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Абстракт. Настоящата работа е продължение на обзора, посветен на
принципите на действие, проектите и експерименталните устройства, комбиниращи ядрения синтез и деленето на тежките ядра. Тези
системи се създават с цел производство на електроенергия, изгаряне
на високоактивни ядрени отпадъци и производство на гориво за конвенционалните ядрени реактори.
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УСКОРИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Успоредно с изследванията по високотемпературна плазма активно са
се разработвали схеми, свързани с ускорителите на елементарни частици, произвеждащи неутрони. Фигура 1 показва обобщена схема на ядрена централа с хибриден реактор, основан на този принцип. В повечето
проекти се разглеждат протонни ускорители, създаващи непрекъснати
потоци от частици с енергия ∼ 1 GeV. Понастоящем могат да бъдат реализирани циклотрони с мощност 10 МW или линейни ускорители с мощност 100 MW с КПД ∼ 50%.
Заредените частици се фокусират върху мишена от тежък метал в
твърдо или течно състояние. При реакции на дълбоко разцепване на ядрата може да се достигне до генерацията на десетки неутрони на един
налитащ протон. Тези неутрони са с висока енергия. Те попадат в пръстеновидна активна зона на реактор на делене и трансмутация – европейски, японски и т.н. проекти. (Фигура 1).
Специалистът по ядрена физика проф. И Н Острецов предлага в
качеството на ускорител да бъде използван протонния ускорител на
А.С. Богомолов с енергия на снопа 10 GeV [1]. Този ускорител (наречен
BWLAP/ABC2D) използва принципа на обратна ЕМ вълна, той е компактен и не се нуждае от свръхпроводящи намотки на магнитите си. Следователно е значително по-евтин.
В работа [2] е разработена схема на каскаден хибриден реактор с гориво от течни соли – CSMSR. Този проект се базира на следните принципи:
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Фиг. 1. Концептуална схема на електроцентрала с хибриден реактор, в който
източник на бързи неутрони е ускорител на заредени частици [2].

а) гориво от типа течни соли; б) подкритичен реактор, управляван от ускорител; в) каскадна схема на подкритичния реактор; г) неводна технология за преработване на ядреното гориво. Предполага се, че реакторът
ще бъде използван за затваряне на горивния цикъл на РЛВ.
При работа в подкритичен режим с keff = 0.95 при топлинна мощност
от 1 GW ще бъде необходим външен неутронен източник с интезитет
от 1017 n/s при термоядрена мощност ∼ 0.3 MW. В този проект напълно
са отстранени физическите причини за аварии в следствие на реактивността и отсъстват неустойчивостите, характерни за критичните реактори на течни соли. Управлението на реактора е много ефективно, като
част от неутроните се използват за трансмутация на продуктите на делене и на актинидите.
На Фиг. 2 е показана опростена схема на реактор-трансмутатор. Снопът заредени частици попада в бързата активна зона на композитно гориво С-1. Вследствие на дълбоко разцепване на ядрата тук се образува неутронен източник. Тези неутрони се размножават с коефициент
∼ 29 като величината kеff = 0.95. В зоната С-2 потокът се умножава до
стойности N ∼ n2 .W12 . В това съотношения W12 ∼ 0.4 е вероятността за предизвикване на делене на активни ядра в зона С-2 от неутрони, генерирани в зона С-1. При стойност на kеff = 0.95 броят на актовете на делене в зона С-2 на един първичен неутрон е от порядъка на
Nf ∼ (n2 /(1 − keff ))W12 ∼ 100. Освен композицията от соли LiF, MgF2 ,
MF, (тук М обозначава минорен актинид плюс уран, плутоний и торий),
4
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Фиг. 2. Принципна схема на реактор-трансмутатор. С-1 – първи каскад. Бърза
активна зона с коефициент на размножение k1∞ > 1; C-2 – втори каскад. Топлинна активна зона на трансмутация k2∞ < 1; М – актиниди; X – поглътител
на топлинни неутрони.

областта С-1 съдържа и поглътител на неутрони от типа на XF3 (тук X е
Gd, Sm), които намаляват вероятността W21 за проникване на неутрони
от областта С-2 в областта С-1. Достатъчно е да се добави 0.1% Gd в солевата композиция, за да се обезпечи стойност на W21 от порядъка на
10−3 ÷ 10−2 , като в същото време количеството на неутрони в областта С-1 намалява с 0.5%. За традиционната схема, основана на подкритически реактор с kеff = 0.95 и с топлинна мощност 1 GW, е небходим
ускорител с мощност от 50 MW. В каскадната схема може да се намали
мощността на ускорителя ∼ 10 пъти и може да бъде използван ускорител
на електрони вместо ускорител на протони. В този случай ускорителят
ще употребява 1% от енергията на реактора CSMSR вместо 10%, които би
черпил ускорител на протони.
2
2.1

СИСТЕМИ С МАГНИТНО УДЪРЖАНЕ НА ПЛАЗМАТА
Токамак

Поради ограничения обем на обзора няма да се спираме на всички предложени системи на реактори на основата на Токамак. Проектите, разработвани до 2009 г., се базират на стандартния или още конвенционален
токамак, при който активната зона на размножаване на неутроните и
използване на делящи се материали се намира в зоната на тороидалното магнитно поле на токамака [3]. Това може да бъде фактор, който да
5
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затрудни технологичното развитие на хибридните системи. Очевидно
намотките за магнитните полета трябва да бъдат свръхпроводящи, което би изисквало много добра термоизолация между намотките и бланкета. Това ще създаде ограничения в работата на бланкета, съдържащ
делящи се материали.
От гледна точка на технологията много подходящ за комплекса на
хибридния реактор е сферическият токамак (Сф.Т), който може да бъде поставян и ваден като кубче в реактора на делене. Подобен проект е
компактният източник на термоядрени неутрони (CFNS) [4]. Този подход е възприет от няколко лаборатории, чиито разработки се базират на
следните изисквания: CFNS трябва да осигури термоядрена мощност в
интервала 50–100 MW. Фигура 3 показва сравнение на зоните, заети с
плазма на конвенционален и сферичен токамак.

Фиг. 3. Сравнение на активните зони на конвенционален и сферически токамак.

Аспектното отношение на токамака е в интервала 1.6 < A < 2.5. Това е отношението на големия към малкия радиус на тора, A = R/a. (За
конвенционалния токамак аспектното отношение A ∼ 3).
Трябва да се отбележи бързото разпространение на сферичните токамаци в последното десетилетие, което се дължи на няколко фактора.
При тях отсъства голям централен соленоид за омическо нагряване на
плазмата. Тя се създава и нагрява предимно с неутрални снопове и с радиочестотни методи. Големият радиус на тора на болшинството от действуващите сега Сф.Т е от порядъка на 0.5 ÷ 0.8 m. Оказва се, че тези устройства показват отлични параметри на плазмата, което се дължи на
това, че в тях загубите на частици се описват с неокласическа дифузия,
която е далеч по-слаба от турбулентната дифузия, характерна за голе6
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мите машини. Коефициентът на дифузия в този случай е:
Dneo = Dcl A3/2 .

(1)

Друго голямо преимущество е, че това са плазмени устройства с голямо
отношение на газодинамичното налягане към магнитното налягане β.
В сравнение с конвенционалните токамаци, при едно и също магнитно
поле тази машина е с много по-голям КПД.
Както е известно, термоядрената мощност, която може да получим от
едно устройство, зависи от няколко фактора, а именно коефициентът β,
тороидалното магнитно поле BT и обема на системата V :
Pfus ∼ β 2 BT4 V .

(2)

От това съотношение се вижда, че, за да се получи достатъчно голяма мощност, трябва да се увеличи интензитетът на тороидалното поле.
Решаването на този проблем в конкретния случай не е проста задача,
защото нарастването на тока на намотките изисква голямо сечение на
проводника и съответното охлаждане. Това неминуемо ще увеличи сечението на централната колона. При преминаване към работа със смес
от деутерий и тритий същата колона трябва да бъде защитена от интензивния неутронен поток, което още повече ще увеличи размера ѝ. Решението на проблема може би е свързано с приложение на високотемпературните свръхпроводници (ВТСП). Вече действа експериментално устройство, в които една от полоидалните намотки е изработена от ВТСП
(Токамака – GOLEM в ТУ Прага). Тези проводници са тънки ленти, така
че те не биха увеличили чувствително диаметъра на централната колона
на Сф.Т [5]. И все пак е необходимо да се проведе значителна изследователска работа и технологично развитие на ВТСП, както и сериозни капиталовложения преди да може да се твърди с убеденост, че проблемите
са решени. Например не е ясно, какво би било влиянието на силния неутронен поток на ВТСП в централната част. По принцип Сф.Т могат да
работят в стационарен режим – плазмата съществува, докато действуват
устройствата за външно нагряване и захранването на магнитните полета. Отсъствието на централния соленоид и много по-малките размери
на Сф.Т ги прави чувствително по-евтини от стандартния токамак. Тази
съвкупност от преимущества може да доведе до това, именно сферичните токамаци да демонстрират горяща плазма, преди това да се е получило в ИТЕР. Оценките, дадени наскоро от Костли и съавтори [6], показват,
че плазма с парметрите на тази от ИТЕР може да бъде получена от Сф.Т с
20 пъти по-малки размери. По-долу (Фиг. 4) е показано едно прогнозно
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Фиг. 4. Вижда се очакваният бърз напредък на компактните сферични токамаци и тяхното приложение в енергетиката.

сравнение на развитието на енергетиката на основата на конвенционалните и на сферическите токамаци, направено от М. Грязневич [7].
Таблицата по-долу показва основните параметри на някои съществуващи устройства.
Токамак

R, m
R/a
k
Ip , MA
Bt, T
P nb, MW
t pulse, s

MAST,
UK

NSTX,
USA

Globus-M,
РФ

QUEST,
Japan

KTM,
Каzаkhstan

SCFNS TS,
UK

0.8
1.4
2.7/2.75
1.4/2
0.6/0.8
4/10
0.8/5.0

0.85/0.93
1.4/1.5
3.0
1.5/2
0.5/1.0
7/10
1.8/5.0

0.36/0.6
1.5
1.6/2.5
0.35/0.5
0.5/1.0
1.5
0.5

0.68
1.7
2.5
0.3
0.25
—
s/s

1.0
2
2
0.5
1
—
0.5

0.5
1.6
2.7
1–2
1.5
5–10
s/s

Проектът на Азисов, Кутеев и съавтори (смята се за един от основните етапи на термоядрената програма на Руската Федерация) заема междинно положение между класическия токамак и сферичния токамак [8].
Фигурите по-долу показват проекта на този колектив. Най-важните параметри на устройството са изброени под Фиг. 5. Ако този проект бъде
реализиран, той ще бъде важен етап преди пилотната промишлена сис8
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С.C. Ананьев,
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15 м

При указанных геометрических
проведена конструкторская прорабо
буемой гофрировки магнитного пол
служивания, откачки, ввода мощно
ства, что привело к компоновке, из
лило определить геометрию полои
расчёты базового равновесия плазм
тельным программам [8—12] (рис. 5
16 м
Как видно на рис. 5, магнитны
режима стационарного горения, по
Рис.
4.5.ДЕМО-ТИН:
сечения токамака
Фиг.
Ляво: сечениевид
на токамака
с размери;и Дясно: компановка на ДЕМО-ТИН.
лительных программ SPIDER [8, 9]
главные размеры
[12], довольно близки.

ние вакуумной границы.
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Рис. 5. Базовые равновесные магнитные конфигурации плаз

Рис. 15. Геометрия бланкета: а — вид сбоку; б — вид сверху; в — детализация вида сверху

Фиг. 6. (a) страничен изглед на бланкета; (б) изглед отгоре; (в) детайлизиран
Дивертор. Узлы дивертора расположены симметрично в верхней и нижней части вакуумной камеОСНОВНЫЕ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
видДивертор
отгоре.состоит из 18 секций, по
ры.
три кассеты в каждом верхнем и нижнем секторе камеры. Обслуживание дивертора предполагается через большие экваториальные патрубки (рис. 16).

РЕШЕ

Основные физико-технические
решения,б принятые при проектировании
а
в
— ЭМС сверхпроводниковая. Центральный соленоид (ЦС) 9выполнен и
ного поля (ОТП) из NbTi и Nb3Sn, обмотки полоидального поля (ОПП) —
проводниковой ЭМС позволяет радикально уменьшить мощность питания
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неутрони от DT-cинтез през първата стена – 0,2 МW/m2 ; флуенс1 на бързите неутрони (En > 0, 1 МеV) в първата стена Fn ∼ 2 МW год/m2 .
Предполага се като промеждутъчна стъпка преди въвеждането на
ДЕМО-ТИН да бъде възстановен и модернизиран в близко бъдеще токамакът T 15MD (големият радиус на тора ще бъде R ∼ 1, 5 m) [9]. Според
мнението на акад. Е. Велихов, Руската Федерация ще има ДЕМО ТИН към
2035 г.
2.2

Системи с магнитни огледала (Пробкотрон)

Тези системи на удържане на плазмата имат редица преимущества:
проста линейна геометрия, могат да работят в стационарен режим с висок коефициент бета, диверторните системи са извън зоната на силното магнитно поле, дифузията на заредените частици в централната част
много по-слаба (отсъстват резонансните механизми и неокласическият
транспорт, които са основните причини за загубите) [10].

Фиг. 7. Газодинамична уловка с магнитни огледала. Системата има 6 инжектора
на снопове от неутрални атоми, магнитното поле в централната част е 0.3 Т, а в
магнитните огледала то стига до 15 Т. Параметрите на плазмата в централната
част са такива, че, ако се работи на подобно устройство с DT смес, може да се
обезпечи неутронен поток на стената от порядъка на 0.1 MW/m2 . Следователно
тази система може да бъде източник на термоядрени неутрони.
1
Флуенсът е величина, даваща интегрираната за определено време мощност на лъчистия поток, падаща на единица повърхност.
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Фиг. 8. Проект на система за изгаряне на актиниди на базата на пробкотрон [11].
Размери: дължина между магнитните огледала 30 m, диаметър на плазмения
стълб в централната част 1 m (за компактност на фигурата съотношението на
размерите е друго), плътност на плазмата 1020 m−3 , електронна температура
∼ 4 KeV, магнитно поле в соленоида 2.5 Т, в огледалата 12 Т, неутронен поток
на първата стена 1 MW/m2 . Сноповете с неутрални атоми (70 keV – абсорбирана
мощност ∼ 100 MW) са насочени в област, където магнитното поле е 1.4 пъти
по-силно от това в соленоида, създавайки по този начин значителна заселеност
на отразените йони.

Един действуващ експеримент, в която се изучават МХД стабилни аксиално симетрични системи с магнитни огледала е показаната на Фиг. 7
газодинамична уловка (GDT), съществуваща в Новосибирск. Следващата
фигура 8 представя проект на система за изгаряне на актиниди, действуваща на основата на аксиално симетрична система с магнитни огледала.
2.3

Плазмени инжектори

Съществуват импулсни системи, използващи плазмен инжектор с конфигурация на реверсивно магнитно поле (FRC). На базата на два срещуположно насочени инжектора е направен проект на система с Q = 1 в
термоядрената част, с термоядрена мощност от порядъка на 20 MW. Положителният добив на енергия се получава в ядрената част. В индуктивния инжектор се създават плазмоиди, които се ускоряват до високи скорости, като по този начин енергията на магнитното поле се превръща в
кинетична енергия на плазмоида. В централната част на устройството
двата насрещни плазмоида се сблъскват с взаимна скорост в интервала
(6 ÷ 8) × 105 m/s и плазмата се термализира. Това е показано на фигури 9,
10 и 11.
11
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Фиг. 9. Горе: – схематичен външен вид на сдвоения индуктивен плазмен ускорител. Долу: CAD изображение на хода на процесите в него. Няколко лаборатории: Университет Вашингтон, Helion Energy, MSNW LLS [12].

Фиг. 10. Проект на импулсна система с плазмени инжектори с FRC i.

12
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Фиг. 11. Сечение на централната част на устройството със структурата на бланкета. Слоевете, показани отвътре навън, са: горящата плазма, аксиалното магнитно поле, първата стена от берилий, активният бланкет от разтопени соли,
течен или твърд радиоактивен метал.

Предполага се, че се достигат плътности от порядъка на 3.5 × 1021 m−3
и температури по-високи от 1 KeV. Преимуществата на тази система:
• тя има проста линейна конструкция;
• високо отношение на енергията на плазмата към енергията на магнитното поле;
• както и при стационарната система пробкотрон чувствителната
част на устройството – дивертор, е далеч от централната част, където неутронният поток е много висок. (Този проблем е съществен
за всички хибридни устройства!);
• хибридна енергетична машина, базирана на плазмен инжектор с
честота 15 херца, би имала много добри икономически показатели.
3

Z-ПИНЧ

Съществува проект за използване на системата на Z-пинч в Националната лаборатория на САЩ, Сандия за процесиране на трансуранови актиниди.
3.1

Плазмен фокус [13]

Плазменият фокус (ПФ) е една разновидност на системите със Z-пинч
на плазмата, които продължават да са актуални в научен, така също и в
13
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научно-приложен аспект. В началото на 60-те години на 20-ти век в разряд на деутерий в ПФ са били регистрирани рекордно високи за онова
време стойности на поток от неутрони, получени при реакции на синтез.
Увеличение на размерите и мощностите на тези устройства спира през
80-те години, след като се установява, че зависимостта на неутронния
добив от тока излиза на насищане при енергозапас на кондензаторната
батерия от порядъка на 1 MJ. Понастоящем в света действуват десетки
подобни лаборатории, в които се провеждат изследвания в областта на
в.т. плазма и се усъвършенствува експерименталната техника. В литературата съществуват публикации, в които са правени оценки на възможността за директно използване на високия неутронен добив на ПФ
в хибриден ядрен реактор. Изводите се неутешителни – за да се получи значим ефект, е необходима система с енергозапас от ∼ 10 MJ. Толкова по-интересна е статията на A. Clausse et al. [13], в която се показва принципната възможност да се създаде компактна хибридна система
на основата на плазмен фокус, използвайки каскадно усилване на неутронния поток. Този принцип вече бе разгледан по-горе при системите с
използване на ускорители (ADS) за създаване на първичен сноп от неутрони с висока енергия. В статията е приложен математическият апарат,
развит от Барзилов и др. [14] за пресмятане на каскадни подкритически
реакторни системи. Барзилов, а и други автори, изхождат от условието,
че стабилна безаварийна работа на една подкритична ядрена система
може да се обезпечи, ако ефективният коефициент на размножение на
неутрони в активната среда kеff е не по-голям от 0.95. Следователно зна-

Фиг. 12. Сферична каскадна система за усилване на първичния неутронен сноп.
С r0 e обозначен радиусът на празния обем в центъра, в който трябва да се постави камерата на плазмения фокус. В защихованите зони се поставя уран, обогатен до 8% с изотопа 235 U. Работният газ на ПФ е 50% смес DT.
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чителен коефициент на усилване M (умножение) на неутронния поток
в активната зона на реактор-размножител може да се осигури само посредством каскадно усилване. Освен аналитичното решение на задачата,
Clausse et al. използват и Монте Карло моделиране на избраната от тях
каскадна система. Фигура 12 показва разрез на сферичната конфигурация на каскадна система за усилване на първичния неутронен поток от
плазмения фокус. С r0 e обозначен радиусът на празния обем в центъра, в който трябва да се постави камерата на плазмения фокус. Моделът предполага точков източник на първични термоядрени неутрони в
центъра на системата. Радиусът на празния обем е 20 cm. При постоянен обем на системата се менят съотношенията между величините r1 , r2
и r3 . Трябва да се определи коефициентът на усилване . Както с аналитичните пресмятания, така и с моделирането с метода Монте Карло се
получават следните резултати за коефициента на усилване M , които се
различават не повече от 30%.
И в двата случая се получава оптимум на стойността на коефициента
M . Фигура 13 показва размерите на сферичните слоеве, получени при
пресмятанията.
Известно е, че неутронният добив на оптимизиран ПФ при работа със
смес DT в един импулс e Yn ∼ 109 kJ−2 EP2 F . Броят на актовете радиоактивен разпад, предизвикани от неутронния импулс в каскадната система
от гориво, обогатено с 8% 235 U, ще бъде тогава Ef ∼
= 1.23 × 105 kJ−1 EP2 F M .
Предполагайки, че 5% от енергията на кондензаторната батерия EP F
[15] се консумира в пинча, за да създаде условия за актове на синтез,

Фиг. 13.
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се стига до оценката 0.05EP F ∼
= 1.23 × 105 kJ−1 EP2 F M , която дава за енергията на батерията.
Както отбелязват авторите на този анализ, оказва се, че в този случай плазменият фокус, макар и с умерен неутронен добив, може да се
окаже пред системите с инерциален синтез Z-пинч и особенно с лазерен термоядрен синтез, които изискват огромни капиталовложения.
EP F ∼
= 4000 kJM −1 , тоест получава се величина от порядъка на 50 kJ, което не е проблем за съвременната технология на плазмения фокус. Това,
което трябва да се направи, е да се построи плазмен фокус с подобна
енергия, който да работи в честотен режим от поне няколко херца.
4

ИНЕРЦИАЛНИ СИСТЕМИ

Понастоящем лазерният термоядрен синтез се развива в редица страни,
като най-голямото действуващо устройство (NIF) е изградено в Ливърморската Национална Лаборатория (LLL) в САЩ2 [16]. То се основава
на Nd твърдотелни лазери3 , с диодно напомпване, с обща енергия на
всичките 192 снопа ∼ 1.8 MJ. Литературните данни, получени в последно време, показват, че максималната термоядрена енергия, получена
от компресията на Т.Я. индиректна мишена, е от порядъка на няколко
десетки килоджаула. Вместо планирания коефициент G на усилване на
мощността на драйвера ∼ 10, сега се получава величина от порядъка на

Фиг. 14. Проект на хибриден реактор на основата на лазерен инерциален термоядрен синтез.
2

Аналогично устройство (MJL) се изгражда понастоящем в Бордо, Франция.
Само бъдещето ще покаже, дали ексимерният лазер на KrF (λ = 248 nm) не е бил
по-добрият избор
3
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LIFE design. It is believed that a new Solid Hollow Core
(SHC) design will help overcome these limitations.
Higher-mass fraction of fertile material can be achieved
with the new ХИБРИДНИ
SHC fuelЯДРЕНИ
shownРЕАКТОРИ.
in FigureЧАСТ
11.II The stress in
the wall of SHC fuel at fission gas pressures resulting
from burn-up as high as 99.9% FIMA has been predicted,
10−2 . Това показва, че вероятно предстои дълъг период на постепенно
and calculated values do not exceed the intrinsic strength
подобряване на параметрите на плазмата. Ако обаче се върнем на разof the
работките
наirradiated
хибриденmaterials.
реактор, то това, което предлага LLL, e проек-

тът Лазерна Инерциална Термоядрена Енергийна система (LIFE), който
трябва да използва резултатите на NIF и технологиите, разработени за
нея. Тази система трябва има параметрите, обезпечаващи функционирането както на “чист” термоядрен реактор, така и на хибриден такъв.
Фигура 14 показва хибридния реактор на основата на LIFE.
e robust SiC
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Лазерните снопове (λ = 351 nm) с обща енергия 1 ÷ 1.4 MJ и честота на
повторение 15 херца ще предизвикват компресия и изгаряне на Т.Я. мишени, при което се получава термоядрена енергия в интервала 20÷50 MJ
с коефициент на Т.Я. усилване Gfus в интервала 15 ÷ 25 и термична мощност 200÷500 MW. 80% от енергията е във формата на 14.1 MeV неутрони,
(1019 неутрона за импулс) които, преминавайки през берилиевия слой на
камерата, се забавят и умножават (от един 14 MeV неутрон се раждат 1.8
неутрона).
В бланкета на системата те допълнително се забавят в разтопения солев разтвор Flibe (смес от LiF от BeF2 в съотношение 2:1), който освен
това създава тритий, нужен за изработване на Т.Я. мишени. В солевия
разтвор са потопени сферични капсули (Фиг. 15), съдържащи многослойните сферични горивни елементи от технологията TRISO. Работната
температура на бланкета е в интервала 610 ÷ 640◦ С. Коефициентът на
усилване в ядрената част, Gfiss , e в интервала 5 ÷ 6. Системата е конструирана да работи в дълбоко подкритичен режим с ефективен коефициент на размножение keff < 0.7. Преимуществата на тази система са, че
не е нужно да се обогатява природния уран. В ТRISO капсулите може да
се постави обеднен уран, торий или отработено ядрено гориво от реакторите с лека вода [17]. На Фиг. 15 са показани капсулите на ядреното
гориво, а Фиг. 16 показва динамиката на основните процеси в реактора.

Фиг. 16. Крива на топлинната енергия (ляво), която може за бъде получена по
време на живота на този хибриден реактор LIFE. Дясната фигура представя времедиаграмата на утилизация на различните изотопи в проекта.
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5

ПРЕМАХВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ПРОДУКТИ НА КОМЕРСИАЛНАТА ЯДРЕНА
ЕНЕРГЕТИКА [18, 19]

В предишните параграфи бяха показвани проекти на хибридни устройства, които са предназначени да утилизират чрез ядрено делене силно
радиоактивни актиниди, свързани със съществуващата енергетика, която използва комерсиалните реактори на делене. Такива актиниди са:
обеднен уран, който остава след обогатяване на природния уран с 235 U
до 4.5% (1.5 млн. тона), както и отработено ядрено гориво, оръжеен уран
или плутоний, снети от оръжията поради изтичане на срока на годност
и минорни актиниди, които се натрупват в ядрените реактори. Количеството на тези вещества сега се оценява на 400 000 тона. Освен това технологията на ВВЕР използва като топлоносител в първия контур вода,
съдържаща силно радиоактивни продукти на ядреното делене. До този
момент са натрупани ∼ 1 милион тона такава вода, която се съхранява (погребва) в специални хранилища. Тази радиоактивна вода е много
сериозен проблем при извеждането на реактора от експлоатация. Очевидно е, че, ако се намери метод за бързото ѝ дезактивиране, то това би
бил един голям технологичен пробив.
По-долу се описва точно такъв метод [18]. Получените от А. Корнилова експериментални криви на спадане на активността на продуктите на
делене във вода от първия контур на ВВЕР в присъствие на колекция от
микроорганизми (Фиг. 17 и Фиг. 18) вероятно ще бъдат изненадващи за
много специалисти по ядрена физика.
Ядрените реакции спадат към т.нар. силни взаимодействия, но, за да
се осъществят те, е необходимо елементарните частици да се сближат
достатъчно, като за тази цел трябва да преодолеят кулоновия бариер
(електростатичното отблъскване между положителните ядра). Именно
за това в плазмените устройства се стремим да постигнем висока температура, за да може кинетичната енергия на частиците да преодолее потенциалния бариер. Наблюдаваният ефект, обаче, има удовлетворително квантово механично обяснение, базирано на динамичния принцип
на неопределеност във формата на Шрьодингер–Робертсон. В случая се
формират корелирани кохерентни състояния (ККС) на синтропни асоциации от микроорганизми [18]. Механизмът обяснява редица странни
за познатата ни физика на микросвета явления, а именно аномална висока вероятност на ядрени реакции при стайни температури, отсъствие
както на гама излъчване в тези случаи, така и на дъщерни радиоактивни продукти. Това са така наречените ядрени реакции с ниска енергия
(LENR), които са предмет на изследване от две-три десетилетия. (Вж. [18]
и литературата, цитирана там). Най-значителната особеност на ККС е
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тивных микроорганизмов) и в контрольных кюветах без микроорганизмов
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възможността им за създаване на кратковременни управляеми гигански флуктуации на енергията на частицата, които могат да достигнат
δE ∼ 10 ÷ 30 KeV, което е хиляди или милиони пъти повече от средната кинетична (топлинна) енергия на същата частица. Формално това се
изразява с динамичния принцип на неопределеност на Шрьодингер и
Робертсон [20, 21]:
q
2 ≡ G }/2 ;
δpδq ≥ }/2 1 − rpq
pq
q
2 ≡ G }/2 ;
δEδt ≥ }/2 1 − rEt
Et
p
G = 1/ 1 − r2 .

(3)

В тези съотношения произведенията на флуктуациите на динамичните
променливи (координата, импулс, енергия, време) се определят от съответните коефициенти на корелация между променливите r. Те варират
в интервала:
2
0 ≤ rpq
≤ 1;

2
0 ≤ rEt
≤ 1.

(4)

2 , r2  1
Във всяка система, намираща се в стационарно състояние, rEt
pq
и принципът на неопределеност е в познатата форма на Хайзенберг:
δpδq ≥ }/2. В динамичните системи, в частност живите обекти, се наблюдават съществени разлики. Добре известно е, че фронтът на нарастване при биологичните ефекти никога не е хомогенен, винаги се появяват някакви локални нееднородности (фактически това са потенциални
наноями). Всяка от тези наноями е нестационарен осцилатор за частиците, които се намират в нея. В процеса на динамично изменение на
параметрите на тези наноями могат да се формират ККС за съответните
2 , r2 → 1
частици с големи стойности на коефициентите на корелация, rEt
pq
и с неограничено нарастващи флуктуации на енергията и импулса, което прави възможно преминаването на потенциалния бариер. Разликата
между принципа на Хайзенберг и обобщения принцип на ШрьодингерРобертсон се вижда
√ най-добре от коефициента на ефективност на корелацията G = 1/ 1 − r2 . Той нараства от 1 при r = 0 до G → ∞ при |r| → 1.
Това е случаят на пълна корелация, показан от дясната страна на Фиг. 19.
Както се вижда от Фиг. 17, в присъствие на микроорганизмите се наблюдава драстично намаляване (до 35 пъти !) на времето на деактивация
на изотопа по отношение на “класическото” време на разпад τ на радиоактивния цезий. Корнилова и Высоцкий обясняват това многократно увеличение на скоростта на разпадане с включване на механизъм на
“полезна” за микроорганизмите трансмутация на радиоактивния цезий
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Фиг. 19. Схема на формиране на големи флуктуации на кинетичната енергия
на частиците, намиращи се в кохерентно корелирано състояние, (фигурата отдясно) за сметка на синхронизиране на флуктуациите на различни нива на суперпозиционното състояние [19].
137 Cs

в стабилен изотоп на барий 136 Ba в реакцията:
137

Cs + p → 136 Ba + ∆E .

(5)

Енергията на реакцията е положителна и е равна на ∆E = 5.58 MeV.
Физическият принцип на това действие се състои в създаване на кратковременни гигански флуктуации на енергията на протона под въздействието на микроорганизмите и тунелен преход, осъществяващ реакцията на синтез при стайна температура. За нуждите на растящата (развиваща се) биологична система може да са необходими йони с определени
характеристики. Такива могат да бъдат йони на калия или бария – “биологичен аналог” на калия. Действително йонните радиуси на двата йона,
Ba2+ и K+ са много близки: RBa ≈ 1.4 Å, а RK ≈ 1.33 Å. Калият е жизнено
важен микроелемент за системата и при негов дефицит вероятността за
замяната му с бариев йон е значителна, много по-голяма от вероятността за директната замяна на калий със цезий, чиито йонни радиуси са
RCs ≈ 1.67 ÷ 1.69 Å. Ако в средата освен микрооорганизмите има калий,
както е показано на същата фигура със зависимостта на активността на
137 Cs от времето в присъствие на МСА и КCl, то реакцията със заместването му с барий върви много слабо и времето за дезактивация е 10
години. В публикацията на Корнилова и Высоцкий [18] са формулирани по-подробно условията на средата при които имаме успешна бърза
утилизация на радиоизотопите.
По-долу е приведена една оценка на В. Висоцкий [19] на вероятостта
за ядрената трансформация на цезий 137 Cs в горната реакция. От съотношение (3) може да се направи следващата проста оценка за долната
граница (минималната граница) на флуктуация на кинетичната енергия
22
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на частица с маса , локализирана в интервала δq:
δE (min) = (δp)2 /2M = pG2 }2 /8M (δq)2 .

(6)

В частност при локализация на протона с маса Mp в типична за кондензираните среди междуатомна област с размери a ≈ 1.5 Å (при това
δq ≤ 0.75 Å), флуктуацията на кинетичната енергия на частицата, намираща се в ККС със стойност 1 − |r| ≈ 10−7 , (на което отговаря много
голям, но реален коефициент на ефективност на корелацията, G = 2240)
е от порядъка на δT (min) ≈ 5 keV. Ще отбележим, че тази величина, която
е типична за енергиите на частиците във в.т. плазма, може да бъде получена при произволна ниска температура на средата, в която се намира
потенциалната яма. Ето всъщност как работят нискоенергетичните ядрени реакции.
Аналогични експериментални резултати за кривите на разпад на радиоактивен барий 140 Ва, лантан 140 La и кобалт 60 Co от водата на първия
контур на ВВЕР, са показани на Фиг. 18.
Оказва се, че не при всички изотопи – продукти на делене в реакторите, може да бъде ускорено намаляването на активността под въздействието на микроорганизмите (например при Co), както се вижда от тази
фигура. По отношение на разпадането на 140 Ва и 140 La – последният е
дъщерен изотоп на 140 Ва, освен това времето на живот на лантана 140 La
е 40.3 часа, докато времето на живот на 140 Ва е 12.7 денонощия, тоест
τLa  τBa . Следователно намаляването на активността на лантана ще
следва спада на активността на барий 140 Ва. След първоначалния интервал от време от около 10 дни, в който ефективното време на живот, определено по кривата на лантана отговаря на известното от литературата
време на живот на 140 Ва, следва период в което намаляването на активността става два пъти по-бързо от това, което би дало характерно време
на живот на бария. Анализът на възможните трансмутации показва, че е
възможно трансформация на 140 Ва в друг стабилен изотоп посредством
реакцията:
140
Ва + 12 C → 152 Sm + ∆E .
Въглеродът присъства в голямо количество в гранулите MCT. Според
авторите периодът от 10 дена е време, за което биологичната колония се
адаптира към условията на средата с радиоактивно излъчване. За това
време са се сменили приблизително 10 поколения от микроорганизми и
се включва механизмът на “изгодната” трансмутация.
В публикациите [19] са разгледани методите на формиране на ККС в
различните реални системи. Най-същественият процес при тези ниско23
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Фиг. 20. Схема на “раждане” и “изчезване” на виртуалната енергия при движението на частицата през кулоновия бариер с последваща кратковременна ядрена реакция.

енергетични ядрени реакции – преминаването на потенциалния бариер, е показан на следващата Фиг. 20.
На примера на нискоенергетичните ядрени реакции на протон с 6 Li
и 7 Li Висоцкий показва защо в експериментите на А. Росси в Лугано се
осъществява само реакцията:
7

Li+p → {8 Be : Q ≈ 17.255 MeV, Treact ≈ 10−20 s} → 24 He+17.255 MeV (7)

При нормално, некорелирано състояние вероятността за тунелен
преход за тази реакция при температури до 1000 K е крайно малка и не
превишава 10−100 . За оценка се приема, че, за да се осъществи бързо тази реакция, протонът трябва да има енергия δE ≈ 10 KeV. Ако се използва съотношението на неопределеност на Хайзенберг, такава флуктуация
на енергията може да съществува за време δtr=0 ≥ }/2δE ≈ 5 × 10−21 s.
При подобна енергия минималното сумарно време за протичане на реакцията Ttotal = Treact + t1 + t2 ≈ Treact + L(δE)/υ(δE) ≈ 10−18 s. Вижда
се, че необходимото условие Ttotal < δt не се изпълнява и реакцията е
невъзможна. В корелирано състояние, при реално достижима стойност
на коефициента на корелация r = 0.99999, същата флуктуация
√на енергията δE ≈ 10 KeV може да съществува δtr=0.99999 ≥ }/2δE 1 − r2 ≈
2.5 × 10−18 s. В този случай тоталното време на реакцията е по-малко
от времето на съществуване на флуктуацията и реакция (7) е възмож24

6.

на. Аналогичната реакция с 6 Li не може да се осъществи защото в този
случай Treact ≈ 10−13 s. По същата причина в ниско енергетичните ядрени реакции не се наблюдават преходи с излъчване на γ кванти, тъй
като болшинството гама преходи в ядрата се характеризират с времена
в интервала τ ≥ 10−13 ÷ 10−15 s, които съществено превишават продължителността на съществуване на кохерентните корелирани състояния.
6

Заключение

Резюмирайки изложението, може да се обобщят положителните характеристики на хибридните системи по следния начин: преимуществата
на концепцията за хибридния реактор в сравнение с “чистия” реактор
на синтез са:
1. Топлинното и радиационно натоварване на конструкцията в термоядрената част се намалява с фактор от 5 до 50. Това ще позволи
по-бързо да се осъществи този проект.
2. По съвсем друг начин изглежда проблемът за възпроизводство на
трития. В “класическия” термоядрен реактор осигуряването на коефициент на възпроизводство на 3 Т на ниво 1.1 атома на един тритон (тритиев йон), участвал в акт на DT синтез, е много трудна задача. Използването на радиоактивни материали с високи сечения
на ядрено делене променя кардинално ситуацията. Термоядрената част на устройството осигурява само една малка част от неутронния поток. В бланкета тези високоенергетични неутрони предизвикват актове на делене, при които общият брой на неутроните
силно нараства. От този общ брой 1.8 неутрона, падащи се на един
акт на делене, могат да се използват в обвивката от 6 Li за възпроизводство на тритий за термоядрената част, като остават допълнителни неутрони, произвеждащи изотопи за други термоядрени
системи. Тритият е много скъп газ и вече е сериозен разход като
консуматив в изследванията по термоядрен синтез.
А в сравнение с конвенционалния реактор на делене:
1. За сметка на използването на изотопа 238 U ядрените енергетични запаси на Земята се увеличават като минимум с 2 порядъка.
При това огромни количества добит и пречистен уран под различна форма стоят на склад или се намират в хранилищата за отработено ядрено гориво. Урановият цикъл се затваря в системата и се
намаляват разходите за добиване на тежкия метал от руда. Освен
238 U, в качеството на гориво по тази схема се включва торий 132 Th,
запасите от който превишават запасите от уран.
25
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2. По-високо е нивото на ядрена безопасност на устройството. Бланкетът работи в подкритичен режим. Процесите в него спират, когато се изключи първичният неутронен сноп от плазмата.
3. Въвеждането на хибридните системи ще позволи едно хармонично
развитие към чисто термоядрената енергетика. Очаква се засиленият интерес към тези системи да доведе до по-интензивни изследвания на устройствата, осигуряващи термоядрени неутрони за
ХР.
4. Развитието на термоядрените и ядрените изследвания показват,
че няколко от съвременните източници на високотемпературна
плазма (както стационарни, така и импулсни) имат потенциала да
станат основа на хибридни (ядрени – термоядрени) промишлени
системи за производство на енергия и гориво за конвенционалните ядрени електроцентрали. В тях ще се изгарят високоактивните
ядрени отпадъци, с което се затваря ядреният цикъл и ще се противодействува на разпространението на опасни материали. Някои от
тях не са и скъпи – могат да се направят компактни и модулни устройства. Именно това развитие оправдава средствата и усилията
за развитие на високотемпературната плазма до този момент.
В близко бъдеще се очаква прелом в ядрената енергетика, независимо
от това, коя от трите технологии – реактори с бързи неутрони, ускорителите или термоядрените системи, като основа на хибридните реактори
ще се окаже технологически и икономически най-перспективна.
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