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Abstract: There are two major approaches to enhancing the proliferation resistance of nuclear
systems. One is increase of the discharged spent fuel burn-up in the advanced light water reactors,
which could reduce the spent fuel for storage and increase Pu-238 and Pu-240 isotopes ratio, and
the other approach is use of transuranic nuclides (Np-237 and Am-241) in the high burn-up fuel,
which can drastically increase the Pu-238/Pu isotope ratio through transmutation process. Burning
minor actinides of Np-237 and/or Am-241 in the high burn-up fuel and their consequent
transmutation to Pu-238 is so called Minor Actinides Reduction Approach.
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1. Въведение
Една ядрена енергийна система е устойчива на разпространение, само ако нейната

употреба няма да доведе до значително увеличаване на вероятността от разпространение на
ядрени оръжия [1]. Крайната цел на устойчивостта на разпространение е да се предотврати
екстракцията на ядрени материали от цивилни ядрени съоръжения, които биха могли да се
използват за производството на ядрени оръжия. В настоящето изследване са разгледани
възможностите за увеличаване на устойчивостта от разпространение на ядрени материали,
добити от отработени ядрени горива и/или отработени ядрени горива, чрез процес на
едноетапна или двуетапна трансмутация на минорни актиниди в самостоятелни горивни
кампании.

2. Състав на отработено ядрено гориво
Основните продукти съдържащи се в отработеното ядрено гориво на типичен

леководен реактор са:

• Уран - представлява 96% от теглото на отработеното ядрено гориво на
комерсиалните ядрени реактори. Отработеното гориво на типични леководни



реактори съдържа 0.9 % уран-235, докато природният уран съдържа 0.711% от този
изотоп;

• Плутоний – представлява около 1 % от теглото на отработеното ядрено гориво и е
делящ се материал, който може да бъде използван като гориво в настоящи и бъдещи
комерсиални реактори, както и за целите на военната промишленост;

• Минорни актиниди - това са актинидни елементи в отработеното ядрено гориво
различни от уран и плутоний, които включват нептуний, америций, кюри, беркелий,
калифорний, айнщайний и фермий. Най-важните изотопи на минорни актиниди в
отработените ядрени горива са нептуний-237, америций-241, америций-243 и кюри-
242 до 248, калифорний-249 до 252, от които с най-голям дял са нептуний – 50%,
америций – 47% и кюри – 3% и всичките са изключително радиотоксични [2].
Минорните актиниди представляват около 0.1 % от теглото на изваденото гориво;

• Продукти на делене – някои от продуктите на делене с по-голяма концентрация са
йод, технеций, неодим, цирконий, молибден, церий, цезий, рутений, паладий като те
представляват около 2.9 % от теглото на изваденото гориво. Продуктите на делене са
много радиоактивни, но мнозинството от тях са краткоживеещи, т.е. притежават
малък период на полуразпад. На сегашното ниво на познание и технически капацитет
продуктите на делене се считат като финалната форма на отпадък от производството
на ядрена енергия.
Изотопите на плутония и на минорните актиниди са дългоживеещи с период на

полуразпад от порядъка на няколко хиляди години, докато периода на полуразпад на
продуктите на делене е значително по-къс (повечето имат период на полуразпад от порядъка
на 30 години или по-малко). Плутония и минорните актиниди са отговорни за по-голямата
част от радиотоксичността и топлоотделянето на отработеното ядрено гориво в средносрочен
план (от 300 до 20 000 години в перпектива) [3].

3. Възможност за производство на ядрено оръжие от отработени ядрени горива
Отработеното ядрено гориво на типични леководни реактори може да бъде източник

на материали, годни за производството както на високоефективни ядрени оръжия, така и на
ядрени оръжия с по-ниски нива на компресия (мощност) [7]. Ядреното гориво на такъв тип
реактори ще продължи да представлява риск от разпространение дори и след дълъг период от
време след неговото изваждане от реактора. Впрочем, намаляването на радиационните
лъчения от продуктите на делене в отработеното ядрено гориво, както и намаляването на
топлоотделянето от плутоний-238 в съвкупност с увеличаването на количествата нептуний-
237 и америций-241 (след дълго съхранение америцият трябва да бъде отделен от
отработеното ядрено гориво преди плутоният да се използва в производството на МОХ
гориво) в бъдеще ще доведе до повишаване на риска от разпространение на ядрен материал.

Докато, от една страна, реакторният клас плутоний най-вероятно не би представлявал
интерес за държава, имаща достъп до по-добро качество ядрен материал, от друга страна, би
могъл да бъде ефективно използван от държава, имаща възможности за създаване на
високоефективно ядрено оръжие, но без достъп до качествен делящ се материал. Дори и



държава, притежаваща по-ниско технологични възможности, би могла да изработи мощен
ядрен експлозив от материал с по-ниско качество. В този ред на мисли, отработеното ядрено
гориво представлява източник на плутониеви изотопи, използването на които за направата на
високоефективно ядрено оръжие не трябва да се изключва по никакъв начин [8].

От основна грижа по отношение на производството на експлозивно устройство е
високата концентрация на плутоний-238 и плутоний-240, поради тяхното високо
топлоотделяне и спонтанно неутронно лъчение, както и съответстващите им радиационни
нива. Спонтанния неутронен поток може да доведе до пре-инициране на верижна реакция,
докато топлоотделянето и повишените радиационни нива усложняват производстовото и
обслужването на устройството.

Въз основа на съображенията за образуване на критична маса, лимита на обогатяване
на уран-235, с цел устойчивост на разпространение, е 20%. За разлика от урана обаче, всеки
изотопен микс на плутоний притежава точно определена критична маса, поради което
представлява потенциална експлозивна суровина. Следователно, не съществува обща
изотопна прагова концентрация на плутониеви изотопи от гледна точка на образуването на
критична маса. Въпреки това обаче, годността за използване в производството на ядрени
оръжия варира значително за различните  плутониеви изотопи. В таблица 1 са показани
основните характеристики на плутониеви изотопи във връзка с вероятността за
използваненето им като материали за производството на ядрени експлозиви [6].

Най-често срещаните изотопи на плутоний в отработеното ядрено гориво са
плутоний-239, плутоний-240 и плутоний-241. Плутоний-238 е с най-малка концентрация в
отработеното ядрено гориво, но той е и най-нежеланият плутониев изотоп, особено при
дълбочини на изгаряне надвишаващи 30 MWd/kg. Плутоний-238 се разпада относително
бързо, като по този начин увеличава значително нивото на генериране на топлина в
отработеното ядрено гориво (топлоотделяне). Висока концентрация на плутоний-238 в
отработено ядрено гориво го прави изключително трудно за обработване поради високото
топлоотделяне и емисия на спонтанни неутрони [9]. Плутоний-241създава също много
проблеми, тъй като се разпада до америций-241, който пък е много радиоактивен. Плутоний-
242 е още един сериозен проблем, поради високия си спонтанен неутронен поток.

Таблица 1. Основни характеристики на плутониеви изотопи [9].

Изотоп Pu-238 Pu-239 Pu-240 Pu-241 Pu-242
Период на полуразпад (години) 87.7 24 100 6 560 14.4 376 000

Критична маса без отражател (kg) 10 10 40 10 100
Спонтанен неутронен поток (kg/sec) 2 600 000 22 910 000 49 1 700 000
Остатъчно топлоотделяне (watt/kg) 560 1.9 6.8 4.2 0.2

Плутоний-238, плутоний-240 и плутоний-242 имат високи нива на спонтанни
неутронни емисии, което значително редуцира мощността на една евентуална бомба.
Плутоний-238 притежава и най-високото топлоотделяне, което допълнително усложнява
дизайна на ядрения експлозив. В таблица 2 са показани основните характеристики на
плутониеви смеси с различна степен на обогатяване.



Таблица 2. Обогатяване на плутоний и параметри на използваемост [9].
Експлозивно устройство направено с матераил с

различна степен на обогатяване на спрямо плутоний:
Ядрено
оръжие

Реактор МОХ

Спонтаннен неутронен поток (kg/sec) 66 000 360 000 570 000
Плутониева маса (kg) 3 8 >20?

Топлоотделяне (watt/kg) 2.5 11 13.7
Топлоотделяне от експлозивно устройство (watt) 8 100 >300?

От изложените данни ясно се вижда, че остатъчното топлоотделяне и високият
спонтанен неутронен поток водят до значително повишаване на необходимостта от
плутониева маса, като това силно компрометира ефективността и очакваната мощност на
устройството. Ето защо, от основен интерес от гледна точка на повишаване на устойчивостта
от разпространение на отработени ядрени горива представлява повишаване на
концентрацията на тези изотопи, които водят до по-голямо остатъчно топлоотделяне и
спонтанен неутронен поток, което пък води до по-голяма защита по отношение на риска от
разпространение.

4. Основни подходи при увеличаване на устойчивостта срещу разпространение
Поради риска от разпространение на ядрени материали, както и поради дългосрочната

радиотоксичност и топлоотделяне, минорните актиниди и плутония са обект на особено
безпокойство. В настоящ момент, всички тези материали се изпращат за подземно
съхранение или пермаментно погребване в специални хранилища. Съществуват обаче
иновативни технологии, създадени за имплементацията на минорни акитниди в различни
горивни цикли, притежаващи редица предимства. Някои от тези предимства са увеличаване
на експлоатационната безопасност на ядрените енергийни системи, повишаване на
устойчивостта на разпространение на ядрените горивни цикли, минимизиране на
радиоактивните отападъци и увеличаване на ефективността на използване на естествени
ресурси. Съществуват два основни подхода в повишаването на устойчивостта от
разпространение на ядрени материали при ядрените енергийни системи.

Единият подход представлява увеличаване на достигнатата дълбочина на изгаряне на
отработените ядрени горива в съвременните леководни реактори, което води до редуциране
на обема отработено ядрено гориво за съхранение, както и до увеличение на съотношението
между изотопите плутоний-238 и плутоний-240, което пък, от своя страна, също води до
повишаване на устойчивостта на разпространение.

Вторият подход представлява рециклирането на трансурановите елементи нептуний-
237 и америций-241 в реактори с голяма дълбочина на изгаряне, което води до значително
увеличаване на съотношението плутоний-238/плутоний чрез процеса трансмутация, което на
свой ред ще доведе до увеличаването на устойчивостта на разпространение на ядрени
материали от съответното отработено ядрено гориво. Изгарянето на минорно актинидните
изотопи на нептуний-237 и/или америций-241 в гориво с голяма дълбочина на изгаряне и
последващата им трансмутация в плутоний-238 е т.нар. MARA (Minor Actinides Reduction
Approach) подход, или Подход за Редуциране на Минорните Актиниди [6].



5. Трансмутация на минорни актиниди в реактори с топлинни неуторни
Трансмутацията на минорни актиниди се счита като средство за редуциране на обема

от натоварването на геоложките хранилища. Тъй като плутония и минорните актиниди се
основните отговорници за дългосрочната радиотоксичност, когато тези нуклиди се
премахнат (сепарират) от радиоактивния отпадък и рециклират (трансмутират) в нова
генерация свежо ядрено гориво, оставащия отпадък ще загуби по-голяма част от своята
радиотоксичност. Друго потенциално предимство на трансмутиране на минорни актиниди
представлява увеличаването на устойчивостта от разпространение на отработеното ядрено
гориво. Трансмутирането на минорни актиниди и в частност на америций-241 и нептуний-
237 води до по-високо ниво на генериране на плутоний-238, което пък от своя страна води до
по-голямо ниво на топлоотделяне, което го прави изключително нежелан по отношение на
производство на ядрено оръжие. Трансмутирането на минорни актиниди в MOX гориво
заедно с плутоний води до повишена продукция и на плутоний-240, което от своя страна пък
води до увеличен спонтанен неутронен поток, а това го превръща в другия най-нежелан
изотоп по отношение на производство на ядрено оръжие.

Ето защо, за целите на изследването е извършен софтуерен експериметн с трансмутация
на минорни актиниди, генерирани в различни типове ядрени енергийни реактори, с помощта
на използването на специализиран софтуер за изотопно пресмятане на ядрени горива, с цел
анализ на влиянието на трансмутацията на минорни актиниди върху устойчивостта от
разпространение на материали, използвани за производството на ядрено оръжие. Показан е
изотопният състав на отработени ядрени горива от различни типове реактори, генерирани
след едноетапни и двуетапни схеми на рециклиране на минорни актиниди.

Съществуват две възможности за рециклиране на минорните актиниди в реакторите
на топлинни неутрони – хомогенно и хетерогенно рециклиране [4]. Хомогенното
рециклиране представлява смесването на минорни актиниди като интегрален компонент на
горивната композиция. Горивните касети, които съдържат минорни актиниди, могат да
представляват само част от горивните касети в активната зона или да представляват всички
горивни касети в активната зона на реактора. Хомогенното рециклиране се счита, че е най-
подходящо за рециклиране на нептуний и в по-малка степен за рециклиране на америций и
кюри. Причината частично се дължи на степента на изгаряне на нептуния, която съответства
добре на конвенционалното ураново или плутониево гориво (нептуний-237 се трансмутира в
плутоний-238 при повторно връщане в трансмутационния цикъл). Друго предимство на
хомогенното рециклиране е, че изискванията към радиологичната защита от нептуний не са
толкова високи, колкото към защитите от америций и кюри. Хомогенното рециклиране също
така позволява употребата на ядрено гориво с еднороден състав в цялата активна зона.
Основен недостатък на хомогенния метод е това, че цялото гориво трябва да бъде
произведено в завод за радиохимична преработка, вместо в завод за производство на ядрено
гориво, което налага значително по-големи изисквания от гледна точка на ядрената и
радиационна безопасност (съответно и към използването на автоматизирани съоръжения),
породени от по-големите стойности на емисията на неутрони и тополоотделянето. В



допълнение, хомогенното рециклиране ще наложи изграждането на значителни нови
производствени мощности, за да може да се осигури цялото количество ядрено гориво за
презареждане, а това неизбежно ще има отрицателно въздействие върху икономиката на
хомогенното рециклиране на минорни актиниди и на ядрения горивен цикъл като цяло.

Хетерогенното рециклиране предоставя добра възможност за рециклиране на
америций и кюри. Процесът на трансмутиране в този случай представлява зареждане на
минорни актиниди в отделни специални горивни касети, често наричани „касети-мишени“.
Позицията и престоят им в активната зона се оптимизират по начин, който да позволи в
максимална степен тяхното изгаряне. В допълнение, хетерогенното рециклиране позволява
на касетите мишени да бъдат произвеждани и преработвани независимо от горивните касети,
съдържащи ядреното гориво. По този начин строгите изисквания за радиационна защита ще
бъдат прилагани само за относително малък дял гориво. Нуждата за осигуряване на
съвместимост между основното гориво и „горивото мишена“ е недостатък на този вид
рециклиране.

На практика пълното трансмутиране на минорните актиниди е невъзможно в която и
да е реакторна система. Това означава, че в края на горивната кампания винаги ще остава
известно количество от минорните актиниди. При едноетапна схема на рециклиране това
остатъчно количество отново ще бъде насочено за геоложко подземно съхранение.
Особеното тук е, че при хомогенното рециклиране остатъчната актинидна маса ще бъде
погребана в геоложко хранилище като част от отработеното ядрено гориво, докато при
хетерогенното рециклиране отработените мишенни касети ще се кондиционират и насочат
към геоложко съхранение без да е необходимо допълнително преработване. Отделянето на
минорните актиниди от продуктите на делене, урана и плутония, както и инкорпорирането
им в хомогенното гориво и хетерогенните мишени, са процеси с висока икономическа
стойност. Прилагането на стратегия за едноетапно рециклиране ще доведе до използването
на тези значителни разходи само за ограничено редуциране на минорните актиниди, докато
многоетапното рециклиране, което включва и преработването на основното гориво и
сепарацията на минорните актиниди с цел въвеждането им в нова генерация свежо гориво,
ще позволи по-пълно оползотворяване на вложените средства и постигане на по-високи
степени на трансмутиране на актинидите.

Чрез използването на многоетапно рециклиране е възможно да се достигнат много
ниски нива на радиотоксичност и топлоотделяне, но методът притежава и няколко основни
недостатъка:

 Общата маса на минорните актиниди, която трябва да бъде отделена и преработена в
касети-мишени се увеличава, при което е необходимо да се повиши и капацитета на
завода за преработка.

 Общата маса на минорните актиниди, които циркулират в активния горивен цикъл
(сепарация, съхраняване, транспорт, облъчване в реактора), е по-висока. Това
увеличава радиационните натоварвания на персонала.



 Периодът, необходим за прилагане на многоетапното рециклиране, е много дълъг,
като всеки цикъл на сепарация, производство на гориво, време на престой в реактора,
охлаждане и транспорт е възможно да достигне до 10 години и повече, при което
десетократното рециклиране би отнело поне 100 години. Поради тази причина е
важно, когато се въвежда многоетапно рециклиране на минорни актиниди в реактори
на топлинни неутрони, броят на циклите да бъде сведен до разумно ниво, например
два или три цикъла.

В настоящето изследване на влиянието на трансмутацията на минорни актиниди
върху вероятността от разпространение на ядрени материали е използван метода на
хомогенно зареждане на минорни актиниди в активната зона на ядрени енергийни системи в
комбинация с многоетапна схема на рециклиране, с продължителност до две горивни
кампании.

6. Резултати от изследването
Изследването може да бъде хипотетично разделенено на два етапа. Първият етап

включва двуетапна схема на трансмутация (две пълни горивни кампании) на минорни
актиниди в реактори тип ВВЕР-1000, PWR w15x15 и CANDU, като рециклираните минорни
актиниди са генерирани от горивни кампании в същите тези реактори.

Вторият етап представлява едноетапна схема (една горивна кампания) на
трансмутация на минорни актиниди от реактори тип PWR (w15x15) в МОХ гориво на
реактори тип PWR (w14x14), както и едноетапна трансмутация на отработено ядрено гориво
на реактор ВВЕР-1000 в реактор тип CANDU, като при този вариант се рециклира цялото
отработено гориво без никаква сепарация на минорни актиниди.

След анализиране на изотопните състави на отработените ядрени горива е направено
сравнение между остатъчното топлоотделяне и спонтанните неутронни емисии при нормална
горивна кампания и след двуетапна схема на рециклиране, при трите типа реактори.
Резултатите са показани в таблица 3.

Таблица 3. Остатъчно топлоотделяне и спонтанни неутронни емисии преди и след двуетапна
трансмутационна схема при реактори тип ВВЕР-1000, PWR (w15x15) и CANDU.

VVER-1000 PWR (w15x15) CANDU

Pu изотопи
Нормален

цикъл
Двуетапна

трансмутация
Нормален

цикъл
Двуетапна

трансмутация
Нормален

цикъл
Двуетапна

трансмутация
Pu 238 3.05% 5.78% 3.05% 5.86% 0.16% 0.48%
Pu 239 49.02% 48.08% 49.67% 48.32% 57.51% 57.28%
Pu 240 24.40% 23.64% 24.63% 23.94% 31.89% 31.80%
Pu 241 14.97% 14.49% 14.75% 14.29% 7.30% 7.29%
Pu 242 8.56% 8.01% 7.90% 7.59% 3.14% 3.15%
Топлоотделяне на
Pu смес, watts/kg 20.3 35.5 20.3 35.5 4.5 6.3

Спонтанни
неутрони на Pu
смес, kg/sec

4.47E+05 5.02E+05 4.38E+05 5.02E+05 3.48E+05 3.57E+05



Двуетапната трансмутационна схема на минорни актиниди в реактори тип ВВЕР-1000
и реактори тип PWR (w15x15) води до едновременно увеличение на топлоотделянето и
спонтанните неутрони, съответно със 75% (за ВВЕР-1000 и PWR (w15x15)), 12.3% (ВВЕР-
1000) и 14.6% (PWR (w15x15). Двуетапната трансмутационна схема на минорни актиниди в
реактори тип CANDU води до почти 40% увеличение на топлоотделянето поради
увеличение на плутоний-238 и незначително 2.8% увеличение на спонтанния неутронен
поток. Причината за това незначително увеличение на спонтанния неутронен поток е ниската
дълбочина на изгаряне при този тип реактори, която е ¼ от дълбочината на изгаряне в
реактори с лека вода тип PWR и ВВЕР, заедно с ниската концентрация на плутоний в
стартовото ядрено гориво, поради отсъствието на обогатяване. Количественото увеличение
на топлоотделянето и спонтанния неутронен поток след двуетапната трансмутационна схема
при трите типа реактори са показани съответно на фигура 1 и фигура 2.

Фигура 1. Количествено увеличение на топлоотделянето на Pu смес след двуетапна схема
на трансмутация на минорни актиниди при реактори тип ВВЕР-1000, PWR (w15x15) и CANDU

Както може да се види от фигурите, нарастването на топлоотделянето е най-голямо при
реактори тип ВВЕР-1000, което се дължи на по-високата продукция на плутоний-238 в
сравнение с тази при реакторите тип PWR (w15x15) и реактори тип CANDU. По отношение
на спонтанните неутронни емисии, повишението при PWR (w15x15) e най-високо (14.6%),
докато увеличението при CANDU регистрира най-ниските стойности – само 2.8%.
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Фигура 2. Количествено увеличение на спонтанните неутрони в Pu смес след двуетапна
трансмутация на минорни актиниди при реактори тип ВВЕР-1000, PWR (w15x15) и CANDU

В таблица 3 са обобщени данните от втория етап на изследването, представляващо
едноетапна схема на рециклиране на минорни актиниди от реактори тип PWR (w15x15) в
МОХ гориво на реактори тип PWR (w14x14), както и едноетапна схема на рециклиране на
отработено ядрено гориво на реактор ВВЕР-1000 в реактор тип CANDU, като при този
вариант се рециклира цялото отработено гориво без никаква сепарация на минорни
актиниди.

Таблица 3. Остатъчно топлоотделяне и спонтанни неутронни емисии преди и след едноетапна
трансмутационна схема от реактори тип PWR (w15x15) в МОХ гориво на реактори тип PWR

(w14x14), както и на отработено ядрено гориво от реактори тип ВВЕР-1000 в реактори тип
CANDU

PWR (w15x15)/PWR (mox14x14) VVER-1000/CANDU

Pu изотопи Нормален
цикъл

Едноетапна
трансмутация

Нормален
цикъл

Едноетапна
трансмутация

Pu 238 3.05% 3.07% 3.05% 3.93%
Pu 239 49.67% 39.00% 49.02% 33.64%
Pu 240 24.63% 30.96% 24.40% 33.62%
Pu 241 14.75% 17.29% 14.94% 11.36%
Pu 242 7.90% 9.68% 8.56% 17.45%
Топлоотделяне на Pu смес,
watts/kg

20.3 20.8 20.3 25.4

Спонтанно неутронно
лъчение на Pu смес, kg/sec

4.38E+05 5.26E+05 4.47E+05 7.05+05

Инкорпорирането на минорни актиниди в комбинация с плутоний, добити от
отработеното ядрено гориво на реактори тип PWR, в смесено уран-плутониево (МОХ) гориво
за реактори тип PWR, и последващата им трансмутация в същия тип реактори води до 20%
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увеличение на спонтанния неутронен поток, дължащ се на значителното увеличение на
концентрацията на плутоний-240. Причината за това по-високо производство на плутоний-
240 е, по-високата концентрация на плутоний в стартовото гориво, в сравнение с типичен
реактор с вода под налягане. Топлоотделянето след края на трансмутационния цикъл пък се
повишава едва само с 2.2%, причината за което се крие в по-ниската концентрация на
нептуний-237 (нептуний-237 има висока концентрация в стандартен уранов горивен цикъл),
който се явява основният клон на добив на плутоний-238.

Една от характеристиките на реактори тип CANDU е възможността за директна
употреба на отработеното ядрено гориво от леководни реактори в CANDU чрез т.нар. DUPIC
цикъл (Direct Use of spent PWR fuel In Candu), при който отработеното ядрено гориво от
леководен реактор се допреработва механично гориво съответстващо за CANDU, след което
се изгаря [5]. Именно този вариант е един от изследваните случаи на трансмутация на
минорни актиниди в реактори на топлинни неутрони в настоящето изследване.

Резултатите от експеримента показват около 25% увеличение на топлоотделянето и
58% увеличение на спонтанния неутронен поток, което превръща реакторите CANDU в
отличен вариант, както за трансмутация на минорни актиниди, така и за редуциране на обема
на радиоактивния отпадък. Количественото увеличение на топлоотделянето и спонтанния
неутронен поток са показани съответно на фигура 3 и фигура 4.

Фигура 3. Количествено увеличение на топлоотделянето на Pu смес след едноетапна схема
на трансмутация на минорни актиниди от реактори тип PWR (w15x15) в МОХ гориво на

реактори тип PWR (w14x14), както и едноетапна схема на трансмутация на отработено ядрено
гориво на реактор ВВЕР-1000 в реактор тип CANDU
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Фигура 4. Количествено увеличение на спонтанните неутрони в Pu смес след едноетапна
трансмутация на минорни актиниди от реактори тип PWR (w15x15) в МОХ гориво на реактори
тип PWR (w14x14), както и едноетапна трансмутация на отработено ядрено гориво на реактор

ВВЕР-1000 в реактор тип CANDU

7. Заключение
Подходът за Редуциране на Минорните Актиниди (MARA), който включва

трансмутиране на актинидните изотопи на нептуний-237 и америций-241 притежава
следните предимства:

 Ефективно редуциране на обема на минорни актиниди в радиоактивния отпадък;
 Активна роля на изгарящ поглътител, което води до подобряване на горивната

производителност чрез компенсиране на първоначалния излишък/запас от
реактивност;

 Повишаване на устойчивостта на разпространение на отработеното ядрено гориво
чрез увеличение на съотношението плутоний-238/плутоний и плутоний-
240/плутоний.

Ето защо се счита се, че в бъдеще подходът MARA може да играе съществена роля в
изграждането на ядрената енергетика като сигурен и безопасен източник на енергия за мирни
цели, както и в значително понижаване на риска и опасността от отработеното ядрено
гориво.
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