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АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЛУТОНИЙ С ОРЪЖЕЙНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ В ЕНЕРГИЙНИ РЕАКТОРИ ОТ ТИПА ВВЕР-1000 
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В статията са разгледани накратко възможностите за нерегламентирано 

разпространение на ядрени материали, както и различни видове класификации и 
критерии за оценка приложими към тях и по-специално към плутония. Оценени са 
оръжейните качества на плутония, съдържащ се в отработеното ядрено гориво при 
извеждане от активната зона и са анализирани възможностите за получаване на 
оръжеен плутоний в енергийния реактор при целенасочено съкращаване на горивната 
кампания.  
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This article briefly reviews the possibilities for unlawful nuclear materials proliferation as well as some 

means for the classification and evaluation criteria for these materials. Special attention is paid on plutonium. 
The usability of plutonium in spent fuel for nuclear explosives is investigated and the options for deliberate 
production of weapons-grade plutonium by shortening the fuel campaign are analysed. 
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Нерегламентирано разпространение на ядрени материали 
 
Нерегламентираното разпространение на ядрени материали е нелегално придобиване, 

разпространяване, транспорт и преработка на ядрени материали, получени от гражданска 
ядрена програма, с цел сдобиване с ядрен експлозив [1]. Ядрените материaли, за които има 
висок риск от разпространение и с които може да се изработи ядрен експлозив са 
класифицирани от Департамента по енергетика на САЩ. Сред тях попадат 
високообогатеният уран и плутоният [2]. Всички ядрени реактори, използващи изцяло или 
частично ураново гориво, произвеждат плутоний. Това налага упражняването на стриктен 
контрол върху гражданския ядрен горивен цикъл. 

Нерегламентираното разпространение на ядрени материали протича основно на пет 
етапа – отклоняване на материала, нерегламентирано използване на ядрено съоръжение, 
транспорт, преработка и производство на оръжие [3], като отклоняването може да се случи 
на всеки един от етапите от ядрения горивен цикъл. Връзката между гражданския и военния 
ядрен горивен цикъл е показана на Фигура 1. 

 

Класификация и контрол на плутония от гледна точка на нерегламентираното 
разпространение на ядрени материали 

Съществуват различни подходи за класификация на ядрените материали и най-вече на 
плутония, що се отнася до използваемостта им за направата на ядрен експлозив. В [4] е 
извършен обстоен преглед, обобщаващ различните методи за класификация на плутония, 
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както и критериите, по които се извършва тази класификация. Съществуват два основни 
подхода, според които се извършва категоризирането на плутония. Първият е свързан с 
възможността за увеличаване на енергоотделянето от плутония, така че температурата на 
ядрения експлозив да се повиши и това да предизвика разтопяване на конвенционалния 
експлозив в устройството. Другият подход е насочен към увеличаването на броя на 
спонтанно изпуснатите неутрони, което увеличава вероятността за предетонация, 
намалявайки мощността на експлозива. И двата подхода са описани и систематизирани още 
в началото на осемдесетте години на ХХ век. 

  
 

 
Фигура 1. Връзка между гражданския и военния горивен цикъл [5] 

При първия подход за категоризиране на плутония се взема предвид съдържанието на 
изотопа 238Pu, а при втория – съдържанието на 240Pu. Основен метод за подобряване на 
изотопната бариера пред разпространението на плутоний е увеличаването на 
концентрацията на единия от тези два изотопа в зависимост от възприетия подход. 

Основната възприета класификация на плутония е според съдържанието на 240Pu. В нея 
се въвеждат пет класа плутоний, сред които реакторен клас (18-30 w% 240Pu), стандартен 
клас (7-18 w% 240Pu) и оръжеен и свръхвисок оръжеен клас (< 7 w% 240Pu) [6]. Важно е да се 
отбележи, че максималният известен дял на 240Pu в плутониева изотопна смес, използван 
при тест на ядрено оръжие, е около 12 w% [7]. 

Освен състава на плутония е необходимо да се контролира и неговото количество. 
Понастоящем основният възприет критерий е „значителното количество“ (SQ), въведен и 
използван от Международната агенция по атомна енергия (МААЕ). Според този критерий от 
международен контрол и наблюдение се изключва само плутоний със съдържание на 238Pu 
над 80%. За всички останали възможни изотопни състави се приема маса на „значителното 
количество“ от 8 kg. Съгласно дефиницията на МААЕ „значително количество“ е 
приблизителното количество ядрен материал, за което не може да се изключи 
възможността за изработване на ядрено взривно устройство. В това количество са 
включени загубите при преработка и производство, като то не съвпада и не бива да се бърка 
с критичната маса на съответния материал [1]. Основен недостатък на този критерий е, че 
не се отчита цялостният изотопен състав на плутония и най-вече на делящите се изотопи 
239Pu и 241Pu. 
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За по-пълна оценка на пригодността на ядрените материали, използвани за направа на 
ядрени експлозиви, е необходимо да се оценят както изотопните състави на материалите, 
така и техните количества. Такава информация се получава от класификацията на 
Департамента по енергетика, която използва критерий, наречен „привлекателност на 
материала“. Стойността на този критерий се определя по скàла според състава и 
количеството на материала, а в зависимост получената стойност се предприемат и 
съответните мерки за контрол [2]. Критериите за определяне на привлекателността са 
представени в Таблица 1. 

 
Таблица 1. Класификация на ядрените материали според критерия „привлекателност“ [2] 

  
Привлека-

телност 

Според съдържанието на 
Pu/233U, kg 

I II III IV 

ОРЪЖИЯ 
Сглобени бойни и изпитателни 
устройства 

A Всички N/A N/A N/A 

ЧИСТИ ПРОДУКТИ 
Ядрени експлозиви, слитъци, 
отливки, материал за директна 
обработка 

B ≥2 [0,4;2) [0,2;0,4) <0.2 

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ 
МАТЕРИАЛИ 
Карбиди, оксиди, нитрати, 
разтвори (≥25 g/l) и др.; ТОЕ и 
касети; сплави и смеси; UF4 или 
UF6 (обогатяване ≥50%) 

C ≥6 [2;6) [0,4;2) <0.4 

НИСКОКАЧЕСТВЕНИ 
МАТЕРИАЛИ 
Разтвори (1 - 25 g/l), остатъци от 
преработка, изискващи 
допълнителна обработка, Pu-238 
(освен в отпадни потоци); UF4 или 
UF6 (обогатяване 20% - 50%) 

D N/A ≥16 [3;16) <3 

ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ 
МАТЕРИАЛИ  E N/A N/A N/A Докладват 

се 

 

Възможност за получаване на оръжеен плутоний в енергийни реактори 
Както се вижда от Фигура 1, плутоният от гражданския горивен цикъл може да бъде 

отклонен както в радиохимичния завод за преработка на отработеното гориво, така и при 
извеждането от активната зона. Също така е важно да бъде уточнено, че в енергийните 
реактори е възможно да се получи плутоний с оръжейно качество, ако горивото бъде 
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извадено от активната зона преждевременно, преди достигането на определена дълбочина 
на изгаряне. Плутоний от свръхвисок оръжеен клас (<3 w% 240Pu) се извлича от 
отработеното ядрено гориво при горивни цикли с много ниска дълбочина на изгаряне, като 
оръжейното качество на плутония се влошава много бързо с увеличението на дълбочината 
на изгаряне [6]. 

Друго важно уточнение е, че сценариите за по-ранно изваждане на плутония от 
активната зона или отклоняване на отработено ядрено гориво в действителност са по-скоро 
хипотетични, особено в настоящата ситуация на силен международен контрол върху 
гражданските ядрени съоръжения, но въпреки това, не бива да се изключват. 

Тъй като едно от изискванията, на които е необходимо да отговарят съвременните 
ядрени горивни цикли, е да са устойчиви срещу разпространението на ядрени материали [8], 
в настоящето изследване се анализират оръжейните качества на плутония, който се 
съдържа в отработеното ядрено гориво на референтен реактор от типа ВВЕР-1000. Важно 
допълнение към изследването е оценката на възможността за получаване на оръжеен 
плутоний при условията на неестествено много съкратена горивна кампания. 

 

Анализ на оръжейните характеристики на плутония в отработеното ядрено 
гориво 

За да бъде определено оръжейното качество на плутония веднага след извеждането от 
активната зона, е необходимо да бъде известен изотопният му състав. Той е изчислен с 
помощта на модула ORIGEN-ARP, част от софтуерната система SCALE, който е валидиран 
за пресмятания на изгаряне за различни леководни реактори [9]. Пресмятанията са 
извършени за реактор тип ВВЕР-1000 с обогатяване по 235U от 4,4% и достигната дълбочина 
на изгаряне от 53 348 MWd/tU. Получените разултати са представени на Фигура 2. 

 
Фигура 2. Изотопен състав на плутония в ОЯГ при извеждане от активната зона 

От горната фигура ясно се забелязва, че съдържанието на 240Pu от почти 22% поставя 
полученият плутоний от отработеното гориво в реакторния клас, за който няма 
доказателства, че е използван в изпитания на ядрени оръжия. Класификацията на МААЕ 
обаче взема предвид масата на цялата смес и съдържанието на 238Pu, което в случая е 
далеч под изискуемите 80% за освобождаване на материала от международен контрол. 

Реактор ВВЕР-1000, работещ на мощност от 1000 MW с обогатяване 4,4% се нуждае от 
17,832 tU годишно, за да достигне дълбочина на изгаряне от 53 348 MWd/tU при среден 
термодинамичен к.п.д. на енергийния блок от 32,6%. Като резултат от изчисленията с 
ORIGEN-ARP са получени концентрациите на плутония в отработеното ядрено гориво при 
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извеждане от активната зона в g/tU (Таблица 2). Това означава, че на годишна база 
референтният ВВЕР-1000 произвежда 208,377 kg плутоний, от които 103 kg са 239Pu. Общото 
количество на генерирания плутоний надвашава минималното „значително количество“ 26 
пъти, което поставя отработеното гориво в категорията на ядрените материали, подлежащи 
на международен контрол. 

Таблица 2. Концентрации на плутония в ОЯГ при извеждане от активната зона, g/tU 

Изотоп Концентрация, 
g/tU 

238Pu 299,80 
239Pu 5 772,00 
240Pu 2 501,00 
241Pu 2 059,00 
242Pu 1 049,00 

ОБЩО 11 680,80 
 
По отношение на критерия „привлекателност“, отработеното ядрено гориво във вида си 

при извеждане от активната зона (под формата на горивни касети), попада в категория С и 
клас I (съдържание на плутоний над 6 kg) (Таблица 1), което поставя този материал в 
категорията на засилен контрол, въпреки, че е неподходящ в този си вид за направата на 
ядрен експлозив. 

От разглежданията до тук може да се направи заключението, че при извеждането си от 
активната зона, отработеното ядрено гориво и съдържащият се в него плутоний не са пряко 
използваеми за направата на ядрен експлозив. Въпреки това, по сега възприетите 
международни критерии, материалът подлежи на строг международен контрол и 
проследяване, тъй като е значим източник на делящ се материал. 

Анализ на възможността за получаване на оръжеен плутоний при съкращаване 
на горивната кампания 

Макар и основното предназначение на енергийните реактори да е производство на 
електрическа енергия, не бива да се пренебрегва възможността за целенасочено 
съкращаване на времето на престой на ядреното гориво в активната зона с цел 
получаването на плутоний с оръжейно качество. Подобен анализ за референтен реактор 
ВВЕР-1000 е извършен в [10], използвайки компютърния код TRANSURANUS. В този случай 
крайната концентрация на 240Pu е 22,31 w%, а съдържанието на 240Pu от 7,04% се достига на 
3336-тия ефективен час (139-то ефективно денонощие). 

В настоящето изследване проведеният анализ е повторен, използвайки изчислителния 
модул ORIGEN-ARP. Резултатите за нарастването на дяла на 240Pu до достигането на 7 w% 
са показани графично на Фигура 3. Дялът на 240Pu е 7,29 w% при достигането на 128 
ефективни денонощия (3072-ри ефективни часа), и 7.00 w% в 121,813 ефективно денонощие 
(2923,5 ефективни часа). Тези данни показват по-бързо влошаване на оръжейните качества 
на плутония при скъсена кампания, отколкото получените в [10]. От така получените 
резултати може да се заключи, че генерираният плутоний в първите поне 120 ефективни 
денонощия (2880 ефективни часа) е с потенциално оръжейно качество.  

За цялостна оценка на качествата на плутония е необходимо да се анализира и 
неговото количество. При четиригодишна горивна кампания и годишна необходимост от 
уран от 17,832 tU, в активната зона има 71,357 tU. Натрупването на плутония в активната 
зона до момента на загубата на оръжейни качества (получаване на 7 w% 240Pu) е показано 
на Фигура 3 и е изразено в „значителни количества“. Ясно се вижда, че още от пуска на 
реактора се натрупва плутоний в количества, превишаващи над 5 пъти минималното 
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контролируемо количество, още повече, че концентрацията на 238Pu е незначителна. От тук 
следва, че независимо от основното си предназначение, енергийните реактори не бива да 
бъдат изключвани от международните механизми за контрол и наблюдение на ядрените 
материали. 

 

 
 

Фигура 3. Натрупване на плутоний и съдържание на 238Pu и 240Pu до 128 ефективно денонощие 

Поради наличието на информация за работоспособно ядрено взривно устройство, 
използвало плутоний със съдържание на 240Pu около 12 w% [7], е извършен аналогичен 
анализ на изменението на концентрацията на плутониевите изотопи и на масата на 
плутония при условие за горна граница на съдържанието на 240Pu от 12 w%. Анализът 
показва, че тази стойност на масовия дял на 240Pu ще бъде достигната на 266,94 ефективно 
денонощие (6406,5-ти ефективен час), а масата на натрупания плутоний в активната зона 
тогава ще бъде 38,54 SQ. Това показва, че през цялата първа година на работа енергиен 
реактор ВВЕР-1000 е способен да произведе материал, използваем за направата на ядрен 
експлозив. 

Заключение 

В резултат на проведения анализ могат да бъдат изведени няколко заключения: 

 Плутоният, който се съдържа се в отработеното ядрено гориво веднага след 
извеждането му от активната зона е трудноизползваем за направата на ядрен 
експлозив. Въпреки това, този материал следва да подлежи на строг контрол, тъй 
като е източник на големи количества делящ се материал (годишно се извеждат 
103 kg или 12,875 SQ от изотопа 239Pu и 36,7 kg или 4,6 SQ от изотопа 241Pu). 

 Не е изключено получаването на плутоний с оръжейно качество при 
целенасочено скъсяване на горивната кампания (около 120 ефективни 
денонощия). 

 През първата година от горивната кампания е налична реална възможност за 
производството на подходящ оръжеен материал. 

 Още от началото на кампанията се произвежда плутоний в качество и 
количество, отговарящи на възприетите международни критерии за контрол на 
неразпространението на ядрени материали. 
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 Въпреки, че основната функция на реактор ВВЕР-1000 е енергопроизводството, 
не е изключена възможността за злоупотреба с ядреното съоръжение 
(нерегламентирана употреба). 

 За да бъде гарантирано регламентираното използване не само на енергийните 
реактори, но и на други ядрени съоръжения с гражданско предназначение, е 
необходимо да се упражнява засилен международен контрол и да се работи в 
посока повишаване на защитата от нерегламентирано разпространение на всички 
етапи и във всички съоръжения от гражданския ядрен горивен цикъл. 
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