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налягане върху материалния баланс на горивния цикъл и остатъчното 

енергоотделяне на отработеното гориво 

Златина Манчева, кат. ТЕЯЕ, Технически университет – София 

1 Въведение  

Ядрената енергия е обещаващо решение за посрещане на нарастващото търсене на 

енергия чрез предлагане на относително евтинo и същевременно надеждно 

енергопроизводство, което намалява до минимум емисиите на CO2 в атмосферата. 

Отпадният продукт от производството на електрическа енергия от ядрени източници са 

различни категории радиоактивни отпадъци. Количеството на радиоактивните 

отпадъци, генерирани от ЯЕЦ, зависи от относителния дял рециклирано гориво, 

електропотреблението и относителния дял на ядреното електропроизводство в 

съответната електроенергийна система. 

Развитието на ядрената енергетика последните години показва относително ускорение. 

През периода 2015-2018 г. се отбелязва увеличение както на стартиралите строежи на 

нови мощности (двадесет), така и на броя присъединени към електроенергийните 

системи ядрени енергийни блокове (тридесет и три). За сравнение изведените от 

експлоатация ядрени реактори за периода са двадесет. Прирастът на инсталираните 

мощности през 2018 г. е 6412 MW, като за последните седем години е най-висок през 

2016 г. – 7436 MW. EIA прогнозира, че ядрената енергия би била втора по темп на 

развитие в световен мащаб до 2040 г. със средногодишен ръст от 2,3% в сравнение с 

2,6% за възобновяемиете енергийни източници, 1,9% за природния газ и 0,6% за 

въглищата. 

Прогнозите за увеличението на електропотреблението с нарастващ темп в следващите 

25 години, както и увеличаването на инсталираните мощности, неминуемо ще доведе 

до нарастващ темп на натрупване на отработено ядрено гориво, респективно 

радиоактивни отпадъци, което ще наложи и увеличаване на количеството преработено 

гориво, което в момента е около ⅓ от генерираното. 

Един от възможните подходи за намаляване на количеството и активностите на 

генерираните дългоживеещи радиоактивни отпадъци е да се прилагат по-широко 

затворените ядрени горивни цикли. При този подход изведеното от активната зона на 

реактора отработено ядрено гориво се преработва, извличат се останалите в него 

делящи се изотопи, след което се връщат обратно в горивния цикъл за производство на 

ново ядрено гориво. По този начин се оползотворява по-пълно енергийният потенциал 

на делящия се материал и се повишава използваемостта на енергийните ресурси. 

2 Смесени уран-плутониеви горива за реактори с вода под 

налягане  

МОХ горивото обикновено се произвежда чрез механично смесване на PuO2, получен 

от преработката на ОЯГ, с природен или обеднен UO2 в прахообразен вид. За 

леководни реактори общото съдържание на плутоний в горивото обикновено е по-

малко от 10 %, за това основното гориво е от UO2. Таблетките и топлоотделящите 

елементи са сходни с тези на урановите горива. Основната разлика е в неутронно-

физичните характериситики на горивните касети. Към днешна дата МОХ горивата се 
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ползват в смесени активни зони, където по-голяма част от горивото остава UO2. 

Обикновено в реактори с вода под налягане ⅓ от активната зона е заредена с МОХ. В 

съвременните проекти се предвижа зареждане с МОХ на цялата активна зона. 

Съществуват разлики в неутронно-физичните характеристики на 235U и 239Pu – 

плутоният има по-високи микроскопични сечения на поглъщане и на делене с 

топлинни неутрони, по-висока енергия, получавана при делене, по-малък дял на 

закъсняващите неутрони и по-голям среден брой вторични бързи неутрони от едно 

делене. 

Съществуват и съвременни концепции за развитие на уран-плутониевите смесени 

горива, като една от тях е т.нар. MIX гориво. Това гориво е смесено уран-плутониево 

гориво, подходящо за многократно рециклиране на плутоний в реактори с вода под 

налягане. В този случай конструктивно стандартизирани МОХ касети се зареждат със 

смесено уран-плутониево гориво, което се изработва от обогатен уран. МIX е смесено 

уран-плутониево оксидно гориво за PWR, в което PuO2 има само второстепенна роля 

като източник на делящи се изотопи, а по–голямата част от деленията се осъществява с 

UO2. Това контрастира с конвенционалния МОХ, където се използва обеднен или 

природен UO2, а PuO2 представлява основният делящ се материал. Концепцията е 

разработена като потенциална техническа възможност за постигане на затворен по 

отношение на плутония горивен цикъл с многократно рециклиране в реактори с вода 

под налягане  като обогатеният уран се използва за компенсация на загубата на 

реактивност, дължаща се на деградиращия с облъчването изотопен състав на плутония. 

Касетите, използвани за оформяне на MIX, са технологично идентични с касетите UO2, 

което запазва механичните и термохидравлични характеристики на активната зона.  

Производството на MIX ще трябва да отговаря на същите стандарти на безопасност, 

както производството на МОХ. Тези стандарти, обаче, ще трябва да се прилагат за 

неколкократно по-големи масови потоци, което би довело до завишаване на 

производствените разходи. Към това следва да се добавят и разходите, възникващи за 

уранов концентрат, конверсия и обогатяване, които отсъстват при производството на 

МОХ. Освен това мощността на инсталацията за производство на MIX би била два до 

три пъти по-голяма, отколкото в случая на производство на МОХ. 

При всяко рециклиране масата на плутония намалява, което води и до постепенно 

намаляване на радиотоксичността му. В случай, че рециклирането на плутония 

продължи в реактори на бързи неутрони радиотоксичността би намаляла още. MIX 

осигурява намаляване на радиотоксичността в сравнение с традиционните МОХ горива. 

Същевременно, обемите на средно и ниско активните отпадъци, генерирани при 

преработката, са сравними с количествата, получвани при преработка на МОХ. 

Прилагането на усъвършенствани горива за рециклиране на плутоний би позволило 

оползотворяването на енергийното съдържание на плутония, вместо той да се 

разглежда като отпадък. Спестяванията на природен уран и на разделителна работа в 

резултат на прилагането на тези горива в леководни реактори биха били от порядъка на 

15-25 %, в сравнение с прилагането на отворен горивен цикъл с UO2.  

В режими на многократно рециркулиране генерирането на актиниди с високо масово 

число може да увеличи дозите, поглъщани от работниците по време на презареждане 

или аварийни режими. В активната зона ще има по-големи концентрации на 

трансуранови елементи в сравнение с отворения горивен цикъл. Това би увеличило 

активността при потенциално изпускане на радиоактивни вещества в околната среда по 
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време на авария. Въпреки това се смята, че увеличението не би било от порядък, който 

би променил мерките, прилагани понастоящем извън площадката на ядрените 

съоръжения в случай на авария. Това е така, поради възприятието, че използвайки 

сходни с урановото гориво горивни матрици и конструктивни елементи, изхвърлянията 

на летливи продукти на делене в околната среда по време на аварийни ситуации не 

биха се различавали от тези, които биха могли да настъпят при експлоатираните 

понастоящем леководни реактори. 

Затворените горивни цикли се характеризират с по-малки разходи за добив и 

обогатяване на уран. Разходите за кондициониране на отпадъци с актиниди също биха 

били понижени, ако актинидите се рециклират многократно и при преработване се 

достигат високи коефициенти на извличането им. От друга страна необходимостта от 

изграждането на отдалечени предприятия за преработка и производство на уран-

плутониеви горива би увеличило икономическите разходи за горивния цикъл. 

Затварянето на цикъла би се оскъпило допълнително в сравнение с отворения горивен 

цикъл, ако в рециклираното гориво се включат и актинидите с високо топлоотделяне и 

силно неутронно излъчване. 

3 Постановка на задачата  

Целта на доклада е да се направи сравнителен анализ между четири горивни цикъла - 

един отворен и три частично затворени по отношение на плутония. Те са показани 

схематично на Фигура 1. Анализът включва определяне на изотопните състави на 

плутония и общите материални баланси, както и анализ на остатъчното топлоотделяне 

триста години след крайното извеждане на горивото. За извършване на пресмятанията, 

необходими за постигане на целите на задачата, е използван кодът ORIGEN. 

 

Фигура 1. Постановка на задачата 

И в четирите случая началото на горивния цикъл започва от референтен реактор с вода 

под налягане с електрическа мощност 1000 MW, който използва за гориво уранов 

диоксид с обогатяване 4,8%, проектна дълбочина на изгаряне 62 000 MWd/tTM. При 

частично затворените цикли след изваждане на горивото от активната зона, то отлежава 

10 години преди да се подложи на преработка за извличане на плутония и производство 
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на смесено уран-плутониево гориво. Избрани са два варианта на смесено оксидно 

гориво – традиционни МОХ касети и съвременната концепция MIX. Разгледаните 

горивни цикли са: 

1) Вариант 1: отворен горивен цикъл, отработеното ядрено отлежава 300 

години; 

2) Вариант 2: еднократно рециклиране на плутония под формата на МОХ и 

последващо отлежаване от 300 години на отработеното МОХ;   

3) Вариант 3: двукратно рециклиране на плутония под формата на MIX гориво, 

с междинни отлежавания от 10 години и крайно отлежаване на отработеното 

MIX гориво от 300 години;  

4) Вариант 4: двукратно рециклиране на плутония, първоначално под формата 

на МОХ, а след това във вид на MIX гориво, с междинни отлежавания от 10 

години и крайно отлежаване на отработеното MIX гориво от 300 години. 

4 Входни данни  за анализа  

Входните данни за изчисленията са представени в Таблица 1. В нея с N е обозначена 

електрическата мощност на ядрения енергиен блок, MW; с η – брутният 

термодинамичен к.п.д. на ядрения енергиен блок; с B – специфичното 

енергоизработване (дълбочина на изгаряне), MWd/tTM; с φ – коефициентът на 

използване на инсталираната мощност на ядрения енергиен блок; с x – работното 

обогатяване, с y – концентрацията на 235U в обеднения уран; с wPu – относителният дял 

на плутоний в горивото, с Tк. – календарното време, години.  

За целта на пресмятанията са изчислени и някои допълнителни входни данни. 

Таблица 1. Входни данни 

Гориво 
N η B φ X y wPu Tк. 

MW % MWd/tTM % wt.% wt.% wt.% години 

UOX 1000,0 33,0 62 000,0 85,0 4,8 - - 3,0 

MOX 1000,0 33,0 62 000,0 85,0 - 0,3 7,0 3,0 

MIX 1000,0 33,0 62 000,0 85,0 4,8 - 7,0 3,0 

За да се определят необходимото годишно количество метален уран с работно 

обогатяване за всяко гориво (Gx), топлинната мощност на реактора (P), ефективната 

дължина на кампанията на горивото (Теф.) и брутното електропроизводство (Wбр.), е 

приложена зависимост (1). 
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Всички входни данни са представени таблично в Таблица 2. 
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Таблица 2.Обобщени входни данни 

Параметър Дименсия UOX MOX MIX 

Електрическа мощност MW 1000,00 1000,00 1000,00 

Брутен термодинамичен к.п.д. % 33,00 33,00 33,00 

Дълбочина на изгаряне MWd/tTM 62 000 62 000 62 000 

Коефициент на използване на 

инсталираната мощност 
% 85,00 85,00 85,00 

Работно обогатяване  wt.% 4,80 - 4,80 

Концентрация на 235U в обеднения уран wt.% - 0,30 - 

Относителен дял на плутония в горивото wt.% - 7,00 7,00 

Календарна кампания на горивото години 3,00 3,00 3,00 

Ефективна кампания на горивото EFPD 930,75 930,75 930,75 

Маса на горивото tТМ 45,49 45,49 45,49 

Маса на обогатения уран tТМ 45,49 - 42,31 

Маса на заредения плутоний tTM - 3,18 3,18 

Маса на използвания обеднен уран tТМ - 42,31 - 

Топлинна мощност MW 3030,30 3030,30 3030,30 

Брутно електропроизводство TWh 22,338 22,338 22,338 

Средна масова енергонапрегнатост MW/tTM 66,61 66,61 66,61 

Въз основа на входните данни от Таблица 1 и Таблица 2 са пресметнати 

концентрациите на плутониевите изотопи в отработеното гориво за всяка горивна 

кампания. В Таблица 3 е обощен изотопният състав на плутония на десетата година 

след отлежаването на отработеното ядрено гориво, използван за производство на 

смесените горива. Изотопният състав на свежите горива е представен в Таблица 4. 

 Таблица 3. Изотопен състав на плутония, използван за производство на смесените горива 

Нуклид MOX MIX (UOX) MIX (MOX) MIX (MIX) 
238Pu 3,57 wt. % 3,57 wt. % 3,62 wt. % 4,01 wt. % 
239Pu 51,17 wt. % 51,17 wt. % 35,81 wt. % 36,71 wt. % 
240Pu 25,76 wt. % 25,76 wt. % 31,26 wt. % 32,00 wt. % 
241Pu 9,93 wt. % 9,93 wt. % 11,75 wt. % 11,53 wt. % 
242Pu 9,56 wt. % 9,56 wt. % 17,56 wt. % 15,75 wt. % 

Таблица 4. Изотопен състав на свежите уран-плутониеви горива 

Нуклид MOX MIX (UOX) MIX (MOX) MIX (MIX) 
235U 0,30 wt. % 4,80 wt. % 4,80 wt. % 4,80 wt. % 
238U 99,70 wt. % 95,20 wt. % 95,20 wt. % 95,20 wt. % 

238Pu 3,57 wt. % 3,57 wt. % 3,62 wt. % 4,01 wt. % 
239Pu 51,17 wt. % 51,17 wt. % 35,81 wt. % 36,71 wt. % 
240Pu 25,76 wt. % 25,76 wt. % 31,26 wt. % 32,00 wt. % 
241Pu 9,93 wt. % 9,93 wt. % 11,75 wt. % 11,53 wt. % 
242Pu 9,56 wt. % 9,56 wt. % 17,56 wt. % 15,75 wt. % 
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5 Материални баланси  на горивните цикли  

Фигура 2 представя графично изменението на общата концентрация на плутониевите 

изотопи в зависимост от времето на отлежаване. В отворен цикъл концентрацията на 

плутоний в ОЯГ е най-ниска, тъй като плутоният в него е генериран като дъщерен 

продукт на 238U. След извеждането на горивото от активната зона концентрацията на 

плутония е 13 kg/tTM. По време на отлежаването му тя бавно нараства до 13,169 kg/tTM 

в 0,3 година, дължащо се на нарастването на концентрациите на 238Pu, 239Pu и 240Pu 

поради разпада на по-тежки трансуранови елементи с малък период на полуразпад. От 

0,3 година до 300 година концентрацията на плутония в ОЯГ бавно намалява до 10,816 

kg/tTM. Най-висока концентрация на плутоний в ОЯГ се наблюдава при цикъла UOX-

MOX. След извеждането си от активната зона горивото съдържа 47,12 kg/tTM, който 

отново достига своя пик на 0,3 година и после бавно започва да намалява до 38,764 

kg/tTM на година 300. В този цикъл се наблюдава най-висока концентрация на 

плутоний, поради това, че в MOX горивата началната концентрация на плутония е 7 

wt.%, съответно на 238U 92,7 wt.%.   

От Фигура 2 се вижда, че при варианти 3 и 4 има сходно изменение по отношение на 

концентрацията на плутоний по време на отлежаване от момента на извеждане до 

тристотната година. При тях също се наблюдава леко нарастване на концентрацията на 

плутония на 0,1 година и след това намаляването ѝ на 300 година. Това намаляване при 

двукратно рециклиране в сравнение с еднократното е обосновано от натрупването на 

по-тежки минорни актиниди в отработеното ядрено гориво, които са дъщерни продукти 

на плутония.  

  

Фигура 2. Изменение на концентрацията на плутоний в отработено ядрено горива в 

зависимост от времето на отлежаване 

В Таблица 5 са обобщени основните показатели на материалните баланси, изчислени за 

всяко разгледано гориво. При всички частично затворени цикли се наблюдава 

отрицателен прираст на плутония по време на кампанията. Най-голям отрицателен 

прираст на плутоний има при съвременната концепция на смесени уран-плутониеви 

горива MIX след цикъл с МОХ – с 0,33 kgPu/TWh повече в сравнение с двоен цикъл 

MIX. Друго предимство на затворените горивни цикли е намалената разделителна 

работа на TWh, която за горивото MIX е намалена близо с 1 tРР/TWh в сравнение с 

UOX горивата, а при изработка на МОХ горива тя е 0. Единствено цикълът с 
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еднократно рециклиране на отработеното ядрено гориво – Вариант 2, се характеризира 

с отрицателен прираст на специфично производство на обеднен уран, поради това, че в 

смесените уран-плутониеви касети се използва обеднен уран.   

Таблица 5. Общ вид на материалните баланси 

Показател 
Мерна 

единица 
UOX MOX 

MIX (след 

UOX) 

MIX (след 

MIX) 

MIX (след 

MOX) 

Пълно зареждане на 

а.з. 
tТМ 45,49 45,49 45,49 45,49 45,49 

Маса на урана с 

работно обогатяване 
tТМ 45,49 - 42,31 42,31 42,31 

Маса на заредения 

плутоний 
tTM - 3,18 3,18 3,18 3,18 

Маса на заредения 

обеднен уран 
tТМ - 42,31 - - - 

Специфичен разход 

на обогатен уран 
tТМ/TWh 2,04 - 1,89 1,89 1,89 

Специфичен разход 

на природен уран 
tТМ/TWh 22,30 - 20,74 20,74 20,74 

Специфично 

производство на 

обеднен уран 

tТМ/TWh 20,26 -1,89 18,84 18,84 18,84 

Специфичен разход 

на уранов 

концентрат 

t/TWh 26,30 - 24,45 24,45 24,45 

Разделителна работа EPP 309 776,44 - 288 099,59 288 099,59 288 099,59 

Специфична 

разделителна работа 
tРР/TWh 13,87 - 12,90 12,90 12,90 

Количество 

плутоний при 

зареждане 

kg Pu 0,00 3184,30 3184,30 3184,30 3184,30 

Количество 

плутоний при 

извеждане 

kg Pu 591,37 2143,49 2312,71 1718,16 1710,88 

Прираст на 

плутоний за 

горивната кампания 

kg Pu 591,37 -1040,81 -871,59 -1466,14 -1473,42 

Специфичен 

прираст на 

плутоний 

kg Pu/TWh 26,47 -46,59 -39,02 -65,63 -65,96 

На  Фигура 3 е представен схематично специфичният прираст на плутоний за терватчас 

бруто електропроизводство за всяка кампания на горивото. Единствено след отворения 

горивен цикъл – вариант 1, се получава положителен специфичен прираст на плутоний 

от 26,57 kg/TWh или почти 600 kg в отработеното ядрено горивo. При затворените 

горивни цикли се наблюдава разходване на плутония, поради това, че скоростта на 

изгарянето му в активната зона (от реакции на делене и захват) е по-голяма от тази на 

реакцията му на възпроизводство от ядрата на 238U. След еднократното рециклиране на 

плутоний под форма на МОХ (вариант 2 и 4) специфичният прираст на плутоний е -

46,59 kg/TWh или близо 1 t плутоний изгорен за горивната кампания, докато при 

еднократното рециклиране под форма на MIX гориво е -39,02 kg/TWh. Разликата от 7,57 
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kg/TWh се дължи на това, че при изгарянето на МОХ основният делящ се изотоп е 239Pu 

и основното енергопроизводство се дължи на плутония, докато при MIX горивото 

основният делящ се изотоп е 235U, което води до по-малък дял на 

енергопроизводството, получена от плутония. 

При двукратното рециклиране с MIX специфичният прираст на плутоний след третата 

горивна кампания е от порядъка на -66 kg/TWh. Увеличението на изгорелия плутоний за 

мегаватчас с близо 40% би могло да се обясни с реакцията на неутронен захват от 

четните изотопи на плутония, които при многократното рециклиране увеличават 

концентрациите си в отработеното ядрено гориво. 

 

Фигура 3. Материални потоци на плутония в разглежданите горивни цикли 

Таблица 6 представя обобщените резултатите за всеки един от горивните цикли, 

отчитайки различното електропроизводство за всеки цикъл, дължащ се на различния 

брой кампании. От гледна точка на управление на плутония най-ефективен е вариант 4. 

Таблица 6. Специфичен прираст на плутоний за горивен цикъл 

Горивен цикъл 
Брутно електропроизводство за 

цикъла, TWh 

Специфичен прираст на Pu за 

горивния цикъл, kgPu/TWh 

UOX 22,338 26,47 

UOX-MOX 44,676 -10,06 

UOX-MIX-MIX 67,014 -26,06 

UOX-MOX-MIX 67,014 -28,69 

6 Анализ на остатъчното енергоотделяне  

На Фигура 4 е представено графично остатъчното енергоотделяне на отработеното 

ядрено гориво след всеки един от разглежданите цикли. Въз основа на графиката може 

да се обобщи, че отвореният горивен цикъл се характеризира с по-ниско остатъчно 

енергоотделяне в сравнение с частично затворените. Това се дължи на по-малкото 
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количество натрупани нуклиди на трансуранови елементи в него поради еднократната 

му употреба. Триста години след първата кампания на горивото, мощността на 

остатъчното енерготоотделяне на тон отработено ядрено гориво е почти еднаква при 

частично затворените горивни цикли. Най-висока е след цикъла UOX-MOX – 900 

W/tTM, след него се нарежда цикъл UOX-MIX-MIX с 873 W/tTM и на последно място е 

UOX-MOX-MIX с 848 W/tTM. Тези относително ниски разлики биха могли да се 

обяснят с различната концентрация на трансурановите елементи (ТРЕ) в отработеното 

ядрено гориво, които зависят от концентрацията на делящите се изотопи в състава на 

свежото гориво. 

 

Фигура 4. Мощност на остатъчното енергоотделяне на горивото след всеки цикъл в 

продължение на 300 години 

В Таблица 7 е представен относителният дял на енергоотделянето на отработеното 

гориво за всеки от разглежданите горивни цикли, дължащо се на плутониевите изотопи 

в състава му. С увеличаване на времето за отлежаване, делът на енергоотделянето, 

дължащ се на плутония, нараства, поради постепенното намаляване на 

краткоживеещите нуклиди в състава на отработеното гориво, които имат основен 

принос към енергоотделянето при извеждане на горивото от активната зона на 

реактора. 

Относително големите периоди на полуразпад на повечето плутониеви изотопи са 

причината участието му в енергоотделянето да намалява по-бавно, което също 

допринася за обстоятелството, че на тристотната година на плутония се дължат между 

20 и 30% от енергоотделянето на отработеното ядрено гориво, за разлика от момента на 

спиране на реактора, когато приносът му е около 1%.  

При отворения горивен цикъл (Вариант 1) участието на плутония в остатъчното 

енергоотделяне в края на разглеждания период е най-високо, повечето от изотопите му 

са с по-ниски масови числа, защото само малка част от самоподдържащата се реакция 

на делене е в резултат от делене на ядра на плутоний  (налични са по-малко натрупани 

1.00E+02

1.00E+03

1.00E+04

1.00E+05

1.00E+06

0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00

М
о

щ
н

о
ст

, 
W

/t
Т

М

Време, години

UOX UOX-MOX UOX-MIX-MIX UOX-MOX-MIX



10 
 

дъщерни продукти на плутония). От друга страна при цикъл UOX-MOX-MIX (Вариант 

4) участието му в остатъчното енергоотделяне е най-ниско. Това би могло да се обясни 

с факта, че при горивото МОХ основният източник на делящи се нуклиди в горивото е 

плутоният, което води до по-силно влошаване на качествата му като делящ се 

материал, за разлика от случая, когато се използва МIX, при който основният делящ се 

материал е 235U. 

Таблица 7. Относителен принос на плутония в остатъчното енергоотделяне при различните 

горивни цикли 

Години 

UOX UOX-MOX UOX-MIX-MIX UOX-MOX-MIX 

Pu 
останали 

нуклиди 
Pu 

останали 

нуклиди 
Pu 

останали 

нуклиди 
Pu 

останали 

нуклиди 

0,1 0,35% 99,65% 1,02% 98,98% 1,20% 98,80% 1,10% 98,90% 

0,3 0,63% 99,37% 1,66% 98,34% 1,98% 98,02% 1,81% 98,19% 

1,0 1,49% 98,51% 3,50% 96,50% 4,51% 95,49% 4,11% 95,89% 

3,0 4,33% 95,67% 8,53% 91,47% 11,56% 88,44% 10,34% 89,66% 

10,0 11,70% 88,29% 15,71% 84,29% 19,51% 80,49% 17,29% 82,71% 

30,0 16,40% 83,60% 21,86% 78,13% 25,67% 74,32% 23,34% 76,66% 

100,0 28,93% 71,07% 33,60% 66,40% 36,05% 63,95% 34,62% 65,38% 

300,0 28,32% 71,68% 25,57% 74,43% 22,96% 77,04% 22,50% 77,50% 

От друга страна, относителният дял на плутония в остатъчното енергоотделяне 

може да се разгледа от гледна точка на междинните цикли на разгледаните 

затворени горивни цикли. След всяка преработка на отработеното гориво на 

десетата година, плутоният и уранът в състава му се извличат за връщането им 

обратно в цикъла, а останалата част от отработеното ядрено гориво се разглежда 

като отпадък. Остатъчното енергоотделяне на този отпадък се намалява с 

извличането на плутония от състава му, което намалява енергоотделянето между 

28,32 % след цикъл с ураново гориво и 25,57% след цикъл с MOX гориво 

(остатъчното енергоотделяне след първото рециклиране на MIX, дължащо се на 

плутония е 26,64%). 

7 Оценка  на големината на горивните разходи  

За целите на сравнителния анализ на горивните цикли е извършена и опростена оценка 

на горивните разходи, влизащи в стойността на произведената електрическа енергия. 

Тази оценка е извършена, използвайки данни за разходите, извършвани на различните 

етапи на горивния цикъл, публикувани от Агенцията за ядрена енергия на ОИСР. Тези 

входни данни са обобщени в Таблица 8.  

Разходите за гориво са анализирани както за единична кампания на всеки тип гориво, 

така и за всеки анализиран вариант на горивен цикъл (в три от вариантите се използва 

повече от един тип гориво). За определянето на икономическите величини, освен 

ценовите данни, обобщени в Таблица 8, са необходими и данни за материалните 

потоци, определени при изчисляването на материалните баланси на всеки цикъл. 

Стойността на горивната съставляваща за единична кампания е определeна съгласно 

равенство (2).   
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   (2) 

където с PU3O8 са означени разходите за уранов концентрат, USD/kg; Рконв. – разходите за 

конверсия, USD/kg; Pрр. – разходите за разделителна работа, USD/kg; Pсъхр. – разходите 

за съхранение на отработеното ядрено гориво, USD/kg; Pпрер. – разходите за преработка 

на отработеното ядрено гориво, USD/kg и Pпроизв. – разходите за производство на гориво, 

USD/kg; GU3O8 - маса на урановия концентрат, kgTM; G0 - маса на природния уран, 

kgTM; GЯГ – маса на горивото, kgTM; ΔU – разделителна работа, ЕРР. При 

определянето на горивните разходи са пренебрегнати разходите за транспорт и 

съхранение на горивoто, подлежащо на погрeбване в края на горивния цикъл. Поради 

това, например, в разходната част при отворения горивен цикъл не са включени 

разходи по крайното съхранение и преработка. 

Таблица 8. Разходи, извършвани на отделните етапи на горивния цикъл, участващи във 

формирането на горивната съставляваща в стойността на електроенергията, щ. д./kgTM 

Тип разход Стойност 

Разходи за уранов концентрат 50 щ. д./kgTM 

Разходи за конверсия 5 щ. д./kgTM 

Разходи за разделителна работа 100 щ. д./kgTM 

Разходи за междинно съхранение на отработено ураново гориво 100 щ. д./kgTM 

Разходи за междинно съхранение на отработено смесено гориво 165 щ. д./kgTM 

Разходи за преработка на отработено гориво 800 щ. д./kgTM 

Разходи за производство на ураново гориво 250 щ. д./kgTM 

Разходи за производство на МOX гориво 1250 щ. д./kgTM 

Разходи за производство на MIX гориво 1375 щ. д./kgTM 

Горивната компонента  е определена съгласно (3): 

 
.

. .
,

f

f

бр

P щ д
c

W MWh
   (3) 

Необходимите данни от материалните баланси, както и получените резултати за 

горивните разходи са представени в Таблица 9. 

Въз основа на получените резултати от Таблица 9 най-високи са разходите за 

горивната композиция MIX преди третата горивна кампания, които са с близо 

3 000 000 щ.д. по-високи от тези за горивна композиция MIX за първото 

рециклиране. Това се обяснява с разликата между разходите за междинно 

съхранение на килограм ураново и смесено оксидно гориво. Разходите  за горивната 

композиция МОХ, в сравнение с тези за MIX след ураново гориво са по-ниски с 

около 40%, тъй като в стойността на MOX горивото не влизат разходите, свързани с 

нужда от уранов концентрат, конверсия и обогатяване. В МОХ горивото уранът, 

използван за изготвяне на горивото, е обеднен уран, който е отпаден продукт на 

разделителното производство. Въпреки че този продукт има вътрешна стойност, 

разходите за получаването му са платени под формата на разходи за уранов 

концентрат, конверсия и обогатяване при производството на обогатен уран и са 

включени в разходите за изготвяне на ураново гориво. Най-ниски са разходите за 

3 8 3 8 . 0 . . .. . . . . . , . .,f U O U O конв рр съхр ЯГ прер ЯГ произв ЯГP P G P G P U P G P G P G щ д      
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горивната композиция на урановото гориво, въпреки че разходите за уранов 

концентрат, конверсия и обогатяване са най-високи. Това се обяснява с факта, че 

производството при него има най-ниска цена (250 щ.д./kg) – 5 пъти по-ниска от тази 

за МОХ (1250 щ.д./kg) и 5,5 пъти по-ниска от тази за производство на MIX касети 

(1375 щ.д./kg). 

Таблица 9. Икономически показатели за определяне на разходите 

 за гориво за отделните горивни кампании 

  UOX MOX 
MIX 

(UOX) 

MIX 

(MIX) 

MIX 

(MOX) 

Брутно електропроизводство, TWh 22,338 22,338 22,338 22,338 22,338 

Маса на урановия концентрат, t 587,4 - 546,3 546,3 546,3 

Маса на природния уран, tTM 498,1 - 463,2 463,2 463,2 

Маса на урана, tTM 45,5 - 42,3 42,3 42,3 

Маса на плутония, kgTM  - 3184,4 3184,4 3184,4 3184,4 

Маса на обеднения уран, tTM  - 42,3 - - - 

Разделитена работа, хил. EPP 309,8 - 288,1 288,1 288,1 

Разходи гориво, хил. щ.д. 74 211 97 806 161 932 164 889 164 889 

Горивна компонента в производствените 

разходи, щ.д./MWh 
3,32 4,38 7,25 7,38 7,38 

На Фигура 5 са представени горивните компоненти в производствените разходи за 

всяка горивна композиция. 

 

Фигура 5. Горивна компонента за всяка горивна кампания от разглежданите горивни цикли 

Разходите за горивните композиции, както и горивните компоненти за всеки един 

от разглежданите горивни цикли са представени в Таблица 10.  
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Таблица 10. Общи разходи за гориво за разгледаните горивни цикли 

Горивен цикъл 

Брутно 

електропроизводство, 

MWh 

Общи разходи за 

горивен цикъл, щ.д. 

Горивна компонента 

в производствените 

разходи за горивен 

цикъл, щ.д./MWh 

UOX 22 338 000 74 210 560,29 3,32 

UOX-MOX 44 676 000 172 016 643,22 3,85 

UOX-MIX-MIX 67 014 000 401 030 690,76 5,98 

UOX-MOX-MIX 67 014 000 336 905 173,40 5,03 

Многократното рециклиране на плутония увеличава стойността на горивната 

компонента за целия цикъл между 34% и 55% в сравнение с отворения горивен 

цикъл – вариант 1. Въпреки еднаквия брой горивни кампании, това отклонение се 

получава въз основа на разликата в горивните компоненти за МОХ  и MIX гориво, 

получено след преработка на UO2 отработено ядрено гориво. Сравнявайки 

горивните компоненти при вариант 1 и 2, се отбелязва разлика от 14%, дължаща се 

най-вече на петкратно по-високите разходи за производство на МОХ касети.  

Въпреки големите разлики в разходите за гориво за всеки от разгледаните горивни 

цикли, те не биха оказали съществено влияние върху себестойността на 

произвежданата електроенергия поради факта, че горивните разходи участват с 

16% в структурата ѝ (Фигура 6). Ниският им дял в общите разходи означава, че 

изменението им би имало ниска чувствителност и не би увеличило себестойността 

на електрическата енергия значително. Предвид останалите ползи от рециклирането 

на плутоний и спестяването от разходи за съхранението му, както и повечето 

произведена електроенергия от първичния ресурс, рециклирането на плутония би 

било икономически оправдано. 

 

Фигура 6. Структура на себестойността на произвежданата електроенергия от ЯЕЦ 

при 5% дисконтов фактор по данни на ОИСР 

 

 

Горивни 

разходи; 16%

Извеждане от 

експлоатация; 

1%

Експлоатация и 

поддръжка; 25%

Капиталови 

разходи; 58%
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8 Заключение и изводи  

Анализът на разгледаните горивни цикли показва, че: 

- Рециклирането води до влошаване на изотопния състав на горивото и намаляне 

на концентрацията на делящите се изотопи в него; 

- Увеличаването на концентрацията на плутоний в отработеното ядрено гориво 

след рециклиране би могло да се обясни с наличието на плутоний в състава на 

свежото гориво, както и с натрупването на четни плутониеви изотопи и 

постепенното намаляване на концентрацията му след многократно рециклиране 

поради превръщането на плутониевите изотопи в по-тежки трансуранови 

елементи; 

- Рециклирането на плутоний с МОХ води до 100% спестяване на първичния 

ресурс, а това с MIX – с размера на концентрацията на плутоний в свежото 

гориво, в случая – със 7%; 

- Рециклирането на плутоний води до спестяване на разходи за уранов 

концентрат, конверсия и обогатяване; 

- Рециклирането на плутоний намалява концентрацията на делящите се нуклиди и 

с увеличаване на броя на рециклирания специфичният му разход придобива все 

по-висока стойност; 

- Рециклирането на плутоний води до повишаване на общото остатъчно 

енергоотделяне на горивото. Въпреки това преработката на отработените горива 

и извличането на плутония от тях намалява енергоотделянето с приблизително 

25% в дългосрочен аспект; 

- Еднократното рециклиране на плутония увеличава икономическите разходи за 

гориво с 14% в сравнение с тези за UO2 гориво, а многократното рециклиране 

увеличава тази разлика с между 34% и 55 % в зависимост от вида смесено 

уран-плутониево гориво. Независимо от това, тези разлики не биха оказали 

съществено влияние върху крайните производствени разходи за 

електроенергията, тъй като участието им в разходната структура е 

относително ниско. 
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