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Краен срок за завършване на ИЕ – 2030г. 

Демонтаж на ПГ, ВКУ, КР на 3 и 4 блок 2025-2027г. 

Демонтаж на ПГ, ВКУ, КР на 1 и 2 блок 2027-2029г. 

След завършване на демонтажа трябва да се дезактивират 

помещенията – подове, стени, тавани. 

Финансова оценка за четирите блока, определена в ПИЕ е 1 

млрд. 107 млн. €. Оценката е актуализирана. 

 

Въведение 



Дезактивация на първи контур 

Целта на дезактивацията на първи контур е да се намали 

мощността на еквивалентната доза в БПГ. По-ниската 

мощност на дозата води до: 

• Намаляване на дозовото натоварване на работниците 

• Отпадане на необходимостта от използване на сложни и 

скъпи уреди за дистанционен демонтаж. 



Дезактивация на първи контур 

Дезактивират се едновременно 

два срещуположни кръга. 



Дезактивация на първи контур 

С това устройство се 

свързват два срещуположни 

циркулационни кръга. 

Нарича се „spider”. 

Накрайниците с диаметър 

300мм влизат в Ду 500 и се 

уплътняват с надуваеми 

уплътнения. 



Дезактивация на първи контур 

Определяне на коефицент на дезактивация  

Коефициентът на дезактивация е съотношението между МЕД 

(мощност на еквивалентната доза) преди дезактивация и МЕД 

след дезактивация. Целта е да се постигне среден КД 100 за 

парогенераторите и 30 за другото оборудване. Коефицентът 

на дезактивация се изчислява за предварително избрани 

контролни точки. Важно е измерванията да се извършват на 

точно едни и същи места, при еднакви условия.  Измерването 

на МЕД на ПГ се прави на контакт на тръбния сноп през люка 

„Лаз“. При липса на затапени тръбички в ПГ този метод на 

определяне на КД дава добър резултат.  



Проект 44, пакет 5 

Проектът за демонтаж на първи контур и неговите 

компоненти включва демонтаж и фрагментиране на 

следните елементи: 

 капак на реактора; 

 антисеизмичен пръстен; 

 натискащи пръстени на реактора с шпилки; 

 горен блок на корпуса на реактора; 

 корпус на реактора (КР); 

 вътрешно-корпусни устройства: блок защитни тръби, 
кошница, шахта на реактора, дъно на шахтата; 



Проект 44, пакет 5 

 изолация на реактора под пръстеновидният воден резервоар; 

 пръстеновиден воден резервоар; 

 елементи за фиксиране и укрепване на корпуса на реактора 
върху строителната конструкция; 

 парогенератори (ПГ); 

 главни циркулационни помпи (ГЦП); 

 главни запорни задвижки (ГЗЗ); 

 компенсатор на обема (КО); 

 барботажен бак (ББ); 

 главни циркулационни тръбопроводи. 



Демонтаж на едрогабаритно оборудване 

Демонтаж на ПГ 

Транспортиране на 

демонтирания ПГ през 

монтажен отвор. 

 

Предвижда се сухо 

рязане на ПГ в 

помещение А002 – бокс 

на парогенераторите. 



Демонтаж на барботажен бак 

Подготовка за 

демонтаж на 

барботажен бак, 

отваряне на стената 

за транспорт и 

изваждане на ББ. 

Демонтаж на едрогабаритно оборудване 



Пренасяне на компенсатора 

на обема в зоната за сухо 

рязане в помещение A-002/1 

с електрическия мостов кран 

250/30 t. 

 

Рязане на компенсатора на 

обема според плана на 

рязане. 

Демонтаж на едрогабаритно оборудване 

Демонтаж и фрагментация на КО 



Разделяне на 

дъното на 

шахтата от 

шахтата на 

реактора. 

Демонтаж на едрогабаритно оборудване 



Корпус на реактора 

прикрепен към въжен 

подемник в позиция за 

рязане. 

Демонтаж на едрогабаритно оборудване 



Демонтаж на едрогабаритно оборудване 

Изпълнение на 

вертикални и 

хоризонтални 

разрези на КР. 

Фрагментиране на корпуса на реактора 



Основни размери на контейнери за ВКУ 

Контейнери за съхранение на демонтирано оборудване 



Контейнер, 

висящ на кран. 

Контейнери за съхранение на демонтирано оборудване 



Разположение на СтБК и 

контейнери с ВКУ в Бокс 

на парогенераторите. 

Контейнери за съхранение на демонтирано оборудване 



Материал БЗТ Кошница Шахта 
Дъно на 

шахтата 

36 касети 

екрани 

плътност 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 

отчетена маса, g 3.22E+07 1.92E+07 3.50E+07 1.58E+07 1.17E+07 

пълна активност, 

Bq 
1.01E+14 5.65E+15 1.24E+15 5.23E+12 1.30E+16 

средна активност, 

Bq/g 
3.14E+06 2.94E+08 3.55E+07 3.31E+05 1.11E+09 

Материал БЗТ Кошница Шахта 
Дъно на 

шахтата 

плътност 7.9 7.9 7.9 7.9 

отчетена маса, g 3.22E+07 1.92E+07 3.50E+07 1.58E+07 

пълна активност, Bq 
1.01E+14 1.02E+16 2.59E+15 5.20E+12 

средна активност, 

Bq/g 3.14E+06 5.30E+08 7.41E+07 3.29E+05 

   Активация по компоненти за Блок 4–изчислена активност 
(в А.З. не са поставяни КЕ ) 

Активация по компоненти за Блок 3–изчислена активност 

Активация по компоненти 



Активация по компоненти 

  Контейнер с 
дебелина 300 

мм.  

 Контейнер с 
дебелина 180 

мм.   

Височина [mm] 4 217 4 217 

Външен диаметър 
[mm] 

        2 578   
 

        2 578   
 

Маса [t] 90 65 

Дебелина на 
стените [mm] 

300 180 

Максимален товар 
[t] 

20 20 

Обща активност [Bq]  3E+16 6E+14 



Калпак на втори блок 



Благодаря Ви за вниманието! 


