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Химия и екология в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Химията и радиохимията в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД осигуряват надеждна 

и безопасна експлоатация на АЕЦ чрез поддържане на комплекс от 

организационни, технологични и методични мероприятия насочени 

към осигуряване на целостта на оборудването, осигуряване на 

надпроектна експлоатация на конструкциите, системите и 

компонентите, опазване на околната среда и човешките ресурси. 



Химични технологии в АЕЦ

За нуждите на “АЕЦ

Козлодуй” ЕАД се ползва

вода от река Дунав. Тъй като

тя съдържа механични,

химични и биологични

примеси преминава през

няколко стъпала на

пречистване до достигане

на изискваните качества.

Първото стъпало е т.н.

система за предварително

очистване на дунавската

вода чрез коагулация и варова декарбонизация, с което се

намалява бикарбонатната алкалност, общата твърдост и

окисляемост. За целта водата се подава в съоръжение – реактор

утаител, където се третира с р-ри на Ca(OH)2 и коагулант.



Химични технологии в АЕЦ

В процеса на предварителното пречистване на
дунавската вода, от реактор утаителите се генерират отпадъчни
води със съдържание на неразтворени вещества вариращи от
2-8g/dm3, което налага допълнително им очистване преди
подаването им в промишлената канализация.



Второто стъпало от преработката на дунавската вода е
йонообменното филтруване. За възстановяване на работната
обменна способност на йонообменните филтри се използват
р-ри на киселини (HCl, H2SO4) и основи (NaOH). За
поддържане на ВХР на 5 и 6 ЕБ също се използват хим. в-ва
(N2H4.H2O, NH4OH, МЕТА, KOH, HNO3 и др.) класифицирани
като опасни химични вещества.

Химични технологии в АЕЦ



Вещества опасни за околната среда

Това са в-ва, които при изпускането в канализацията или
разливане върху почвата биха нанесли трайни увреждания на
флората и фауната.

От използваните в АЕЦ в-ва опасни в това отношение
са: HCl, H2SO4, NaOH, N2H4.H2O, NH4OH, МЕТА, KOH, HNO3,
оксаловата киселина и др.



Вещества опасни за околната среда

На територията на баково стопанство на ХВО към ЕП-2 

са разположени 11 броя стационарни хоризонтални 

цилиндрични резервоари със следните опасни в-ва:

-2 резервоара за сярна киселина с концентрация 92%;

-1 резервоар за амонячна вода със съдържание на амоняк 25%;

-3 резервоара за натриева основа с концентрация 45%; 

-4 резервоара за солна киселина концентрация 33%; 

-1 резервоар за азотна киселина с концентрация 60%. 



Мерки за недопускане на замърсявания на 

околната среда с ОХВ

Всички резервоари са

разположени в котловани,

които са проектирани и

изградени, така че да

поемат евентуален разлив.

Котлованите са заустени в

промишлената канализация,

откъдето евентуалните

разливи се отвеждат в

неутрализационни ями.



Мерки за недопускане на замърсявания на 

околната среда с ОХВ

Разработен е и е въведен в действие “План за действие
при възникване на аварии с опасни химични вещества на
територията на ЕП-2 в АЕЦ Козлодуй “ЕАД”

С този план са регламентирани отговорностите и
задълженията на длъжностните лица за поддържане на постоянна
готовност и бързо реагиране при възникване на аварийни условия
при използването на съоръженията за ОХВ, създаващи
предпоставки за замърсяване на водите и почвата.



Предстои изпълнение на приет работен проект за 

внедряването на система за обезводняване и отделяне на шлама

получен при предварителното очистване на дунавската вода. 

Целите, които ще се постигнат с внедряването на инсталацията за 

отделяне и обезводняване на шлама са:

-Пречистване на отпадъчните води от реактор-утаителите, 

съдържащи шлам до нормите за неразтворими в-ва указани в 

наредба №6 от ЗООС. 

-Възможност за по нататъшно оползотворяване на получения 

краен продукт – шлам с ниско съдържание на влага. 

Мерки за недопускане на замърсявания на 

околната среда с ОХВ



В изпълнение на изискванията по Закона за опазване на
околната среда и в съответствие с Наредбата предотвратяване на
големи аварии с опасни веществава и за ограничаване
последствията от тях, през 2007г. “АЕЦ Козлодуй” е класифициран
като предприятие с висок рисков потенциал по отношение на
употребата на хидразин-хидрат.

С разрешително за експлоатация №114/2008г, е разрешена
експлоатацията на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД като предприятие с висок
рисков потенциал.

Мерки за недопускане на замърсявания на 

околната среда с ОХВ



За осигуряване на безопасност 

при съхранението и 

транспортирането на хидразин

хидрат от склада за съхранение 

до ХВО се използват специално 

закупени за целта депа за варели. 

Депата са с вместимост два 

варела по 200 кг. и са изработени 

от полиетилен с висока 

устойчивост на химикали. 

Варелите са фиксирани върху 

каптажни вани, които при 

евентуален разлив или пробив 

могат да поемат цялото 

количество хидразин хидрат, с 

което се предотвратява 

замърсяването на околната 

среда.

Мерки за недопускане на замърсявания на 

околната среда с ОХВ



 Отпадъчни води

- Производствени отпадъчни води

- Охлаждащи отпадъчни води

- Битово-фекални отпадъчни води

- Дъждовни води

 Пречиствателни съоръжения

- Неутрализационни ями

- Пречистване на замаслени отпадни води в ЕП-2

- Пречистване на  битово фекални отпадни води в ЕП-2

Отпадъчни води и пречиствателни 

съоръжения



 Неутрализационни ями (НЯ).

Отпадните води от

производството на ХОВ, от

филтрите на БОУ 5,6 ЕБ и

отмивни води от СК-3 се

подават в НЯ, където се

извършва неутрализация.

Работния диапазон на pH е

6,5÷8,5. При стойности различни

от разрешените са въведени З и

Б, които не позволяват

дрениране на водата от НЯ. Има

разработена процедура за

действие при стойности на pH

извън регламентираните.

Отпадъчни води и пречиствателни 

съоръжения



Пречистване на замаслени отпадни

води в ЕП-2.

За очистване на замаслени отпадни

води на площадката на ЕП-2

(машинни зали, дизел-генераторни

станции, НМС) се използват

каломаслоуловител и сепаратор за

нефтопродукти. Двете системи имат

една и съща цел, но се различават по

приложената технология на

пречистване на замаслените води.

Първата система работи на

принципа на разслояване на

течности с различни относителни

тегла.

Във втората система се използва

филтриране на замаслените отпадни

води през адсорбционни и

коалесцентни филтри.

Отпадъчни води и пречиствателни 

съоръжения



Отпадъчни води и пречиствателни 

съоръжения

Технологичната схема на двете инсталации позволява те да

работят съвместно (в паралел) или поотделно. Режимите на

работа се определят основно от постъпленията, а също така

и от необходимите операции по поддръжка на оборудването.

Пречистените от масло отпадни води се заустват посредством

колектор Ф1000 в ГОК на Козлодуйската отводнителна

система.

Нормата за съдържание на масло във вода на изход от

съоръженията е ≤ 5mg/l, което е в съответствие с

изискванията на Разрешително №13750001/20.04.2007 за

ползване на повърхностен воден обект за заустване на

отпадъчните води в повърхностни води и Решение

№1833/11.02.2016г. на Басейнова дирекция “Дунавски район”

за продължаване срока на действие на цитираното

разрешително.



 За очистване на битово

фекалните води на ЕП-2 е

изграден Пречиствателен

комплекс.

Битовите отпадни води, са

разделени на два потока:

I поток – битови отпадни води

идващи от зони, в които

има опасност от

радиоактивни

замърсявания;

II поток – битови отпадни

води, идващи от зони, в

които няма опасност от

радиоактивно

замърсяване.

Отпадъчни води и пречиствателни 

съоръжения



Двата потока се пречистват по една и съща технология, в
аналогични пречиствателни съоръжения, които се
различават само по производителност.

Пречистените води се заустват посредством колектор Ф1000 в
ГОК на Козлодуйската отводнителна система.

Оборудвана е и инсталация за дозиметричен контрол и
резервоари за задържане на пречистените отпадни води от
контролираната зона.

• При измерена активност <11.1 Bq/l пречистените отпадни 
води се изпускат към колекторите на главния отводнителен 
канал.

• При измерена активност ≥ 11.1 Bq/l се изпълнява процедура 
за подаване на водите за преработка към спец. водоочистка.

Отпадъчни води и пречиствателни 

съоръжения



Биологичното пречистване се основава на
жизнената дейност на микроорганизми , които
минерализират органичните вещества в битовите отпадни
води.

За жизнената дейност на микроорганизмите е
необходим кислород , който се добавя чрез аериране на
сместа от отпадни води и активна утайка. В биобасейните
са монтирани аератори и миксери. Аераторите работят в
автоматичен режим на управление. Включват се при
съдържание на разтворен кислород в биобасейните - 0,5
mg/l. Изключват се при достигане на съдържание на
кислород 2.0 mg/l.

Когато разтвореният кислород достигне 2,0 mg/l се
изключва аерирането и се включва миксера за
хомогенизиране на отпадните води с активната утайка.

Отпадъчни води и пречиствателни 

съоръжения



Отпадъчни води и пречиствателни 

съоръжения

Най-разпространеният показател, оценяващ
концентрацията на органичните вещества в отпадните води е
показателят БПК5 (биологична потребност от кислород).Той се
равнява на количеството разтворен кислород, който се
изразходва за биохимичното окисление на единица обем
отпадни води при 20градуса за 5 дни.

За по-пълно оценяване на качеството на отпадните води
се използва показателя ХПК (химична потребност от кислород).
ХПК е количеството кислород, необходимо за пълно окисляване
на всички органични и неорганични вещества съдържащи се в
отпадните води при използване на окислител калиев бихромат.
Разликата между БПК и ХПК е, че докато ХПК отразява наличието
и разлагането на неорганични и органични примеси по чисто
химичен път в отпадните води, БПК отразява разлагането на
органичните примеси по биохимичен път с помощта на аеробни
микроорганизми.



Отпадъчни води и пречиствателни 

съоръжения

Съгласно разрешително №13750001/20.04.2007г. за
ползване на повърхностен воден обект за заустване на
отпадъчни води и решение №1833/16.02.2016г. за продължаване
срока на действие на цитираното разрешително, пречистените
битово-фекални води трябва да отговарят на следните
индивидуални емисионни норми:

pH – 6,5 ÷ 8,5 ед.

БПК - 5 ÷ 15 mg/l

ХПК - 70 mg/l

Общ азот - 15 mg/l

Общ фосфор (като PO4) - 2 mg/l

Анионоактивни детергенти – 1 mg/l



Отпадъчни води и пречиствателни 

съоръжения

Обемът на контрол на потоците в Пречиствателната
станция за отпадни води е в съответствие с цитираното
Разрешителното за ползване на воден обект за заустване на
отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

Контролът на отпадните води се извършва в
лаборатория Пречиствателната станция.

Извършва се и допълнителен независим контрол на
отпадните води от лицензирана лаборатория на «АЕЦ Козлодуй»
ЕАД.



Заключение

 Висш приоритет Ръководството на “АЕЦ – Козлодуй” ЕАД е
защита на здравето на хората и опазването на околната среда
от неблагоприятни въздействия свързани с дейностите
осъществявани на площадката на АЕЦ.

 В качеството си на експлоатираща организация на ядрени
съоръжения, “АЕЦ – Козлодуй” ЕАД осъществява постоянен,
системен и цялостен контрол върху дейностите, продуктите и
услугите, които оказват вредно влияние върху околната
среда и здравето на хората.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


