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за използването му
През 2015-та година станахме свидетели на историческо събитие по време на

климатичната конференция в Париж. Най-големите консуматори на въглеводороди подписаха
споразумението за ограничаване на своите СО2 емисии с цел забавяне на климатичните изменения.
За разлика от конвенцията в Кьото подписите на Америка и Китай също са на лице. Какво
означава това за световния енергиен пазар?
Строителството на големите мощности изгарящи въглища ще се ограничават, въглеродните квоти
ще бъдат допълнително свити, а част от базовите мощности ползващи лигнитни въглища ще бъдат
постепенно закривани. Същевременно възобновяемите източници ще продължават да увеличават
своят пазарен дял, но както всички знаем ВЕИ не са способни да осигуряват базово регулиране.
Без съмнение страните желаещи да спазят своя ангажимент ще увеличат дяла ядрена енергетика,
за да постигнат амбициозните си цели. В противен случай би се наложило да пожертват своята
тежка индустрия в името на ограничаване на СО2 емисиите си.
Макар и вече да има яснота, че ядрената енергетика ще търпи растеж доста въпроси остават.
Цената и разполагаемостта на ядрено гориво обогатено до правилните пропорции е валиден
пример за това. За да може една икономика да запази своята гъвкавост и способности за високо
производство, себестойността на единици произведена енергия трябва да бъде ниска. Според
мнозина експерти се нуждаем от реактори размножителни в близките две десетилетия в противен
случай рискуваме цената за енергията произведена от ядрено гориво на нарасне драстично.

Плутониевата икономика създава възможност за затваряне на горивният цикъл. Това би
елиминирало голям дял от натрупаните до този момент ядрени материали, които третираме като
отпадъци. Руската Федерация вече успешно демонстрира, че реактори на бързи неутрони могат да
се експлоатират и строят по икономически изгоден начин, както и че са надеждни и безопасни.

Създаването на 233U и 235U от 232Th в реактор размножител работещ на топлинни неутрони е
отлична алтернатива със свои собствени предимства и предизвикателства. Природният торий,
който е четири пъти по изобилен от природния уран представлява практически неограничен
източник на енергия. Съпровождащите го Лантиниди в рудата биха направили революция в
серийното производство на електроника за индустриални и потребителски цели.

В условията на пазарна икономика съревнованието между технологиите води до ускорени темпове
на научни пробиви и завишен стандарт на живот поради икономическо развитие.
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1) Дефиниции за оръжеен и неоръжеен клас 233U
За всеки тип ядрен горивен материал е необходима законова и регулаторна рамка. Нужни са ясни
дефиниции разграничаващи го по приложение и класифициращи различните концентрации. Макар
и технологично предизвикателство направата на ядрени бойни глави, артилерийски снаряди или
бустери за водородни бомби от 233U далеч не е невъзможно.

Експерименталните данни от Ок Ридж оприличават до голяма степен Оръжейния клас 233U на
оръжейния клас 239Pu. Препоръките от експериментите са да не се съхраняват повече от 2kg високо
обогатен 233U в един съд, при високо обогатено гориво с 235U това количество е 5kg.

Материал Форма Клас I Клас II Клас III
239Pu ≥ 20% 239Pu но < 80% 2kg ≥ < 2kg но > 500g < 500g но > 15g
235U ≥ 20% 235U но < 80% 5kg ≥ < 5kg но > 1kg < 1kg но > 15g
-/- ≥ 10% 235U но < 20% 235U НЕГОДЕН ≥ 10kg < 10kg
-/- ≥ 0.7% 235U но < 10% 235U НЕГОДЕН НЕГОДЕН ≥ 10kg

233U ≥ 12% 233U но < 80% 2kg ≥ < 2kg но > 500g < 500g но > 15g
-/- ≥ 6% 233U но < 12% 233U НЕГОДЕН ≥ 4kg < 4kg
-/- ≥ 0.66% 233U но < 6% 233U НЕГОДЕН НЕГОДЕН ≥ 4kg

Таблицата НЕ показва критични маси, а максималните допустимите количества вещество
съхранявани в отделни съдове. Оръжеен клас Клас I, II и III се различават по чистотата на
делимият материал.

233U:ΣU ≥ 12% високо обогатен уран 233
235U:ΣU ≥ 20% високо обогатен уран 235

При тези стойности Кеф на реактор с 233U е приблизително равен на Кеф на реактор с 235U при
еднакви конструкции.
В някой от концепциите на реактори ползващи 233U като основно гориво концентрацията му в
активната зона се променя както в отрицателна така и в положителна посока. Поради тази причина
използвайки Експерименталния Реактор с Разтопени Соли (MSRE) в Ок Ридж са установени
оптимални стойности за концентрацията на 233U в активната зона. Нарастването на
концентрацията на горивото в зоната може да представлява риск от гледна точка договорът за
неразпространение на ядрени оръжия и материали. Реакторите с гориво 233U в течна агрегатна фаза
233UF4 теоретично биха могли да се ползват за евтин източник на висококачествен делим материал,
който няма нужда от допълнително обогатяване.

Критична маса
метална сфера

Обогатяване

750 kg 20% 235U
~750 kg 12% 233U
47.53kg 100% 235U
16.13kg 100% 233U

Допълнителни изследвания извършени по времето на самолетният реактор за Convair NB-36H
показват критичната маса на 233U при различни отношения на 238U в сферична геометрия.



Изотоп Естествено енергоотделяне
235U 6.0*10-8 W/g
233U 2.8*10-4 W/g

По високото енергоотделяне води до по-бързата термична деградация на изделията. В случай на
поддръжка на инвентар от ядрени бойни глави с 233U се изисква по-чест и задълбочен качествен
контрол. Като допълнение е редно да се спомене, че част от дъщерните продукти на замърсителят
232U са твърди гама емитери (208Tl). Счита, се че това значително съкращава живота на
електрониката използвана за контрол над устройството и съпровождащите го спомагателни
бордови съоръжения като: телеметрия, навигация, устройство за обезвреждане, топлинни
примамки, заглушители, реакционно контролна система, орбитално-навигационен контрол и др.

Заключение: Детонатори или оръжия изработени изцяло от 233U се създават бързо поради
липсата на обогатяване и са по-леки, но страдат от съпътстващи ги проблеми свързани с
експлоатацията им и по-важно дългосрочното им съхранение в инвентар.



Традиционно 233U се добива чрез поставяне на мишени съдържащи или изградени изцяло от 232Th в
метална или ThO2 керамична форма в реактор за облъчване на материали.
232Th + n => 233Th
233Th => 233Pa + β-
233Pa => 233U + β-

Трудността в този метод идва при извличането на крайния продукт. Мишените трябва да се
изведат от реактора в оптимален момент когато добивът на 233U отнесен към съпровождащите го
замърсители не надвишава изискванията за чистота. Това се дължи на факта, че 233Pa поглъща
неутрон след отрицателен бета разпад се трансмутира в 234U, при повторно поглъщане на неутрон
се трансмутира в 235U.

σc 232Th = 7.37 barn

σc 233Pa = 200 barn

σc 234U = 100.1 barn

σc 235U = 680.9 barn
Стойностите показват сеченията на поглъщане и са валидни само за неутрони с енергия
приблизително 1 еV.

233Th t1/2 = 22 мин
233Pa t1/2 = 27 дни

След достигане на желания добив на протактиний и 40 дневен период на изчакване се счита,
че образеца е готов за химическа сепарация на 233U. Важно е образецът да прекара тези 40
дни при отсъствие на неутронно облъчване. Образецът се разтапя и смесване противотоково с
течен бисмут, който има афинитет да разтваря в себе си уран. Получава се разслояване между два
течни евтектикума, в слоят съдържащ бисмут вече имаме разтворен 233U готов за химическа
сепарация. Причината, поради която е нужен бисмут като посредник е, че химическите свойства
на Th, Pa и U са прекалено сходни. Директната сепарация е икономически необоснована.

Съвременните методи ползвани в Индия за екстракция и сепарация на 233U определят пазарна
стойност от около 7 $/mg или 7 000 000$/kg. В Ок Ридж демонстрират че реактор може да бъде
критичен и при едва 1,5 тона гориво в активната зона, за съпоставка модерните реактори се
нуждаят по 8+ тона. Макар по-малко като количество горивото за първия реактор използващ
233U ще се нуждае от огромни капиталовложения за своето първо зареждане.

Протактиният в активната зона внася отрицателна реактивно тъй като е поглътител.
Това явление може да е полезно или вредно в зависимост видът на реактора. Има два източника на
протактиний в активната зона.

238U => 234Th + α 238U t1/2 = 4,5*109 год
234Th => 234mPa + β- 234Th t1/2 = 24.1 дни

234mPa => 234U + β- 234mPa t1/2 = 1.17 мин
233Th => 233Pa + β- 233Th t1/2 = 27 дни



Ако приемем, че целта ни е добив на чист 233U то нямаме интерес 233Pa да се облъчва от топлинни
неутрони тъй като ще замърсим полученият материал с 234U.
При необходимост сме способни да елиминираме възможността на 233U да бъде употребяван за
оръжейни цели. Това се осъществява чрез изотопно замърсяване на 233U с 238U, процесът е
аналогичен на изотопното замърсяване на 235U от оръжеен клас.

С цел опазването на персонала от ефектите на йонизиращите гама лъчи от дъщерните продукти на
233U е нужно наличието на постоянен слой от поне 12сm чисто Олово. Гама емисиите от този
делим материал достигат своя пик след 10 години, така че тези предписания са валидни само за
свежо изведен 233U от размножаващата среда.

От извършените проучвания става ясно, че съществуващите правила касаещи
експлоатацията на 235U могат да бъдат адаптирани за бъдеща законова рамка касаеща
утилизацията на 233U за оръжейни и мирни цели.



2) 233U експлоатация
ВВЕР – тип реактори
В най-разпространените реактори с вода под високо налягане предшественика на 233U, 232Th, също
намира приложение в стратегията за използване на 232Th като изгарящ поглътител.
Тази методика е сравнително проста

232Th + n => 233Pa
233Pa + n => 234U
234U + n => 235U
235U + n => H + L + γ + v~ + 200MeV

Един атом 232Th има потенциала посредством последователни захвати и трансмутации да погълне
4 неутрона. За съпоставка средният брой освободени неутрони при един акт на делене с топлинен
неутрон на 235U е 2.4355 ± 0.0023 неутрона. Тоест ясно се вижда, че ползвайки природен Th като
изгарящ поглътители ние внасяме отрицателна реактивност в активната зона. Предимството на
този метод е, че внасяме по-голямо количество гориво в активната зона, но без да влагаме енергия
и капитал за обогатяване на природен уран. Като допълнение ние не внасяме излишен негоривен
материал тоест задържаме дяла на шлаките в зоната по-нисък.
Природният торий също така има една единствена степен на оксидация, което го прави стабилен в
условията на кипяща активно зона и/или отворена към атмосферен въздух

ThO2 + H2O => не протича реакция
ThO2 + O2 => не протича реакция
ThO2 e висш оксид
Zn + 2H2O => ZnO2 + 2H2

3 UO2 + O2 => U3O8

При наличието на високи температури протича пароциркониева реакция (1430°С автокаталитична)
освобождаваща водород. Ако в границите на първи контур постъпи атмосферен въздух при тези
температури (над 700оС) това води и до окисление на горивото. При тези условия рискуваме да
мобилизираме продуктите на делене и самото гориво, което вече е в прахообразна форма.
Горивни таблетки поставени в керамична ториева тръби или с външен периметър изграден
от ThO2 са резистивни към високотемпературното окисление при наличие на водни пари и
атмосферен кислород.

MSR – реактори с разтопени соли
233UF4 е гориво, което може да се използва в реакторите от ново поколение. Характерно за работата
на този тип гориво е, че създава условия за ниски налягания 6 bar и високи температури 3500С –
11000С в реакторният корпус и цялата граница на първи контур. Тези температури се достигат
посредством използването на горивото не само като източник на топлинна енергия, а и основен
топлоносител. Солите се оказват изключително добра бариера за продуктите на делене на 233U,
макар и да са в течна агрегатна фаза. Продуктите на делене, които свободно напускат горивния
евтектикум са благородните газове и халогените. Това е изключително благоприятно за
маневреността на реактора тъй като не внасяме отрицателна реактивност с газове като 135Xe. Ако в
схемата на първи контур се добави и газова продувка, дяла на тези газове може да се свие още.



Високотемпературен метод за направа на 233UF4:

Входните суровини са LiF, който е основния разтворител и UO3 на прах. Газ He за контрол на
корозията и HF за флуориращ агент. Изисква се почти 100% 7Li в LiF сол.

Синтероваме в Хелиева среда при 9000С
UO3 => 6 UO2.6 + 0.2 O2.

Тъй като уранът има множество валентности, а от там и разноименни оксиди (UO2 , UO3 , U2O5

,U3O8 ,U4O9) се налага синтероването да се извършва в безкислородна среда. При тези температури
наличието на газове като N2 е неблагоприятно тъй като по стените на пещта биха се образували
NOx газове след, което при контакт с водни пари бихме създали HNO3. Като инертен газ Хелият не
реагира с получените газове в камерата.

Редукция във водород при 9000С
UO2.6 + 0,6 H2 => UO2 + 0.6 H2О
Съдържанието на водни пари в камерата е основен показател за развитие на редукционния процес.
Наличието на водни пари създава предизвикателство от гледна точка на радиационната защита тъй
като те забавят неутроните изпуснати от естественият разпад на 233U, а това на свой ред води до
допълнителни замърсявания. Количеството водни пари се следи внимателно и отвежда.

Водород-Флуориращо продухване 9000С => 5500С
UO2 + 4 HF => UF4 + 2 H2O
Паралелно с вдухването на безводен HF се внася и H2 с цел ограничаване на корозията на съда.

Редукция на замърсителите чрез продухване с водород при 7000С
(Х)F2 + H2 => (X)o + 2HF
Водородът служи да редуцира замърсителите (основно Fe, Ni) и същевременно да отведе
разтворената вода в солите посредством закона на Хенри. Използвайки фазова диаграма и
измервайки температурата на ликвидус линията ние отмерваме концентрацията на 233UF4 и сме
способни да преустановим процеса при оптимални за нас стойности. С цел регулиране на връзки
по реактивност се добавя BeF2. Има се в предвид, че берилият е силно токсичен за човешкото тяло
и са нужни мерки за опазването на живота и здравето на експлоатиращия персонал.

LiF-BeF2-ZrF4-UF4 (65-29-5-1)
LiF-BeF2-ThF4-UF4 (72-16-12-0.4)
LiF-BeF2-UF4 (72-16-12)
NaF-ZrF4-UF4 (53-41-6) – алтернатива на скъпият 7Li



Нискотемпературен метод за направа на 233UF4:

Следват се аналогични стъпки, но с разликата, че в съда се размесват и гранулиран евтектикум от
солите UF4 и LiF. Кристалните зародиши позволяват на предварително разтапяне и смесване на
прахообразните вещества при температури с 2000С по ниски от очакваните 6500С. Наличието на
тези зародиши позволява молекулите да преодолеят първоначалното си отблъскване и ускорено
смесване при по-малка вложена енергии.

Процесът е по-бавен, но ниските температури драстично намалят неговата цена тъй ката изисква
по-малко енергия и е щадящ към оборудването.

Недостатъка на използването на литиевите соли е, че изисква чист 7Li. Както “Colex” така и
вакуумната изотопна сепарация на 7Li са скъпи процеси. NaF e алтернативна субстанция, но в
топлинният спектър натрия има голям афинитет към поглъщането на неутрони и трансмутация в
Mg.

Макар и все още неконвенционално гориво, 233U и неговият предшественик 232Th са
перспективни. Те биха могли да са икономически изгоден вариант за повишаване на
сигурността на сегашното поколение ядрени реактори както и за бъдещите. Реакторите
стилизиращи.



3) Стратегия за дългосрочно съхранение на 233U
Дългосрочното сухо съхранение в подземни геологични хранилище е евтин и ефективен начин за
опазване на населението и природата от негативните въздействия на ядреният материал. Заради
отличните му икономически показатели този метод се разглежда като най-перспективен.

При избор за дългосрочно сухо съхранение на 233U в подземно природно хранилище се препоръчва
разреждане на горивният материал до достигане на отношението на
233U:238U = 1:188, за да се гарантира дълбоко подкритично състояние. Увеличаване на
физическата дистанция между съдържащите 233U елементи или наличието на неутронни
поглътители без разреждане се считат за ненадеждни подходи!
Геология обосновка: Уранът се разтваря в природните подземни потоци и се транспортира от тях.
Поглътители обосновка: Уранът има свойството да бъде отделен от съпровождащите го
поглътители в условия на природни геологични процеси. Същите тези процеси са неспособни да
извършат изотопна сепарация и да увеличат локално концентрацията на 233U.

Спазвайки предписаните пропорции се гарантира дълбоко подкритично състяние.
При отношение на масите на O:235U=100 (елементи без наличие на забавител) и 238U:235U=100
следва k∞=0,5.
При отношение на масите на H:235U=500 и O:235U=250 (елементи потопени и инфилтрирани
от забавител) и 238U:235U=100 следва k∞=0,895.

Характерно за естественият разпад на 233U e, че гама емисията се увеличават в първите години и
достига пик на 10-та година.



4) Алтернативни приложения
233U би бил полезен в голям брой индустрии при създаване на наличен инвентар.

КОСМИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ:

В космическата индустрия ядрените реактори намират огромно приложение. Те могат да се
ползват за хидравлична енергия или директна конверсия от топлинна в електрическа енергия
посредством термо двойки в генератори тип MMRTG, а от там да захранват сонди, наземни
апарати, моторизирани апарати или цели мисии.

Създаването на хидравлична енергия е изключително перспективно начинание. От основното
ракетно уравнение на Циолковски ясно се вижда, че с промяна на специфичният импулс на
горивото на един двигател успяваме да постигнем драстично изменение на разликите в
скоростите.Δv = Isp ∗ g ∗ ln
Δv – разлика в началната и крайната скорост на апарата
Isp – специфичният импулс
g – ускорението/притеглянето на небесното тяло
mo- начална маса със заредено горивото
mf- крайна маса след изразходване на горивото

Isp = mс*vс= mизх*vизх

mс – текуща маса на апарата
vс – скорост на апарата
mизх – атомна маса на изходящото вещество (H2 е най-лекото гориво и добър забавител на
неутрони)
vизх – скорост на изходящото вещество

Двигател
Скорост в

изходящата дюза
(m/s)

Специфич
ен импулс

(s)

Енергия на
изходното

вещество (MJ/kg)
На твърдо гориво 2500 250 3,0

С двукомпонентно гориво 4400 450 9,7
Йонен двигател 29000 3000 430

Магнитоплазмен двигател 120000 12000 1400



Един от ценните актиниди, който остава като отпадък от утилизацията на 233U e 237Np. Облъчвайки
го с неутрони получаваме 238Pu. Вътрешното енергоотделяне на този изотоп позволява да е
отличен източник на надеждна високо потенциална енергия в продължение на десетилетия. (10)

Изотоп: Вътрешното енергоотделяне:
235U 6.0*10-8 W/g
233U 2.8*10-4 W/g
238Pu 5.6*10-1 W/g

ФАРМАЦИЯ:

Друг ценен дъщерен продукт от природния разпад на 233U e 213Bi.
213Bi t1/2 = 45 мин
213Bi = 213Po + β-

213Po t1/2 = 4 μs
213Po t1/2 = 209Pb + α

Използвайки антигени с афинитет за закрепване към раковите обрязвания (Anti-CD20,
Anti-CD33) се доставя силен алфа емитер директно върху туморната бариера или
миелопролиферативни неоплазми. Алфа емитерът разрушава маркираните клетки като причинява
минимални поражения на заобикалящите тъкани. Високата кинетична енергия на алфа частицата
разрушава външната обвивка на туморните образования правейки ги неспособни да се изхранват
пълноценно. При левкемия Anti-CD33 доставя алфа емитера в костния мозък на пациента
унищожавайки го напълно без излишна токсичност. Предимство е, че тази терапия е
изключително бързодействаща и позволява на лекарите да започнат трансплантация на здрав

Недостатъкът на сегашните двигатели с висок
специфичен импулс е, че консумират прекалено
много електрическа енергия и генерират малко
ускорение. В контраст с това ракетните двигатели
имащи нисък специфичен импулс разполагат с
голяма тяга/ускорение.
Ядрен ракетен двигател нагнетяваш водород до
високи налягания би създал компромисен
вариант между ускорение и специфичен импулс.
Така бъдещите космонавти биха се придвижват в
слънчевата ни система значително по-бързо
между различните небесни тела тъй като биха
разполагали с голям запас от Δv за разлика от
сегашната генерация кораби.



костен мозък без излишни закъснения след като количеството 213Bi спадне под определени нива.
Това опазва пациента от тежки живото застрашаващи инфекции. Клиничните изпитания показват
високо успеваемост в елиминирането на костният мозък на реципиента, а от там се намаля
вероятността този на донорът да бъде отхвърлен.

Процедурата за извличане на 213Bi е сравнително проста:
За всеки 1kg 233U отлежало 30 години добивът на 229Th посредством естествен разпад е 120 mg.
233U t1/2 = 7340 години => 229Th
Това действие може да се повтаря на всеки 10 години за всяка партида.
Наличният уран се разтваря в азотна киселина и филтрува през анийонна йонообмена смола.
Смолата се измива с разтвор на 0,1 mol азотна киселина за извличане на 229Th от нея. След като
229Th се сепарира той отлежава не по малко от 25 дни.
229Th t1/2 = 7340 години => 225Ra
225Ra t1/2 = 14 дни => 225Ac
225Ac t1/2 = 10 дни => дъщерни продукти с пренебрежимо къс живот
225Bi t1/2 = 46 мин
225Ac се зарежда в био-медицински генератор, който създава и влива директно в пациента
приготвеният медикамент.

Два часа след лечението може по лекарско усмотрение да се започне хелатотерапия при, която се
инжектира разтвор на етилендиаминтетраоцетна киселина с цел концентрирането на 209Pb и 209Bi в
чревния тракт и посредством лаксатив тяхното отвеждане.

Алтернативите приложения на 233U извън сферата на ядрената енергетика са перспективни
какво в близко така и в далечно бъдеще. Ако се създаде стабилен и надежден източник на
тези изотопи интересът от другите индустрии би влял значително количество свеж капитал
в ядрения сектор.



Макар и все още недоказани в сферата на комерсиалната експлоатация 233U и неговият
предшественик 232U притежават огромен потенциал. Както всяка технология тази има своите
предимства и съпровождащите я недостатъци. Въвеждането на конкурираща се технология в
ядреният сектор със сигурност би създало отлични условия за създаване на нови клонове на
тежката индустрия, би осигурило технологичен подем и диверсифицирало
енергопроизводството. Въпреки високото ниво на консерватизъм в ядрения сектор, иновации
водещи до надеждност и високо ниво на безопасност са винаги разумни и желани цели.
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