безопасността се 

свежда до:

 • локализация на радиоактивните продукти;

 • защитата на персонала от въздействието на 

източниците на йонизиращи лъчения чрез 

подходящи технически и организационни мерки

 • контрол на радиационната обстановка в 

технологичните помещения и на изхвърлянията 

в околната среда.



Основни критерии за изпълнение на 

горепосочените принципи са:

 • ниска стойност на количество радионуклиди, 

попадащи в околната среда при нормална

експлоатация и аварийни ситуации;

 • ниска колективна доза на персонала.


