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Въведение 
Най-разпространеният представител на реактори от типа PHWR (Pressurized Heavy Water 

Reactor – реактори с тежка вода под налягане) са произвежданите в Канада реакторите CANDU 

(CANada Deuterium Uranium), в които се използва ураново гориво, а  за забавител - тежка вода. 

CANDU реакторите са уникални по своята същност, защото изгарят природно, необогатено 

гориво. С някой изменения, могат да използват както обогатено ураново гориво и смесени горива, 

така и торий. Това ги прави много подходящи за оползотворяване на материали, натрупани от 

програмите за ядрено обезоръжаване. 

Към днешна дата пуснати в експлоатация има 31 реактора CANDU, като в това число не са 

включени 16 реактора в Индия, чийто дизайн наподобява този на CANDU. В таблица 1 е дадено 

тяхното разпределение по държави и съответния им модел.  

Държава Вид Модел Брой 

Аржентина PHWR CANDU 6 1 



2 
 

Канада 

PHWR CANDU 791 2 

PHWR CANDU 750А 2 

PHWR CANDU 750B 4 

PHWR CANDU 850 4 

PHWR CANDU 500A 2 

PHWR CANDU 500B 4 

PHWR CANDU 6 1 

Китай PHWR CANDU 6 2 

Южна Корея PHWR CANDU 6 4 

Пакистан PHWR CANDU 137 MW 1 

Индия PHWR CANDU 137 MW 2 

Румъния PHWR CANDU 6 2 
Таблица 1 Разпределение на CANDU реактори по държави 

История и развитие на CANDU реакторите  
В началото на 50-те години на XX век идеята за използване на ядрената технология за мирни 

цели е била в развитие в няколко държави. Канада решава да насочи своите проучвания към 

енергийни тежко водни реактори, познати като CANDU. Причината за това е натрупаният до този 

момент опит на държавата с експериментални реактори с тежка вода и възможността за 

използване на природно гориво без да се налага неговото обогатяване в други държави. През 

1955г. в областта Онтарио е създаден първият прототип на CANDU реакторите - Nuclear Power 

Demonstration (NPD), който е пуснат 7 години по-късно и поставя началото на канадската ядрена 

енергетика, произвеждайки едва 22MW електрическа енергия. Вторият CANDU реактор Douglas 

Point влиза в експлоатация през 1967г., захранвайки електрическата мрежа с 10 пъти по-голяма 

мощност – 200 MW. Първоначалната идея била Douglas Point да има 2 реактора, но това така и не 

осъществява поради успеха на по-голям 515-мегватов реактор в Pickering, която се намира в 

близост до Торонто, и към днешна дата е все още в експлоатация. В продължение на 12 години 

били изградени 8 реактора в 2 блока, което прави общата мощността на централата 4120 MW. 

Серия от подобрения в конструкцията, безопасността и цената на реакторите в Pickering 

довела до създаването на CANDU 6, чиято основна идея била самостоятелно изграждане на един 

Фигура 1  Развитие на CANDU технологията 
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реактор в един блок и повишаване на мощността на 600 MW. Освен в няколко други канадски 

области реакторите от серия CANDU 6 намират успех и в държави отвъд океана – Аржентина, 

Румъния, Китай и Южна Корея. Малко по-късно като алтернативи на CANDU 6 се появяват по-

малкият CANDU 3 (450 MW) и CANDU 9 (900 MW). През 90-те години в Северна Америка и Европа 

започнали да се появят проекти за реактори от III поколение, а по нататък и от III+ поколение, което 

наложило допълнително проучване и от канадска страна. Това довело до появата на ACR-700 (700 

MW), разработен от компанията AECL (Atomic Energy of Canada Limited). Растящите енергийни 

потребности наложили доразвиването на този проект в 1200-мегаватовия ACR-1000. ACR са 

реактори от ново поколение, съчетаващи в себе си CANDU технологията и отговарящи изцяло на 

съвременните изисквания за ядрена безопасност. 

Конструкция и особености на CANDU реакторите 

Конструкция на активната зона 
Реакторът представлява стоманен цилиндър (каландър), в който горивните канали са 

разположени хоризонтално, което го различава съществено от повечето типове реактори. 

Активната зона се състои от отделни технологични канали, разположени в забавителен. 

Реакторите от такъв тип са известни под името канални реактори. Технологичния канал 

представлява съвкупност от топло отделящи елементи, топлоносител и тръба, която е оразмерена 

да издържа максималното налягане на топлоносителя. Технологичните канали обикновено 

образуват широки решетки, тъй като разстоянието между тях е много по-голямо от средната 

дължина на свободния пробег на неутроните при разсейване λs. От  своя страна топлоотделящите 

елементи в един технологичен канал обикновено образуват тясна решетка, тъй като дължината на 

свободен пробег при разсейване в топлоносителя е много по-голяма от разстоянието между 

топлоотделящите елементи.  

Поради използването на необогатено гориво, активната зона на един CANDU реактор е по-

голяма от тази на леководен реактор със същата мощност.  

Фигура 2 Напречно сечение на активната зона на реактор от канален тип 
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Каландърът е запълнен със забавител с ниско налягане и ниска температура, а 

топлоносителят, който охлажда горивните касети,  минава през вътрешните тръби под налягане, 

които са поставени в каландърни тръби. Тръбите под налягане и каландърните тръби са разделени 

от дистанциониращи втулки, с цел да се отдели топлоносителя от забавителя. Пространството 

между тях е запълнено с въглероден диоксид, който служи като топлинна изолация, за да се 

намали топлопреминаването от топлоносителя към забавителя.  

Блока на реактора е изграден от напрегнат бетон и стоманени стени. От двете страни 

каландърът е затворен с прегради от стомана които фиксират каналите и осигуряват биологична 

защита. Каландърът е разположен в бетонен херметичен обем, запълнен с вода, която осигурява 

допълнителна биологична защита.  

Забавител и топлоносител. Производство на тритий 
При CANDU реакторите, тежката вода се използва като забавител и топлоносител.  

 Липсата на необходимост от обогатяване на горивото се дължи на използването на тежка 

вода като забавител, която е лош поглътител на неутрони за разлика от леката  вода. Всъщност 

тежката вода е 1700 пъти по-ефикасен забавител от леката вода.  Характеристиките на леката и 

тежката вода като забавители са дадени в таблица 2. 

 Използването на тежка вода като забавител има и 

някои недостатъци. При повишаване на температурата на 

тежката вода забавящите й свойства силно се влошават. Тъй 

като в резултат на гама-лъчението и на забавянето на 

неутроните температурата на забавителя в каландъра се 

повишава, се налага осигуряването на отделен автономен 

кръг за неговото охлаждане и изработването на горивни 

канали с топлинна изолация. По този начин температурата на 

забавителя се поддържа сравнително ниска - около 70°C. 

Вследствие на неутронния поток част от деутерия от забавителя 

поглъща неутрони, което води генерирането на радиоактивен 

тритий H3, който се разпада до хелий-3 и β-частици. Тритият има дълъг период на полуразпадане 

(T1/2=12год) и затова трябва да се обърне съществено внимание за елиминиране на изтичането на 

забавител от първи контур на реакторната инсталация. Също така трябва да се вземе предвид и 

високата цена за производство на тежка вода.  

Гориво и горивни цикли 
 Като гориво в CANDU реакторите се използва природен уран, който съдържа 0,7% 235U 

(четно-нечетен изотоп), а останалите 99,3% са основно 238U (четно-четен изотоп). Четният брой на 

неутроните в ядрото на 238U му придава устойчив характер и поради тази причина деленето му 

става само при взаимодействие с неутрони с много високи енергии (над 1,1 MeV). При залавянето 

на неутрони от ядрата на 238U след две бързи β-разпадания се образува 239Pu с голямо сечение за 

делене с топлинни неутрони. При реакторите CANDU енергията, получена в резултат на изгарянето 

на 239Pu, представлява около 50% от общата получавана топлинна енергия. Поради по-доброто 

разпределение на неутронния поток този тип реактори използва 25-30% по-малко ураново гориво 

в сравнение с реактор с вода под налягане със същата мощност. 

Характе-
ристика 

Забавител 

H2O D2O 

ρ 1 1,1 

ξ 0,927 0,51 

Σs 1,495 0,362 

ξΣs 1,38 0,187 

kзаб 62 4250 

Σа 0,022258 0,000044 

z 19 36 
Таблица 2 Характеристики на забавители 
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Горивото представлява прахообразен UO2 под 

формата на таблетки, поставени в горивните канали, 

като всяка горивна касета, показана на фигура 3, 

съдържа 37 такива канала. Тя е с цилиндрична форма 

с дължина около 50cm и с диаметър на напречното 

сечение 10cm. Всяка горивна касета престоява в 

реактора между 6 и 24 месеца, в зависимост от 

нейното местоположение в активната зона.   

Презареждането на реактора се осъществява 

по време на работата (режим на непрекъснато 

презареждане). Предимствата на непрекъснатото презареждане на активната зона са 

необходимостта от осигуряване на много по-малък запас от реактивност, подобряването на 

неутронно-физичните характеристики на активната зона и опростяване на системите за 

управление и защита. Недостатък е усложнената машина за презареждане, която се състои от 2 

части, разположени от двете страни на каландъра.  

Високата неутронна икономичност на CANDU реакторите обуславя възможността за 

използване на различни горивни цикли, включително MOX и Th/233U. CANDU реакторите също така 

могат да изгарят отработено гориво от реакторите с вода под налягане (PWR), тъй като ядрената 

концентрация на 238U е все още по-висока от тази в необогатено гориво – DUPIC (Direct Use of PWR 

fuel in CANDU). Това представлява голям интерес за държави като Южна Корея, които 

експлоатират и двата типа реактори. Напоследък се разглежда потенциала на CANDU технологията 

за оползотворяване на натрупаните ядрени материали от програмите за разоръжаване.  

Друга интересна възможност за горивен 

цикъл е използването на преработено 

отработено ядрено гориво (Recovered 

Uranium) от леководните реактори.  

Преработеното гориво е с обогатяване около 

0,9%, което попада в категорията на SEU 

горивни цикли (Slightly-Enriched Uranium - 0.9% 

до 1.2%). 

CANDU реакторите също могат да играят 

роля в управлението на ядрени отпадъци, тъй 

като могат да изгарят актиниди без да 

произвеждат повече такива.  По този начин се 

намалява количеството на високоактивни 

отпадъци, които изискват дългосрочно 

съхранение. 

  

Фигура 3  Горивна касета за CANDU реактор 

Фигура 4 Възможни горивни цикли 
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Системи за безопасност 

Пасивни системи 

Огъване на горивните канали при голямо повишаване на температурата, поради тяхното 

хоризонтално разположение. Тъй като разположението на всеки един канал е изчислено с цел 

максимално използване на генерираните неутрони, всяко едно изменение на формата, би довело 

до забавяне на процесите на делене. 

Система от регулиращи пръти, които се държат от мощни електромагнити и се придвижват 

вертикално в каландъра. При отпадане на захранването прътите навлизат в активната зона и 

заглушават реакцията. Това представлява първа аварийната защита (SDS1). 

Активни системи 

„Отравяне“ на забавителя чрез разтваряне на поглътители (гадолиниев нитрат) в неговия 

обем. Това е втора аварийна защита (SDS2). 

Под каландъра се намира резервоар за съхраняване на тежка вода, който е свързан с 

водното пространство на каландъра чрез хидравличен затвор, а над свободното ниво по газова 

страна – чрез няколко бързодействащи клапана. При отваряне на един от тях тежката вода 

преминава през хидрозатвор в резервоара, като изтласква газа в каландъра. По такъв начин е 

осигурена аварийна защита чрез източване на забавителя. 

Топлинна схема на централи с CANDU реактори 
Toплинната схема на реакторите 

CANDU, показана на фигура 5, не се 

различава съществено от схемата на 

реакторите с вода под налягане. 

Вертикалните парогенератори заедно с 

принадлежащите им главни 

циркулационни помпи работят по 

двойки. Главната циркулационна помпа 

на единия парогенератор засмуква 

топлоносител от изходната камера на 

парогенератора и я подава в половината 

циркулационни тръбопроводи, 

респективно към половината от 

работните канали. След напускане на 

активната зона топлоносителят се 

транспортира чрез циркулационните 

тръбопроводи до входната камера на 

другия парогенератор и оттам в тръбните 

снопове. Втората циркулационна помпа 

засмуква топлоносител от изходната 
Фигура 5 Топлинна схема на централа с CANDU  реактор 
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камера и го подава обратно към активната зона и след това към първия парогенератор.  

Основните разлики са наличието на каландър вместо корпус и тръбопроводите, които 

свързват горивните канали с входящите и изходящите колектори от двете страни на каландъра. 

Наличието на голям брой свързващи тръбопроводи увеличава вероятността за възникване на 

авария с изтичане на топлоносителя, но в този случай разходът на изтичащия флуид ще е много 

по-малък от общия разход на топлоносителя през активната зона и ще бъде засегнат само един 

канал. Вероятността за възникване на авария с голямо изтичане е по-ниска от тази при реакторите 

с вода под налягане поради по-малките дължини на тръбопроводите с голям размер, свързващи 

колекторите, парогенераторите и главните циркулационни помпи. 

Обратна връзка по реактивност 

Положителна и отрицателна обратна връзка по реактивност 
Изменението на реактивността, което се дължи на различните ефекти, съпровождащи 

отделянето на енергия при деленето на ядрата, се нарича вътрешна обратна връзка по 

реактивност. Такива ефекти са например: промяната на температурата и плътността на 

материалите в активната зона при нагряване и охлаждане, промяна на агрегатното състояние и 

др.  

Освободената енергия при верижната реакция на делене е във вид на топлина. С 

повишаване на мощността температурата на материалите в активната зона се повишава. 

Температурата в активната зона се изменя и при постоянна мощност на реактора. 

Изменението й може да бъде предизвикано от: промяна на разхода на топлоносител при 

постоянен неутронен поток; промяна на температурата на топлоносителя на входа на реактора 

при постоянен разход на топлоносител и др.  

Измененията на температурата, които са неизбежни при работа на реактора, могат да 

предизвикат значителни промени на реактивността, тъй като температурата оказва влияние върху 

големината на ефективния коефициент на размножение. Тази зависимост е сложна и се определя 

от: 

 изменението на ядрените свойства (зависимост на микроскопичните ефективни сечения от 

температурата); 

 изменението на физичните свойства (зависимост на плътността на горивото и забавителя 

от температурата, която оказва влияние върху макроскопичните ефективни сечения); 

 изменението на енергийното разпределение на топлинните неутрони; 

Тези изменения влияят върху величините, определящи ефективния коефициент на 

размножение. Крайният ефект се състои в това, че реакторът, който при определена температура 

е представлявал критична система, при промяна на температурата може да стане подкритичен 

или надкритичен.  
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Влиянието на температурата върху ефективния коефициент на размножение и 

реактивността се оценява с т.нар. температурен коефициент на реактивност αТ , който показва 

изменението на реактивността на реактора при промяна на температурата с 1 К.  

𝛼𝑇 =
𝑑𝜌

𝑑𝑇
 

В зависимост от състава и структурата на активната зона, 

температурният коефициент на реактивността може да бъде както 

положителен, така и отрицателен.  

𝑑𝜌

𝑑𝑇
< 0 : Всяко случайно увеличаване на мощността и 

температурата предизвиква понижение на реактивността и 

самопроизволно ускоряване на реакцията на делене и нарастване на 

мощността са невъзможни – фигура 6. Такъв реактор е 

саморегулируем и това е необходимо условие за устойчива и 

безопасна работа.  

𝑑𝜌

𝑑𝑇
> 0 : Работата на реактора е неустойчива - при повишаване 

на мощността и температурата се увеличава и реактивността, което 

довежда до по-нататъшно повишаване на температурата – фигура 7. 

Коефициентът на реактивност играе много важна роля в 

безопасността на реактора, заедно с основните характеристики и 

системите за безопасност. Мощностият коефициент е мярка за 

изменението на реактивността за единица увеличение на мощността на реактора (mk/% мощност). 

Той се явява комбинации от всички останали коефициенти на параметрите, които се променят 

заедно с мощността. При CANDU реакторите най-голям принос за изменението на мощностния 

коефициент има температурния и топлоносителния коефицеинет по реактивност (coolant void 

/temperature).  

Основните компоненти на мощностния коефициент по реактивност са: температурен 

коефициент на горивото (fuel temperature coefficient), който се променя непосредствено при 

промяна на параметрите; топлоносителен коефициент по реактивност (Coolant Void Coefficient- 

CVR), който отразява промяната на плътността на топлоносителя за малко по-дълъг период от 

време; и температурен коефициент на забавителя (moderator temperature coefficient), който 

отразява промените в дългосрочен план, поради това че се използват два отделни обема за 

забавител и топлоносител. 

Зависимост на ефективния коефициент на размножение kеф от температурата 
За анализ на влиянието на температурата върху реактивността е удобно да се изследва 

зависимостта на kеф от температурата. Температурният коефициент на реактивност може да се 

изрази по следния начин: 

𝛼𝑇 =
1

𝑘еф

𝑑𝑘еф

𝑑𝑇
 

Фигура 7 Преходен процес при 
промяна на темературата при 

отрицателен температурен 
коефициент на реактивност 

Фигура 6   Преходен процес при 
промяна на темературата при 
положителен коефициент на 

реактивност 
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За голям реактор и състояние, близко до критичното, ефективният коефициент на 

размножение може да се определи от зависимостта: 

𝑘еф =
𝑘∞

1 + 𝑀2𝐵2
≈ 𝑘∞𝑒−𝑀2𝐵2

= 𝜂𝜀𝑝𝑓𝑒−𝑀2𝐵2
 

Коефициентът η (среден брой вторични бързи неутрони) зависи от микроскопичните 

сечения на изотопите на горивото. Известно е, че сеченията σa5 и σf5 променят своята стойност с 

промяна на температурата и това се отчита с поправките gi, докато σa8 остава постоянно. Ето защо 

с повишаване на температурата коефициентът η расте. 

Влиянието на температурата върху ε (коефициент на размножение на бързи неутрони) при 

широки решетки е твърде слабо. При тесни решетки и забавител вода  ε зависи от отношението 

на обемите и плътностите на забавителя  и горивото. Плътността на водата намалява с нарастване 

на температурата, което води до увеличаване на коефициента ε. 

Влиянието на температурата върху 

коефициента p (вероятност за избягване на 

резонансното поглъщане) се определя от ефекта 

на Доплер и от изменението на забавящата 

способност на материалите в активната зона. 

Както е показано на фигура 8, Доплеровият ефект 

се изразява в увеличаване на широчината на 

отделните резонанси и намаляване на техните 

пикове при нарастване на температурата. С 

увеличаване на температурата ефективният 

резонансен интеграл Ia,еф се увеличава, а 

забавящата способност ξΣs намалява, вследствие 

на което коефициентът p също намалява. 

Влиянието върху f (коефициент на използване на 

топлинни неутрони) се определя от зависимостта на 

сеченията на взаимодействие и на разпределението на 

потока на топлинни неутрони в елементарната клетка от 

температурата. С увеличаване на температурата сеченията 

на поглъщане намаляват, а дължината на дифузия се 

увеличава, вследствие на което кривата на 

разпределението на неутроните в горивото и забавителя 

се изменя, както е показано на фигура 9. От това следва, 

че при повишаване на температурата коефициентът f 

винаги нараства. 

Температурният коефициент на реактивност (свързан с изменението на размножаващата 

среда чрез k∞) се определя главно от изменението на коефициентите p и f, които зависят от 

стъпката на решетката. С увеличаване на стъпката коефициентът p нараства, а коефициентът f 

намалява. При малки стъпки f≈1 и обратното – при големи стъпки p≈1. Ето защо при големи стъпки, 

когато влиянието на температурата се изразява чрез f, температурният коефициент на реактивност 

Фигура 8 Изменение на резонансния интеграл при 
повишаване на температурата 

Фигура 9  Изменение на неутронния поток в 
елементарна клетка при повишаване на 

температурата 
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може да бъде положителен, докато при тесни решетки по-силно е влиянието на p и коефициентът 

е отрицателен. 

При анализа на останалите два члена – M2 и B2, трябва да се отчете влиянието на 

температурата върху загубите от изтичане на неутрони от обема на активната зона. 

Площта на миграция M2 зависи от температурата, тъй като с нея се изменя и плътността на 

материалите. С увеличаване на температурата и намаляване на плътността нарастват дължините 

на дифузия и забавяне, в резултат на което се увеличават загубите от изтичане на неутрони. 

При промяна на температурата геометричният параметър B2 не се изменя. 

Обратна връзка по реактивност при CANDU реакторите 
Реакторите CANDU, подобно и на други канални реактори, притежават положителна обратна 

връзка по реактивност. Тази особеност е породена от използването на две различни тела като 

забавител и топлоносител. При реакторите с вода под налягане повишаването на температурата 

на топлоносителя и генерирането на пара ще доведе до понижаване на плътността и влошаване 

на забавящите свойства на водата, а следователно и до понижаване на мощността. При 

реакторите CANDU повишаването на температурата на топлоносителя няма да се отрази на 

забавящите свойства на забавителя и възникването на кипене в горивния канал е възможно да 

доведе до увеличаване на мощността. За да се избегне този нежелан ефект в CANDU реакторите 

от III поколение – Advanced CANDU Reactors (ACR), природният уран се заменя с обогатено гориво, 

а за топлоносител се използва лека вода. 

ACR-1000 и иновации при реакторната физика на новите генерации 

CANDU реактори 

Конструктивни особености на ACR -1000  
 
Дизайнът на ACR-1000 се основава на доказаната с времето CANDU технология, която 

използва методи за защита в дълбочина като основа за своята конструкция.  Освен това притежава 
присъщи пасивни и инженерни характеристики за безопасност и включва стандартни бариери 
против разпространение на радиоактивно замърсяване – горивна матрица, горивна обвивка,  
система за пренос на топлина, херметична зона и контролирана зона. 

Реакторът CANDU от новото поколение е насочен към производство на електроенергия с по-
ниски капиталови вложения.  Намалението на разходите се постига чрез следните нововъведения: 

 намаляване на използването на тежка вода (D2O) чрез използването на лека вода 
като топлоносител  и чрез използване на слабообогатено гориво (SEU) ; 

 използване на CANFLEX горивни касети; 

 увеличаване на коефициента на полезно действие чрез експлоатация при по-високо 
налягане и температура на топлоносителя;  

 по-малки размери на активната зона и реакторния блок. 
 

За по-голяма прегледност конструктивните особеност на ACR-1000 са представени в таблица 
3, взети от информационната система ARIS на МААЕ.  
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ACR-1000 

О
б

щ
а 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

я 

Пълно име - 
Advanced 

CANDU 
Reactor 1000 

Проектантска компания - AECL 

Топлоносител - лека вода 

Забавител - тежка вода 

Статус - в проект 

Държава - Канада 

Вид - HWR 

Неутронен спектър - топлинен 

Топлинна мощност на реактора MWth 3200 

Електрическа мощност, бруто MWe 1165 

Електрическа мощност, нето MWe 1082 

К.п.д. на централата % 36,5 

Термодинамичен цикъл - Ренкин 

Неелектрически приложения - 
произвеждане 

на H2 

Я
д

р
е

н
а 

п
ар

о
п

р
о

и
зв

о
д

и
те

л
н

а 
ус

та
н

о
вк

а
 

Дебит на пара kg/s 1728 

Налягане на пара MPa 6 

Температура на пара *C 275,5 

Температура на подхранващата 
вода 

*C 217 

Дебит на подхранващата вода kg/s 1744 

Дебит на топлоносителя в първи 
контур 

kg/s 13100 

Температура на топлоносителя на 
входа на АЗ 

°C 275 

Температура на топлоносителя на 
изхода на АЗ 

°C 319 

А
кт

и
вн

а 
зо

н
а 

Височина на активната зона m 5,94 

Линейно енергоразпределение kW/m 25 

Енергонопрегнатост на горивото kW/kgU 32 

Енергонопрегнатост на активната 
зона 

kW/kgU 18 

Външен диаметър на ТОЕ mm - 

Матрица на горивна касета - 43x7 

Геометрия на решетката  кръгла 

Стъпка на решетката cm 24 

М
ат

ер

и
ал

и
 

н
а 

ак
ти

вн
ат

а 
зо

н
а Горивен материал - UO2 

Материал за обвивката на ТОЕ - Zircaloy-4 

Обогатяване на горивото % 2,4 
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Дължина на горивен цикъл месеци - 

Дълбочина на изгаряне MWd/kgU 20 

Запалим поглътител  
Dysprosia and 

gadolina in 
ZrO2 matrix 

Поглътител на регулиращия орган  B4C (синтерован 

боров карбид) 

К
о

р
п

ус
 

н
а 

р
еа

кт
о

р
а

 Вътрешен диаметър на 
цилиндричния корпус 

mm 7440 

Дебелина на стената на  на 
цилиндричния корпус 

mm 30 

Таблица 3 Характеристики ACR-1000 

Постигане на отрицателна обратна връзка по рекативност чрез намаляване на водо-

урановото число и използването на CANFLEX горивни касети 
 Неутронно-физичните свойства на новото поколение CANDU реактори са специално 

разработени, за да гарантират, че подобренията свързани с намаляване на размерите са 

съпътствани и от подобрения в лиценцзирането, управлението и намаляване на радиоактивни 

отпадъци. 

CANDU реактор с топлоносител лека вода би имал 

положителна обратна връзка по реактивност на 

топлоносителя (CVR) при стъпка на решетката 28,575cm, 

както е при реакторите от второ поколение. Концепцията 

на новото поколение CANDU се фокусира върху 

модифициране на решетката с цел постигане на ниска 

стойност на CVR.  Ключов параметър, който определя 

това, е отношението на обема на забавителя към този на 

горивото т.нар. водо-ураново число Vm/Vf. Следователно, 

ефективен начин за намаляване на CVR  е да се намали 

стъпката на решетката докато не се постигне 

недозабавено състояние. Решетката става недозабавена, 

когато обемът на тежката вода (забавителя) не може да 

осигури достатъчно забавяне, за да се постигне възможно 

най-голяма реактивност. Леката вода в горивния канал функционира и като топлоносител, и като 

забавител. CVR  се определя от намаляване на поглъщането (внасяне на положителна 

реактивност) и намаляване на забавянето (внасяне на отрицателна реактивност). 

За да се постигне целта CVR = - 3 mk, трябва стъпката на решетката да е по-малка от 20 cm, 

а водо-урановото число Vm/Vf  да е по-малко от 6,4. По конструктивни съображения, за да се 

осигури достатъчно пространство за тръбопроводите, които подават топлоносителя към 

хоризонталните горивни канали, няма как стъпката да се намали до по-малко от 22cm, което 

определя намаляването на водо-урановото число Vm/Vf до 8,4, което при CANDU-6 реакторите от 

второ поколение е 16,4. При такава стъпка на реактора и такова отношение Vm/Vf, коефициентът 

CVR  е в интервала 22÷27mK в зависимост от обогатяването на горивото. Друга конструктивна 

Фигура 10 CANFLEX горивна касета 
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иновация при ACR за намаляване на Vm/Vf   е използването на по-широки каландърни тръби (dвн = 

156mm), което намалява обема на забавителя и определя Vm/Vf = 7,1mk. 

Използването на CANFLEX горивни касети, в чийто централен елемент са добавени 

поглътители на неутрони, определя CVR=-3mk при постигнатото водо-ураново число 7,1. 

Горивните касети CANFLEX се състоят от 43 елемента. Техните размери са същите като тези 

на касетите на реакторите от второ поколение (CANDU Classic). 42 елемента съдържат 2,4% 

слабообогатен уран (LEU), а само централния елемент съдържа стабилизирана с итрий (Y) матрица 

от ZrO2 + Dy2O3 + Gd2O3 , за да се получи отрицателна стойност на CVR. 

В таблицата отдолу е направено сравнение между конструкцията на активната зона на 

CANDU 6 и ACR-1000. 

 CANDU 6 ACR- 1000 

Брой на технологични канали 380 520 

Топлоносител D2O H2O 

Забавител D2O D2O 

Обем на забавителя , m3 220 196 

Диаметър на каландъра, m 7,6 7,44 

Топлинна мощност, MWt 2064 3020 

Електрическа мощност, Mwe 728 1082 

Брой на горивни касети в един канал 12 12 

Горивни касети 

37 елемента 

 

43 елемента 

 

Обогатяване, wt% U-235 0,71 2,4 

Стъпка на решетката ,  cm 28,58 24 

Дълбочина на изгаряне , MWd/kgU 7,5 20 

Водо-ураново число  Vm/Vf 16,4 7.1 

Coolant Void Reactivity (CVR) , mk 60 -3 
Таблица 4 Сравнение между характеристиките на CANDU6 и ACR-1000 

Заключение  
В съвременните проекти на CANDU реактори чрез използване на обогатено гориво, лека вода 

вместо тежка като топлоносител и намаляване на стъпката на решетката се постига:  

 отрицателна стойност на CVR; 

 по-компактна активна зона и използване на по-малко количество тежка вода; 

 елиминиране на производство на тритий и подобрения в опазването на околната 

среда. 

Тези подобрения, както и подобренията в проектирането, производството и строителните 

технологии, включващи четириканални системи за безопасност и контейнмънт от напрегнат бетон 

с дебелина 1,8 m, водят до намаляване на капиталовите разходи и строителният период, като 
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същевременно предопределят вътрешно присъщите свойства на безопасност на ACR-1000, което 

безспорно го определя като ядрен енергиен реактор от III поколение. 

Основна предпоставка за бъдещето развитие на този тип реактори е възможността за работа 

с различни горивни цикли, което може да бъде част от решението на проблемите за съхранението 

и оползотворяването на отработено ядрено гориво.  
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