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В Държавно пред-
приятие „Радиоак-
тивни отпадъци“ 

успешно бе завършена 
операция по изрязване 
и транспортиране на 30-
тонен монолитен къс от 
стомано-бетонната кон-
струкция на Системата 
за автоматично гасене на 
полето в машинна зала 
на 1 и 2 енергоблокове. 
Бетоновата конструкция 
всъщност е била опорна 
за цялата валова линия 
на първи турбогенера-
тор, поради което бето-

нът е с изключително ви-
сока якост и съдържа 
презапасена армировка. 
В операцията за първи 
път реално бе приложе-
на технологията за ря-
зане с диамантено въже, 
като пробните прорези 

са направени на 13 но-
ември. Около 3 седми-
ци е продължило рязане-
то на първия елемент от 

конструкцията, която е с 
дебелина на бетона от 60 
см. „Това беше една мно-
го точно проведена опе-
рация – като планиране, 
синхрон на екипа и като 
изпълнение.”, коментира 
главният инженер на СП 

„ИЕ – Козлодуй” Пламен 
Петков, след като отстра-
неният бетонен елемент 
бе положен на площадка 

за временно съхранение 
в рамките на Машинна 
зала.

Изрязаният 30 тонен 
фундамент е само част 
от цялата бетоновата 
конструкция в Машинна 
зала, която поетапно ще 

бъде демонтирана, къ-
дето са били ситуирани 
различни едрогабаритни 
съоръжения, част от обо-
рудването за нуждите на 
1 и 2 енергоблокове. 

Демонтажните дей-
ности ще продължат с 
демонтаж на генератор, 
намиращ се в съседство 
с бетоновата площадка в 
Машинна зала, на който 
вече е свалена изолаци-
онната част. Около него 
ще бъдат демонтирани 
ламаринени плоскости и 
обслужващи тръбни сно-
пове. След операциите 
ще останат две работещи 

помпи, които най-веро-
ятно ще бъдат преместе-
ни извън Машинна зала 
чрез претрасиране на 
линиите, нужни за нор-
малното им функциони-
ране. 

В Машинна зала е обо-

собена зона за намалява-
не на размерите на де-
монтирано оборудване, в 
която функционират две 
лентоотрезни машини 
(хоризонтална и верти-
кална) канадско произ-
водство. Съвременното 
технологично оборудва-
не е пуснато в експлоа-
тация, служителите на 
Специализираното поде-
ление „Извеждане от екс-
плоатация – Козлодуй“ са 
обучени за работа с него 
и притежават съответ-
ните сертификати за ра-
бота. 

Главен инженер Пла-
мен Петков 
допълни още 
по дейност-
ите: „Всич-
ки операции 
по демонтаж 
в Държавно 
предприятие 
„Радиоактив-
ни отпадъци“ 
са уникални. 
Отрязването 
и премест-
ването на 30 
тонен бето-
нен къс е по-
вече от слож-
на операция, 
която се из-
върши на 
достатъчно 
голяма висо-
чина, което 

допълнително усложня-
ва целия процес. Използ-
вайки новата ни, внедре-
на и налична технология 
за рязане с диамантено 
въже, постигнахме пер-
фектни разрези и без 
затруднения отделих-

ме, така да се каже, ог-
ромния бетонен фун-
дамент от цялата обща 
такава конструктивна 
част в Машинна зала. В 
операцията се включи-
ха 5 души от служители-
те на специализираното 
поделение и работиха в 
пълен синхрон. Отряза-
ните бетонни късове за 
момента остават пози-
ционирани в близост до 
зоната на техния демон-
таж и след радиологич-
но обследване ще бъдат 
освободени от контрол 
като строителни отпадъ-
ци. Продължаваме с де-
монтаж на бетоновите 
конструкции, движим 
се в заложените срокове 
и изпълняваме съответ-
ните заложени програми 
за демонтаж.” Машината 
за рязане с диамантено 
въже е най-ефективни-
ят начин за премахване 
на големи бетонни кон-
струкции. Предимството 
на този тип технология е, 
че няма ограничение за 
дълбочината на рязане. 
Дейностите се извърш-
ват с голяма прецизност, 
а в резултат се получават 
елементи с по-дребни га-
барити, които не изис-
кват големи разходи при 
преработка. Доставката 
на уникалното за Бъл-
гария съоръжение беше 
извършена през март т. 
г. и е осигурена с безвъз-
мездна помощ от Между-
народен фонд „Козлодуй” 
в подкрепа на дейности-
те по извеждане от екс-
плоатация на спрените 
блокове. ◄

Демонтаж на 30 тонна стомано-
бетонна конструкция
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С няколко важни 
събития при-
ключи месец 

ноември за Държав-
но предприятие „Ради-
оактивни отпадъци“ . 
В средата на месеца в 
Лондон се състоя зим-
ната сесия на Асам-
блеята на донорите на 
Международен фонд 
„Козлодуй” (МФК). Беше 
одобрено подписването 
на пет нови грантови 

споразумения на стой-
ност от 13,5 милиона 
лева за дейностите по 
извеждане от експлоа-
тация и споразумени-
ето за подкрепа при 
осъществяване на Про-
грамата по извеждане 
от експлоатация по от-
ношение на човешки-

те ресурси – заплатите 
на работещите на 1-4 
блок на АЕЦ „Козлодуй” 
в периода 2014-2016 
г. на стойност от около 
35 млн. евро. По време 
на Асамблеята беше от-
белязан напредъкът на 
предприятието по раз-
личните изпълнявани 

дейности. 
През ноември ДП 

РАО получи призна-
ние и благодарности за 
подкрепата и осъщест-
вяването на социални 
проекти в община Коз-
лодуй – доставка и мон-
таж на общо 39 на брой 
модулни автобусни 

спирки и павилиони за 
всички населени мес-
та на стойност 176 901 
лева, доизграждане на 
хандбалното игрище в 
село Гложене - 95 714 
лева и подновяване на 
детските съоръжения 
в детските градини на 
общината на стойност 

58 770 лева. През но-
ември ДП РАО проведе 
и полезно обучение за 
финансовия сектор от 
структурата на пред-
приятието – двудневен 
обучителен семинар за 
финансово-счетовод-
ния екип с консултан-
ти и лектори от водеща 
организация със зави-
ден опит в областта на 
одита и свързаните с 
одита услуги, счетовод-
ство, бизнес и данъчно 
консултиране. ◄

Акцентите от ноември в ДП РАО

„С грижа за бъдещето!“

Екипът на Специ-
ализирано поделе-
ние „Радиоактив-

ни отпадъци – Козлодуй” 
посрещна последния ме-
сец от 2013 година със 
105% изпълнение на 

производствената про-
грама за преработка на 
течни РАО.

Към 30 ноември изпъл-
нението на програма-
та за преработка и кон-
дициониране на твърди 

пресуеми и непресу-
еми (метални) РАО беше 
93.5%  от предвиденото 
за годината. Планът за 
дезактивация на метал-
ни РАО към същата дата 
бе изпълнен на 91%.

В СП „РАО – Козлодуй” 
очакват до края на 2013 
година производстве-
ната програма да бъде 
преизпълнена по всич-
ки направления на дей-
ността. ◄

СП „РАО – Козлодуй” очаква 
преизпълнение на годишната си 

производствена програма


