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СПИ е разположено в съществуващия Спецкорпус – 2 (СК–2) на площадката на 
АЕЦ Козлодуй. 



СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ПЛАЗМЕНО ИЗГАРЯНЕ  

(СПИ) 



• Проектът за изграждане на СПИ е стартиран през 2009 г. от АЕЦ Козлодуй; 

• Средствата за проекта са осигурени чрез съфинансиране между Република 
България и МФ Козлодуй; 

• След провеждане на търг са стартирани дейностите по проектиране; 

• Положително Решение по ОВОС е получено от МОСВ през Февруари 2014 

• Одобрение на Техническият проект е получено от АЯР през Ноември 2014 

• Разрешение за строителство на СПИ и стартирането на реалните СМР за 
започнати през 2015 

• В периода 20.05 – 01.06.2017 са проведени 72-часови функционални изпитания 
на съоръжението  

• На 17 май 2018г. е получено Разрешение за въвеждане в експлоатация на СПИ 
за срок от 2 години; 

 

Развитие на проекта за изграждане на СПИ 



Общо описание 
Предназначение на СПИ 

 Съоръжение за преработка на РАО с голям 

коефициент на намаляване на обема 

 Намаляване на обема на РАО от категория 2a, 

съхранявани понастоящем на различни места на 

площадката на АЕЦ “Козлодуй” 

 Преработката на РАО във вид, подходящ за 

кондициониране в опаковки, сертифицирани за 

съхранение в  НХРАО 
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Общо описание 
Принцип на действие 

 Плазмена технология – високоенергийна технология 
за преработка на широк диапазон отпадъци. 

 При тази технология се създава високотемпературна 
плазма чрез провеждане на електрически ток през 
газов поток. Плазмените газове могат да достигнат 
от 5000 до 15000ºC. 

 Много високата температура може да бъде 
използвана за разлагане на отпадъците на атомните 
им елементи чрез инжектирането им в плазмата или 
чрез използване на плазмената дъга като топлинен 
  източник за изгаряне или пиролиза. 
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Характеристики 
Производствени параметри на СПИ 
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Производителност 250 t/година 

Капацитет (на час) 
65 kg твърди отпадъци или 
55 – 60 kg твърди отпадъци и 5 – 
10 kg течни отпадъци 

Поток на изходящи газове 
Номинален/проектен: 
1200 – 1400/2000 Nm3/h 

Ефективна работа 4000 h/година 

Специфична радиоактивност 
(постъпващи отпадъци) 

α-активност/β- активност 
3,23x105 / 4 x106 Bq/kg 



Характеристики 
Видове отпадъци, преработвани в СПИ 

 Органични отпадъци 

 текстил, хартия, дърво, полиетилен, полипропилен, 
полистирол, различни видове каучук, латекс, 
плексиглас, течности, абсорбирани в целулоза, в 
текстил или в други органични хигроскопични 
отпадъци 

 

 Неорганични отпадъци 

 стъклени бутилки, прозоречно стъкло, поцинкована и 
непоцинкована стомана, всички видове гранулати, 
като бетон, прах, асфалт,тухли и азбест 
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Експлоатация 

 Два цикъла “Преработка на РАО – техническа 
поддръжка” имат обхват една година. 

 За една година има: 

 две производствени кампании от 21 седмици и 

 две кампании за техническа поддръжка и ремонт от около 
3 и 7 седмици. 
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State Enterprise Radioactive Waste 

Програма за въвеждане в експлоатация на СПИ 

С Програмата се регламентира: 
• Основните цели и обхвата на дейностите свързани с 

въвеждане в експлоатация; 
• Отговорностите за изпълнение на дейностите; 
• Последователност на дейностите. 

Основните цели на програмата са : 
• Постигане на пълна функционалност на СПИ; 
• Постигане на зададените екологични, радиологични и 

технологични параметри на съоръжението; 
• Оптимизация на проектната технология; 
• Потвърждаване на пълната функционалност на всички 

системи имащи отношение към безопасната експлоатация; 
• Постигане на стабилен технологичен режим в условията 

на безопасна експлоатация на СПИ. 
 

 
Дейности за въвеждане в експлоатация на СПИ 
• Стъпка 1 Подготовка за 120 часови изпитания на СПИ 
• Стъпка 2 Изпълнение на 120 часови изпитания на СПИ 
• Стъпка 3 Преработка на РАО, съгласно 

експлоатационната документация. 
 



Статус на изпълнението на програмата: 

До сега са изпълнени: 
• Стъпка 1 Подготовка за 120 часови изпитания на СПИ 
• Стъпка 2 Изпълнение на 120 часови изпитания на СПИ 
 



 
Към момента се изпълнява Стъпка 3 
Преработка на РАО, съгласно 
експлоатационната документация 
 
Стъпката обхваща: 
• прецизиране на рецептите за 

преработване на РАО; 
• проверка на КНО при преработване на 

различните по вид РАО; 



Преработени: 
 
180 бр. 200л. варела с РАО (~36 тона) 
 
Получени: 
 
22 бр. 200л. варела с ТНРАО (~15 тона) 

 Май 2018г. получаване на 
разрешително за въвеждане в 
експлоатация. 

 Юни 2018г. стъпка 1и2 от програмата 
за въвеждане в експлоатация. 

 

 Ноември 2018г. изпълнението на 
стъпка 3 от програмата за въвеждане 
в експлоатация със срок две години. 

 

Общ брой дни от началото на 

кампанията: 160, от които: 

 В режим подгряване – 34 дни 

 За ремонт и поддръжка – 92 дни 

 За преработка на РАО – 34 дни 



При изпълнението на дейностите от Стъпка 3 е измерван непрекъснато съставът на 
изходящите газове, с цел потвърждаване на съответствието с разрешените изхвърляние в 
околната среда. 

В непрекъснат режим на мониторинг са следени стойностите на: CO; SO2 ;NОx; HCl; ТОС ; H2O; 
NH3; O2 и фини прахови частици 

Към момента не е констатиран нито един случай на превишаване на допустимите норми, 
както радиологично, така по отношение на химичен състав.  



Технологична схема 

 

Тема 23.11С. Съоръжение за плазмено изгаряне 15 



Благодаря  
за 

Вниманието  


