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Nuclear Power Demonstration Reactor start-up, April 11, 1962

Douglas Point Nuclear Generating Station, 
1968

Развитие на CANDU технологията
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Pressurized Heavy Water Reactor 
Реактори с тежка вода под налягане



Конструкция на активната зона

- Стоманен цилиндър (каландър), 
в който горивните канали са 
разположени хоризонтално

- Активната зона се състои от 
отделни технологични канали, 
разположени в забавителя-
канален реактор. 

Технологичният канал представлява
съвкупност от топлоотделящи 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.

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. 
Така са образувани сложните 

решетки в каналните реактори.



Забавител и топлоносител. 
Производство на тритий

При CANDU реакторите, тежката вода се използва като 
забавител и топлоносител. 

• Лош поглътител на 
неутрони

• По-голям коефициент на 
забавяне спрямо леката 
вода

• Липса на необходимост от 
обогатяване на горивото

• Висока цена
• Отделен автономен кръг за 

охлаждане на забавителя и  
горивни канали с топлинна 
изолация, което 
допълнително оскъпява

• Производство на тритий

Характе-

ристика

Забавител

H2O D2O

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

Гориво

Природен 
уран

U- 235 
(0.714%)

U- 238 
(99.28%)

U- 234 
(0.006%)

НЕПРЕКЪСНАТО 
ПРЕЗАРЕЖДАНЕ 

• необходимост от 
осигуряване на много 
по-малък запас от 
реактивност

• подобряване на 
неутронно-
физичните 
характеристики на 
активната зона

• опростяване на 
системите за 
управление и защита

• усложнена машина 

за презареждане

ГОРИВНИ ЦИКЛИ 
ПРИ CANDU

Прахообразен UO2 

под формата 
на таблетки

Високата неутронна 
икономичност на CANDU 
реакторите обуславя 
възможността за използване на 
различни горивни цикли:
• изгаряне отработено гориво от

PWR (Direct Use of PWR fuel in
CANDU)

• използване на преработено 
отработено ядрено гориво 
(Recovered Uranium) от LWR -
(Slightly-Enriched Uranium - 0.9% 
до 1.2%)

• изгарят актиниди без да 
произвеждат повече такива



Топлинна схема на централи с CANDU реактори
Предимства на вертикални парогенератори:
• създаване на по-добри условия за 

осъщестяване на естествена циркулация на 
топлоносителя при отпадане на ГЦП; 

• по-евтини; 
• възможност за изграждане на по-

компактен първи контур и по-малка
защитна обвивка; 

Реактор с 
вода под 
налягане 
(VVER):

Тежководен
реактор 
CANDU:



Тъй като температурата оказва 
влияние върху големината на 
ефективния коефициент на 
размножение kеф

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.

- промяната на температурата и 
плътността на материалите в 
активната зона при нагряване и 
охлаждане, 
- промяна на агрегатното състояние 

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

Причини: 
- промяна на разхода на топлоносител 
при постоянен неутронен поток; 
- промяна на температурата на 
топлоносителя на входа на реактора 
при постоянен разход на 
топлоносител

Измененията на температурата,
които са неизбежни при работа на
реактора, могат да предизвикат
значителни промени на
реактивността.

Зависимостта между измененията на
температурата и реактивността се определя от:
- изменението на ядрените свойства 
- изменението на физичните свойства 
- изменението на енергийното разпределение 
на топлинните неутрони;

Тези изменения влияят върху величините, 
определящи ефективния коефициент на 
размножение. 

𝜌 =
𝛿𝑘

𝑘еф
=
𝑘еф − 1

𝑘еф

𝑘еф = 𝑘∞𝑃1𝑃2

Реакторът, който при определена температура 
е представлявал критична система, при 
промяна на температурата може да стане 

подкритичен или надкритичен.



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:

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

Такъв реактор е саморегулируем и това е необходимо 
условие за устойчива и безопасна работа

𝑑𝜌

𝑑𝑇
> 0

При повишаване на мощността и температурата се 
увеличава и реактивността, което довежда до по-
нататъшно повишаване на температурата 

Работата на реактора е неустойчива

Основните компоненти на мощностния коефициент на

реактивност при CANDU реакторите са:

- температурен коефициент на забавителя (Moderator

Temperature Coefficient): отразява промените в

дългосрочен план, поради това че се използват два

отделни обема за забавител и топлоносител.

- температурен коефициент на горивото (Fuel Temperature

Coefficient): променя се непосредствено при промяна на

параметрите;

- топлоносителен коефициент на реактивност (Coolant Void

Coefficient - CVR): отразява промяната на плътността на

топлоносителя за малко по-дълъг период от време;

при 
отрицателен 
температурен 
коефициент на 
реактивност

при 
положителен 
температурен 
коефициент на 
реактивност

Мощностият коефициент е мярка за изменението на

реактивността за единица увеличение на мощността на

реактора (mk/% мощност).

Най-голям принос за изменението на мощностния

коефициент има коефицеинетът на реактивност по

топлоносител и неговата температура.



𝒌еф = 𝜼𝜺𝒑𝒇𝑷𝟏𝑷𝟐 ≈ 𝜼𝜺𝒑𝒇𝒆−𝑴
𝟐𝑩𝟐

Зависимост на ефективния коефициент на размножение 𝑘еф от температурата 

𝜶𝑻 =
𝒅𝝆

𝒅𝑻
=

𝟏

𝒌еф

𝒅𝒌еф

𝒅𝑻

За голям реактор и състояние, близко до критичното:



𝒌еф = 𝜼𝜺𝒑𝒇𝑷𝟏𝑷𝟐 = 𝜼𝜺𝒑𝒇𝒆−𝑴
𝟐𝑩𝟐

↑ 𝐼𝑎,еф

↓ 𝜉𝛴𝑆

↑ 𝑇

Среден брой вторични бързи неутрони η
зависи от микроскопичните сечения на 

изотопите на горивото

𝜎𝑎,5 = 𝜎𝑎,5
𝑇 +

𝜋

2

𝑇0
𝑇НГ,аз

𝑔𝑎,5(𝑇НГ,аз)

𝜎𝑓,5 = 𝜎𝑓,5
𝑇 +

𝜋

2

𝑇0
𝑇НГ,аз

𝑔𝑓,5(𝑇НГ,аз)

Коефициент на размножение на бързи
неутрони ε

- Широки решетки: слабо влияние
- Тесни решетки: 

Вероятност за избягване на 
резонансното поглъщане

Коефициент на използване на топлинни неутрони f: 
Определя се от зависимостта на сечения на взаимодействие и 
на разпределението на потока на топлинни неутрони в 
елементарната клетка от температурата

↓ 𝑘еф

Площ на миграция M2

Геометричен параметър B2

Не зависи от температурата



Температурният коефициент на
реактивност αТ (свързан с
изменението на размножаващата
среда чрез k∞) се определя
главно от изменението на
коефициентите p и f, които
зависят от стъпката на решетката.

Докато величината η зависи само
от степента на обогатяване на
горивото, то множителите ε, p и f
зависят и от вида на решетката.

С увеличаване на стъпката: 
↑p ↓f

Малки стъпки:
f≈1

αТ = αТ(p) < 0

Големи стъпки:
p≈1

αТ = αТ(f) > 0

Обратна връзка по реактивност при 

CANDU реакторите

↑ 𝑇

↓ 𝜌

↓ 𝑁 =
𝑁𝐴
𝑀
.𝜌

↓ Σ𝑠 = 𝜎𝑠. 𝑁

↓ 𝑘заб =
𝜉𝛴𝑆
𝛴𝑎

𝜌 < 0

↓ 𝑘еф (мощност)

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.

Реакторите от канален тип притежават положителна обратна 

връзка по реактивност. Тази особеност е породена от 

използването на две различни тела като забавител и 

топлоносител.

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.



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

технология:

 методи за защита в дълбочина;

 присъщи пасивни и инженерни характеристики за подобрена безопасност;

 стандартни бариери против разпространение на радиоактивно 

замърсяване.

Насочен е 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);

ACR-1000
О

б
щ

а 
и

н
ф

о
р

м
ац

и
я

Проектантска компания - AECL

Топлоносител - лека вода

Забавител - тежка вода

Статус - в проект

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
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Дебит на пара kg/s 1728

Налягане на пара MPa 6

Температура на пара *C 275,5

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
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зо

н
а Височина на активната зона m 5,94

Матрица на горивна касета - 43x7
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Вътрешен диаметър на 

цилиндричния корпус
mm 7440

Дебелина на стената на  на

цилиндричния корпус
mm 30

 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 единица

мощност.



Постигане на отрицателна обратна връзка по реактивност 

𝑽𝒎
𝑽𝒇

− водоураново отношение
CANDU

II поколение
ACR-1000

положителна
обратна връзка по
реактивност на
топлоносителя
CVR>0
стъпка на решетката 
28,575cm

отрицателна
обратна връзка по
реактивност на
топлоносителя
CVR<0
модифициране на 
решетката

К
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Ефективен начин за
намаляване на CVR:
намаляване на стъпката на
решетката до постигане на

Когато обемът на тежката 
вода (забавителя) не 

може да осигури 
достатъчно забавяне, за 

да се постигне възможно 
най-голяма реактивност

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

𝑉𝑓
< 6,4 .

 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 24cm  

→  Vm/Vf = 8,4  → CVR = 23 mk

 Използват се по-широки каландърни тръби, което намалява обема на забавителя
→  Vm/Vf = 7,1  

Леката вода в горивния канал 
функционира и като топлоносител, 

и като забавител.

 Използване на CANFLEX горивни касети, в чийто централен елемент са добавени изгарящи поглътители на неутрони
→  Vm/Vf = 7,1 → CVR = -3 mk



Сравнение между характеристиките на CANDU6 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

Водоураново отношение (Vm/Vf) 16,4 7.1

Обратна връзка по реактивност 

на топлоносителя (CVR) , mk
60 -3

42 елемента съдържат 2,4%

слабообогатен уран, а само

централния елемент съдържа

стабилизирана с итрий (Y) матрица от

ZrO2 + Dy2O3 + Gd2O3 , за да се получи

отрицателна стойност на CVR.

Размерите са същите като тези на

касетите на реакторите от второ

поколение

Горивни касети CANFLEX 

CO2 D2O



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 обратна връзка по реактивност на топлоносителя;

 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 1,8m, водят до намаляване на

капиталовите разходи и строителният период, като 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.


