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Energetinės ateities beieškant
Looking for the Future of Energy
Daugėjant informacijos apie mažuosius branduolinius reaktorius mūsų žurnalas taip pat
susidomėjo šia tema ir paprašė vieno iš JAV
mažosios branduolinės energetikos vystytojų
k o m p a n i j o s H y p e r i o n Po w e r G e n e r a t i o n v a d o vų atsakyti į mums rūpimus klausimus. Visas
i n t e r v i u i r y r a p a t e i k i a m a s š i a m e ž u r n a l e . Ta i p
pat žurnale rasite ir komentarus apie minėtą
inter viu bei bendrą informaciją apie kitus kuriamus mažuosius reaktorius.

Because of the boost of information on small
nuclear reactors our magazine is also interested
i n t h e s u b j e c t . We h a v e a s k e d t h e l e a d e r s o f
one U.S. nuclear energy company’s develope r s o f m i n i r e a c t o r s H y p e r i o n Po w e r G e n e r a t i o n
for comments on this topic. The full inter view
i s p r e s e n t e d i n t h i s m a g a z i n e . A d d i t i o n a l l y,
you will find both the comments on this interview and general review on developments
in this area.

Kuriant ir analizuojant strategijas visada sus i d u r i a o p t i m i s t ų i r p e s i m i s t ų p o ž i ū r i a i . Ta i
labai akivaizdžiai matosi skaitant komentar us.
Atstovaujantieji tik elektros energetiką mažųjų branduolinių reaktorių realų atėjimą į rinką
mato tik po 20-30 metų, o atstovaujantieji bendrąją energetiką – jų poreikį ir atėjimą į rinką
prognozuoja jau po kelerių metų. O gal iš tiesų suprasime, kad su didžiosiomis branduolinėmis jėgainėmis šildyti ežerus, upes ir taip
švaistyti energiją bei niokoti gamtą yra tikrai
neracionalu...

The optimistic and pessimistic views confront
when the strategies are developed and analysed.
This is par ticularly evident from the comments.
Different positions regarding the mini reactors
real entr y into the market are presented - the
backing of electric energy is only expected in
20 or 30 years, while the backing of the common energetic industry predicts its demand
and real opening in a few years. Maybe we will
finally realise that heating of the lakes, rivers,
wasting of the energy and destr uction of nature
with the help of large nuclear power plants is
not reasonable anymore...

Šio žurnalo tikslas pradėti viešą diskusiją apie
Lietuvos ir Baltijos šalių „branduolinę“ ateitį.
Tikimės dar šį rudenį surengti ir tarptautinę
konferenciją šia tema.

The aim of this magazine is to raise the public awareness on the common Lithuanian and
Baltic states nuclear future. We do hope to
organize the international conference on this
topic this autumn.

Bronius A. Rasimas
Vyr. redaktorius | Chief Editor
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Naujovės branduolinėje
energetikoje galėtų pakeisti ir
Baltijos šalių energetikos strategiją
Baltijos šalys – Lietuva, Latvija ir Estija – dabar yra kryžkelėje priimant labai svarbius
sprendimus energetinio saugumo ir patikimumo srityse. Nors šiame regione nėra labai
daug energijos reikalaujančių pramonės įmonių, apsispręsti verčia keli faktoriai – Baltijos
šalys yra techniškai izoliuotos nuo Europos Sąjungos energetinių sistemų, taip pat vis dar
priklausomos nuo Rusijos energetinių šaltinių. Atominės elektrinės uždar ymas Ignalinoje
Lietuvoje verčia ieškoti ir skubių sprendimų – ar skubiai statyti buvusios atominės
elekrinės vietoje naują atominę elektrinę, ar ieškoti kitų racionalesnių (o gal ir pigesnių)
sprendimų. Spaudoje yra pasirodę pranešimų, kad dėl uždarytos Ignalinos atominės
elektrinės kaimyninės šalys – Latvija ir Estija nagrinėja galimybę statyti savo šalyse
atskiras 400-500 MW atomines elektrines. Kiti kaimynai (Kaliningrado sritis ir Baltar usija)
taip pat svarsto galimybę savo teritorijose statyti pakankamai galingas atomines elektrines.
Aktyviai svarstant galimybes mūsų regione statyti didelės galios jėgaines, Baltijos šalių
e n e r g e t i k o s e k s p e r t u s d o m i n a i r H y p e r i o n Po w e r G e n e r a t i o n i n o v a c i j o s .
Žurnalo „Energetikos erdvė” redaktorius Bronius Rasimas šiais klausimais kalbina JAV kompanijos Hyperion Power Generation Inc. generalinį direktorių p. John Grizz Deal.

John Grizz Deal

Žiniasklaidoje yra pakankamai mažai informacijos apie Jūsų koncerno
kuriamus gaminius, nors ji ir yra intriguojanti – „...truputį didesnis už
vidutinį buitinį šaldytuvą reaktorius
gali pasiekti 25 MW galią, yra lengvai
transportuojamas, bei lengvai įrengiamas“. Gal galėtumėte plačiau pristatyti Jūsų koncerno Europai siūlomas
naujas technologijas ir gaminius? Taip

pat būtų labai įdomu sužinoti, kokius
specifinius gaminius Hyperion Power
Generation planuoja pateikti, kokius
paruošiamuosius darbus reiktų atlikti
norint, kad Jūsų gaminamas reaktorius pradėtų veikti?

The Baltic countries (Estonia, Latvia and Lithuania) are at crossroads
in resolving impor tant issues rel a t e d t o a v a i l a b i l i t y, s e c u r i t y a n d
reliability of resources needed to
cover their energy needs. Even
though this region does not have
large energy consuming industries,
several factors force it to make at
this juncture critical decisions. The
noted countries are 1. in technical
and physical isolation from energy
systems of the European Union, 2.
loss of power generation from the
closure of the Ignalina atomic in
L i t h u a n i a r e q u i r e s s w i f t a n d i m p o rtant solutions, 3. building a new
replacement nuclear power plant
involves huge capital investments
and may require more rational and

less expensive solutions. Several
newsmedia repor ts indicate that,
because of Ignalina‘s nuclear power plant closure, Latvia and Estonia
are considering construction their
own nuclear plants in the 400-500
MW range. Other neighboring countries (Russia in the Kaliningrad region and Bielorussia in its western
par t) are contemplating the construction of much more power ful
nuclear plants. In view of so many
intentions to build rather power ful
nuclear facilities in this region, we
are much interested to learn about
apparently less complex and more
appealing HPG innovation. Accordi n g l y, i t w o u l d b e a p l e a s u r e f o r
us to hear your responses to several impor tant questions that are

Hyperion Power Generation ketina aptarnauti Europos rinką iš gamybos - surinkimo įmonės Jungtinėje Karalystėje. Hyperion Power Generation pateiks įkrautus
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of concern to our readers and the
decision makers.

will need to be made to install the unit and
to make it ready for operation.

Chief editor of the magazine “Energijos erdvė” (Energy
World) Bronius Rasimas discusses these these issues Mr.
John Grizz Deal , CEO of Hyperion Power Generation Inc.

Hyperion Power intends to serve the European market from a UK manufacturing/assembly
plant. Hyperion will indeed ship fueled reactors, ready to be installed. These will be installed onsite along with “off the shelf” balance
of plant equipment. The specifications for the
balance of plant equipment will be of regulated standards, therefore local suppliers may
or may not be utilized. In any case, Hyperion
or its agents will be completely responsive to
the needs of its clients with all assistance necesassary to the successful installation, start-up,
and operation of the Hyperion Power Module
Nuclear Power Plant (HPG NPP).

The newsmedia is rather sparse on information about the HPG reactor although
what is available is rather intreguing: such
as not much larger than a household refrigerator, will deliver 25MW(e), it is easily
transportable, and simple in installation.
Would you kindly provide in more detail
your company‘s plans to produce and offer
commercialy either a ready to be installed
reactor or a complete powerplant for use in
Europe. In either case it would be of great
interest to see what specific items HPG is
planning to furnish, and what preparations

To Lithuania and its neighbors an important consideration is a sufficient and reliable alternative to large reactors, because
of their large expenses and other opera-

tional complexities (such as i.e. GE or Areva). Does the HPG reactor offer such an
alternative?
Yes, for approximately $100 mln USD, Hyperion will provide a fully operational HPM NPP
that will operate for 7 – 10 years. This will be
a turn-key power plant, fully compliant with
the various National and IAEA Nuclear Safety & Security standards. The footprint is less
than ½ square mile so can be utilized in many
locations, minimizing required transmission
infrastructure.
Several months ago, the newsmedia equated the development and arrival of nuclear
minreactors to that of computers transitting from huge building size units to desk
top models and from extreme complexity
to relative simplicity. Would you highlight
some of the fundamental differences? Do
you believe that this era has arrived and
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reaktorius, kurie jau bus paruošti montavimui. Tokie reaktoriai bus montuojami kartu su jėgainės įranga. Jėgainės
užsakymo specifikacija turės atitikti vietinius standartus, taigi užsakovai galės
pasirinkti ir kuro utilizavimo būdus. Bet
kuriuo atveju mūsų koncernas ar jo įgalioti atstovai teiks visapusišką pagalbą
ne tik montuojant, paleidžiant Hyperion
Power Generation branduolinio modulio
jėgaines (HPG NPP), bet ir jas valdant.
Lietuvai ir aplink ją esančioms šalims
svarbu matyti pakankamai realią alternatyvą didiesiems (pvz., General
Electric ar Areva) rektoriams, nes nedidelėms šalims statyti dideles atomines elektrines yra finansiškai pakankamai sunku. Ar Jūsų reaktoriai
gali tokią alternatyvą suteikti?
Taip, apytikriai už 100 mln. JAV dolerių
Hyperion Power Generation galėtų įrengti
pilnai veikiančią HPM NPP jėgainę, kuri
veiktų apytiksliai 7-10 metų. Tai būtų
visapusiškai įrengta jėgainė, visiškai
atitinkanti įvairius nacionalinius ir IAEA
Nuclear Safety & Security standartus. Tokiai jėgainei pastatyti reikalingas mažiau
kaip pusė kvadratinės mylios (apytiksliai
1,2 kvadratinio kilometro) plotas, taigi
jėgainę galima įrenginėti įvairiose vietose, ženkliai sumažinant infrastruktūros poreikius.
Žiniasklaida prieš keletą mėnesių
mažųjų reaktorių vystymąsi prilygino kompiuterių raidai – nuo ypač
didelių mašinų iki labai mažų gabaritų nešiojamų kompiuterių. Ar Jūs
tikite, kad ši era jau atėjo ir Hyperion Power Generation yra pirmau-

janti šiame fronte, ar tai yra tik labai
specifinė energetikos vystymosi sritis? Koks būtų specifinis pranašumas
energijos generavimo, perdavimo ar
skirstymo srityse, jeigu būtų užsakomi mažieji reaktoriai vietoje įprastų
didelių reaktorių?
Tradicinė branduolinė jėgainė yra labai
didelė, turinti privalumų didelėje rinkoje. HPM NPP jėgainė yra maža, tačiau
patraukli dėl plataus energijos panaudojimo galimybių bei pritaikomumo.
Tai priklauso nuo energijos paklausos
rinkoje: atsiradus papildomam energijos poreikiui dėl gamybos vystymo,
energija gali būti pagaminta mažose
jėgainėse, kurioms nereikia milijardinių
investicijų, taip pat daugybės metų jų
įrengimo paruošimui. Didžiausias mažųjų reaktorių privalumas yra jo kaina.
Už 100 mln. JAV dolerių įrengę jėgainę,
mes galime per du metus pilnai aprūpinti energija virš 25 tūkst. būstų Rytų
Europos regione. Kitas privalumas - maži
jėgainių gabaritai. Lyginant su galingaisiais reaktoriais, mūsų mažieji reaktoriai
užima mažai vietos, todėl jėgaines galima įrengti arti vartotojų (ar vartotojo,
jei tai būtų konkreti gamykla). Įvertinant
vidutinius aukštos įtampos perdavimo
tinklo įrengimo kaštus (apie 1 mln. JAV
dolerių/km), taupymas ir čia akivaizdus. Kitas HPM NPP privalumas yra jo
paprastumas, lyginant su didžiaisiais
reaktoriais. HPM turi mažiau kaip 30
subsistemų ir suprojektuotas taip, kad
valdymas būtų kuo paprastesnis. Tuo
tarpu tradicinis reaktorius turi virš 100
subsistemų! Vien dėl šių skirtumų HPM

NPP jėgainės yra patrauklesnės, mažiau
pavojingos ir lengviau valdomos.
Kalbant apie alternatyvas, taip pat
labai svarbi yra mažojo reaktoriaus
kaina, taip pat įrengto 1 MW kaina.
Taip pat svarbios ir šilumos panaudojimo galimybės, jėgainę aptarnaujančio personalo kiekis, mažojo reaktoriaus darbo laikas, gamtinių resursų
(vandens ar kita) poreikis.
Kaip ir minėjau, mes numatę kad HPM
NPP įrengimas kainuotų apie 100 mln.
JAV dolerių . Aštuonerius metus veikianti 25 MW jėgainė pagamintų elektros,
kurios 1 kW įrengimo kaina turėtų būti
apytiksliai 4 tūkst. JAV dolerių. Palyginimui - visam tam aštuonerių metų laikotarpiui eksploatuojant didžiuosius reaktorius papildomai reiktų pirkti ir kurą, o
HPM NPP jau yra įkrautas savo gyvavimo
laikotarpiui ir vartotojams nereikėtų už
tai papildomai mokėti. Kadangi HPM reaktorius yra be integruoto elektos generatoriaus, užsakovui pageidaujant būtų
galima vietoje elektros gaminti šilumą tokios įmonės kaina, aptarnavimas ir
valdymas būtų ženkliai pigesni. Vanduo
būtų reikalingas tik garo ruošimui šildymo procesui ar elektros gamybai, bet tik
dėl šildymo ciklo užtikrinimo, kaip tai
daroma įprastinėse kieto kuro ar dujų
katilinėse. Pats mažasis reaktorius savo
veiklai vandens nenaudoja.
Labai norėtume išgirsti, ar jau vykdomi mažųjų reaktorių prototipų
bandymai?
Kaip ir jėgainėse, kurios naudoja anglį
ar dujas, nebūna prototipų. Moksliniai
principai yra suprasti, inžineriniai spren-
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that HPG is the front runner in this transition, or is it taylored to address just some
very specific energy circumstances? What
specific advantages, if any, do you envision
mini reactors offering visa-vi large reactors
in terms of power generation, transmission
and/or distribution of electrical power.
A traditional nuclear power plant is very large
to take advantage of the economies of scale.
An HPM NPP is small to take advantage of the
economies of mass production. This happens
to fit with much of the market pull for energy:
As energy demand continues to grow by increments, so can energy generation capacity
grow by increments with smaller plants that
do not require billions of capital dollars and
years to bring on line. The biggest advantage
of a mini reactor like the HPM is cost. We will
bring power for well over 25,000 Eastern European homes for approximately $100 mln
in under two years. Next is the advantage

of small plant size. Since the space requirements are so small compared to large reactors, it will be far easier to locate plants near
the energy consumer/s. With average cost
of high transmission electrical infrastructure
at +/- $1M/Kilometer, the savings here is significant. Another advantage to the HPM NPP
is it’s simplicity in comparison to a large NPP.
The HPM has less than thirty subsystems and
was designed specifically for simplicity of
operation – large, traditional NPPs have well
over one hundred subsystems. This difference
alone will make the HPM NPP less needful of
maintenance, less prone to accidents, and far
simpler to operate.
In terms of alternative sources for generating power, of great interest is the delivered
cost of an HPG reactor. Would you provide
an estimated cost range for an HPG reactor?
Also, how would it compare on a 1 MW(e)
or (h) basis with other reactors. We would

also appreciate your assessment about possible use of the HPG minreactor as a heat
supply source, expected needs for operating and servicing personell, production
life of the unit, and need of other natural
(such as water and/or other media) or mechanical resources to support the operation of the reactor.
Again, we predict that the installed cost of an
HPM NPP will be approximately $100 mln US.
At 8 years of operation at 25 MW, this equates
to an overnight capital cost of approximately
$4K/Kw. And unlike large reactors, the HPM
is delivered fueled for its useful lifetime – customers will never pay for fuel after purchasing
the reactor. And since the HPM is a reactor
without integral electricity generating equipment, if the customer desires to use process
heat instead of electricity, balance of plant costs,
attendant maintenance costs, and complexity of operation all are reduced significantly.
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Water is required to make steam whether for
process heat or electric generation, but only
for the steam cycle just as it would be for a
coal or natural gas plant. The reactor itself requires no water for operation.
Would you kindly disclose to our readers
if the prototype of the minireactor has
been built, and if so, the extent of its testing to date.
Like all other power plants, whether nuclear,
coal, or natural gas fueled, there will be no
prototype. The science is well understood, the
engineering is straightforward, and the reactor
is designed well within the known margins of
material and nuclear performance data. Additionally, the rigorous regulatory standards
for nuclear plant designs will ensure that the
engineered machine is built with vanishingly
small risk of failure or mishap.
We also understand that HPG is in the

process of preparing a licence request for
constructing mini reactors for commercial
use. Would you give us some idea on where
HPG is in this process and when HPG might
secure the license. We also would like to
know if the U.S. NRG license to construct
and sell HPG minireactors would allow its
sale, use, and possible coconstruction under your license in any country in Europe.
Of course, we would be interested for such
in Lithuania.
Hyperion is finalizing its design to be ready
to begin the process for Design Certification
and/or Manufacturing License with the US Nuclear Regulatory Commission within the year.
The NRC can conclude its licensing process in
three to five years. Delays are generally because the reactor designer has not submitted
a complete design to begin with, so Hyperion
is taking the time to ensure a complete appli-

cation that will facillitate a timely and efficient
review process.
We have also had talks with the Nuclear Regulatory bodies in the UK and their process and
timeline is similar. Hyperion intends to export
from the UK to European markets and though
we have not spoken to authorities in Lithuania,
we have met with the Chief Nuclear Regulator in the Czech Republic. We are told that
they will accept a Design Certification from
the country of export and we believe this will
not be dissimilar in approach to other Eastern
European Nuclear Regulatory bodies. In short,
we believe there will be no insurmountable
regulatory hurdles for exporting our product
to Lithuania.
It would be very important to know of your
plans for neutralization of the used nuclear
fuel. We also would like to hear your comments on how HPG envisions the safety
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dimai aiškūs ir reaktorius, įvertinant medžiagų galimybes ir branduolinio kuro
reikalavimus, yra suprojektuotas tinkamai. Pabrėžtina, kad griežti branduolinių
jėgainių įrengimo standartai garantuoja,
jog visas kompleksas yra įrengtas taip,
kad avarijos ar nelaimingo atsitikimo
galimybė yra artima nuliui.
Teko girdėti, kad šiuo metu ruošiama
paraiška tokių mažųjų elektrinių statybos licenzijai gauti. Pakomentuokite plačiau apie galimybes ir galimus
licenzijos gavimo terminus. Taip pat
mums būtų įdomu sužinoti ar licenzijos įsigijimas JAV reikštų, kad mažoji jėgainė galėtų būti įrengiama,
ar net gaminama bet kurioje šalyje,
pvz., Lietuvoje.
Hyperion Power Generation yra numačiusi
per metus laiko paruošti visą reikalingą
dokumentaciją, kad būtų gauta reikalinga US Nuclear Regulatory Commission
(NRC) „Įrangos ir/ar gamybos licenzija“
(Design Certification and/or Manufacturing License). Savo ruožtu NRC licenzijavimo procesą turėtų baigti per 3-5
metus. Licencijavimo procesas užtruko,
nes reaktoriaus kūrėjas dar nėra parengęs visos dokumentacijos kompleksiškai, todėl Hyperion Power Generation
skyrė papildomai laiko, kad būtų pilnai
užtikrinta paraiškos paruošimo kokybė.
Mes taip pat dalyvavome konsultacijose su branduolinio reguliavimo tarnyba
Jungtinėje Karalystėje – ten tiek licenzijavimo proceso, tiek licenzijavimo peržiūrėjimo trukmė yra panaši. Hyperion
Power Generation ketina savo produkciją
Europos rinkai eksportuoti iš Jungtinės

Karalystės. Mes dar nesame kalbėję su
Lietuvos Vyriausybės atstovais, tačiau esame jau susitikę su Čekijos Branduolinės
komisijos vadovu, kuris patikino, jog jie
pripažintų šalies eksportuotojos licenzijas. Dėl šių priežasčių mes tikime, kad
ir kitose Rytų Europos šalyse Branduolinės komisijos elgsis panašiai. Trumpai
tariant, mes įsitikinę, kad neturėtų būti
neįveikiamų kliūčių, trukdančių eksportuoti mūsų produkciją į Lietuvą.
Labai svarbu būtų žinoti kaip yra planuojama neutralizuoti panaudotą
kurą. Taip pat norėtume, kad plačiau
pakomentuotumėte visą saugumo
koncepciją, aplinkos ir gamtosauginius reikalavimus.
Apie tai nėra lengva kalbėti, nes mes
nesame detaliai susipažinę su Lietuvos
branduolinio kuro ciklo politika. Apskritai, Europos vyriausybės labiau domisi
moksliniais pasiekimais dėl panaudoto
kuro koncepcijos nei JAV, kur politikai
mus skatina daugiau pastangų skirti
dabar jau esančių geriausių technologijų vystymui.
Hyperion Power Generation reikalauja, kad
operatorius, pasibaigus reaktoriaus aktyviai veiklai, jį grąžintų gamintojui, taigi
užsakovui nėra užkraunama panaudoto
kuro našta. Hyperion Power Generation
įsipareigoja perdirbti panaudotą kurą,
taip pat atsako ir už atliekų kiekį. Taip
išsprendžiami du svarbūs dalykai: pirma - tinkamas perdirbti kuras (įskaitant
ir pavojingus kuro fragmentus) bus panaudotas iš naujo, ir antra - reikšmingai
sumažinamas ilgalaikių toksinių atliekų
kiekis, taip pat sutrumpinamas likęs to-

kių atliekų gyvavimo laikas. Žinoma, visa
tai bus atliekama laikantis nacionalinių
ir tarptautinių standartų bei teisės aktų
reikalavimų.
Įmonės, kurdamos naujas technologijas, naujus produktus, dažnai siūlo ir strateginius sprendimus. Jau yra
ir teorinių svarstymų bei praktinių
sprendimų, kaip racionaliai organizuoti ateities energetinį ūkį, pvz.,
korinio principo taikymas - konkrečioje teritorijoje vystomas ir energijos generavimas ir jos vartojimas
(elektra ar šiluma), bei išmaniųjų tinklų (angl. smart grid) principų taikymas gretutinėse teritorijose. Ar turite
savo strateginę viziją pristatant savo
gaminius? Ar yra kuriama strategija
atskiriems regionams, pvz., Baltijos
šalių regionui?
Hyperion Power Generation aktyviai dalyvauja tarptautinės branduolinės pramonės vystyme. Dėl šių priežasčių mes
stengiamės bendradarbiauti, dėdami
pastangas padėti pasaulio visuomenei gauti naudos iš branduolinės energijos. Branduolinė energija geriausiai
tinka šiuolaikinei civilizacijai, nes ji gali
išspręsti dvi energetines problemas
– elektros poreikio augimą ir anglies
dvideginio emisijos mažinimą. Visame
pasaulyje kartu su keliomis tarptautinėmis organizacijomis tai palaikome ir
nurodome šias kryptis. Šiuo metu mes
ieškome galimybių sukurti Europos konsultavimo grupę, kurioje būtų derinami
tokie interesai tarp mūsų klientų ir jų
vyriausybių.
Žiniasklaidoje taip pat buvo žinių,
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and security concepts at the user site, including provisions for environmental and
biosafety concerns.
This is more difficult to answer because we
are not expert in nuclear fuel cycle policy
in Lithuania. Generally speaking, European
governements are more scientific in their approach to spent fuel handling than in the US,
where the vagaries of political opinion seem
to carry as much or more weight as the best
current technological views.
Hyperion demands that operators return the
reactor to us at end of life so our customer is
not left with the burden of spent fuel management. Hyperion is committed to being
responsible for the waste streams of our product and intends to reprocess the spent fuel.
This does two important things, it returns the
useful fuel (including the more dangerously
radiactive fission fragments) to new power

generation applications, and drastically reduces the volume, halflife, and toxicity of those
portions that will need to be stored long term.
Of course, all this will be done according to
National and International standards and all
aplicable laws.

when offering the integration of their product into any country‘s energy sufficiency
conceptualization? Does HPG envision developing or may be it already has any such
plans for some regions in Europe, the Baltic
states, or for that matter Lithuania?

Companies involved in the development
and use of new technologies and new products, often also provide strategic advice
and sometimes even propose conceptual
solutions for the entire country‘s energy
generating system. They offer some theoretical rationale and sometimes some
practical solutions for rationally organizing
the energy generating structure country
around some core concepts, such as optimized combinations to generate energy,
methods to conserve at the transmission,
distribution and user levels, integration of
smart grids into the transmission system,
etc. Does HPG plan include such vision

Hyperion is an active member of the International Nuclear Industry. As such, we strive be
collaborative in our efforts to help the world
community gain the benefits of nuclear power
as the best possible solution to the two-prong
energy problem facing modern civilization:
Electricity demand is going up, and carbon
dioxide emissions need to go down. We are
active with several international groups working in advocacy, policy, and non-proliferation
efforts around the world. We are currently
exploring the opportunities of forming a European Consulting group in these areas of
interest common to us, our customers, and
their governments.
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kad yra kuriamas pasaulinis tinklas
Jūsų produkcijos platinimui bei aptarnavimui. Gal galėtumėte tai plačiau pakomentuoti.
Kaip jau minėjau, mes ketiname savo
veiklą Europoje vystyti iš Jungtinės Karalystės. Dėl to mes tarėmės su jų Vyriausybe, steigiame ten tiekimo tinklą, taip
pat tariamės dėl gamybos.
Baltijos šalių regione artimiausiu metu
bus priimami svarbūs sprendimai
energetikos srityje. Šio regiono energetinio saugumo ir patikimumo klausimus matomai būtų galima spręsti ir
pritaikant Jūsų siūlomas technologijas
ir gaminius. Taigi ar planuojate aktyviai dalyvauti šiame procese?
Mes sutinkame, kad Hyperion Power Generation technologijos galėtų būti la-

There were some notes in the newsmedia of your company plans to establish
oversees production and service centers.
Would you kindly elaborate on what is
intended?
As mentioned above, we intend to base our
European operations from the UK. We have
held talks with the government there and are
establishing supply chain and manufacturing agreements.
The Baltic states region will make in the
near future important decisions on major developments in energy generation.
It appears that the question of energy security and reliability could be to a large
extent adressed using HPG technologies
and products. Does HPG have any plans to
actively engage in this process?
We agree that Hyperion technology could
be a very successful part of energy strategy

bai sėkminga Baltijos šalių energetinės
strategijos dalis, tačiau mes šiuo metu
dar nesame šiame regione įsitraukę į
kokias nors veiklos kryptis ir šiuo metu
su vyriausybių atstovais kol kas nesikonsultuojame.
Uždarius Lietuvoje Ignalinos atominę elektrinę atsirado atominės energetikos specialistų perteklius, kuris
pamažu migruoja į kitas šalis. Kita
vertus Baltijos šalių ir ypač Lietuvos
ambicijos buvusios atominės elektrinės vietoje statyti naują atominę, dėl
projekto brangumo, gali ir likti tik vizija. Gal Jūsų koncernui būtų įdomu,
susiklosčius aplinkybėms, aptarti galimybę panaudoti tiek Lietuvos specialistų potencialą, tiek atsilaisvinančias atominės elektrinės teritorijas
savo produkcijos, skirtos Europai,

in the Baltics though we are not currently engaged with any policy or government groups
in the region.
Closure of the Ignalina Nuclear Power Plant
resulted in gradual reduction of the number of nuclear specialists, who are slowly
migrating to other nuclear sites. It is also
probable, that Lithuania‘s ambition to build
another huge nuclear power plant, because of huge required capital investments,
will remain just a distant vision. Would
your company be interested, if suitable
and acceptable conditions were to develop, to establish either test, service, or installation group centers, and eventually to
consider a production facility for products
designated for the European or other nearby regions? Use of some of the available
nuclear science talent, their outstanding
safety record in running the Ignalina nuclear power plant, low labor costs, readily

bandymams, derinimui, skirstymui,
o gal net gamybai?
Mums būtų malonu padiskutuoti su vyriausybės ir pramonės atstovais, taip pat
galbūt aptarti abiems pusėms naudingas iniciatyvas. Kvalifikuoti branduolinės
jėgainės operatoriai galėtų būti mūsų
ateities sprendimų motyvacijos dalis
vystant naujas verslo vietas. Hyperion
Power Generation yra stiprus kūrybingo
bendradarbiavimo šalininkas ir neabejotinai atsižvelgs į idėjas, galinčias vystyti
mūsų verslą šalyse, turinčiose skatinimo
politiką ir palankius partnerius. Mes dar
šiais metais tikimės apsilankyti Rytų Europoje ir būtų malonu būti pakviestiems
susitikti su suinteresuotomis grupėmis,
aišku, jei tokia galimybė pasitaikys.
Dėkojame už pokalbį.

available area of the former nuclear plant,
and other incentives might offer significant
advantages to HPG. Such talks, obviously,
would be best accomodated by your very
welcome visit to Lithuania.
We would be happy to talk to officials and industry in Lithuania about opportunities there
and agree there may be mutually advantageous
initiatives to be undertaken. Trained nuclear operators could play a part in our future decisions
on locating new business units – Hyperion is a
strong advocate of creative partnerships and
would certainly entertain ideas to advance our
business in countries with encouraging policies and beneficial partners. We hope to visit
Eastern Europe in the coming year and would
welcome an invitation to meet with interested
parties if that trip comes about.
Thank you for your answers.
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Hyperion atominės jėgainės
principinė schema
1 Reaktoriaus aktyvioji zona. Urano nitrido kuro medžiaga (prisodrinta apie
20 proc. 235U leistinos ribos, likusi dalis 238U) yra paruošiama kaip mažos cilindro formos tabletės (kuro tabletės).
Šios granulės sudedamos į vamzdelius
(kuro strypai), kurie užhermetinami iš
abiejų pusių. Kuro strypai surenkami į
kuro rinkles, kurios patalpinamos į reaktoriaus aktyviąją zoną.

Tarpinio kontūro skystis (švino - bismuto eutektika) cirkuliuoja garo generatoriaus vamzdelių viduje, o iš išorės šiuos
vamzdelius aušina vanduo. Garo generatorius turi tris atskirus komponentus:
pašildytuvą, garintuvą ir perkaitintuvą.
Jis naudoja šilumą iš tarpinio kontūro
paverčiant vandenį garu, o garas per
prijungtą vamzdyną tiekiamas į pagrindinę turbiną.

2 Hyperion Power modulis (HPM). Reaktoriaus aktyvioji zona talpinama modulio centre ir įtvirtinama. HPM pirmasis
kontūras yra užpildomas aušinimo skysčiu (švino-bismuto lydiniu). Modulio viduje esantis siurblys priverčia aušinimo
skystį tekėti pro kuro strypus, absorbuoti skylančio 235U šilumą ir pernešti
ją į tarpinį šilumokaitį. Šis šilumokaitis
(taip pat įrengtas HPM viduje) perduoda šilumą iš pirminio aušinimo kontūro
į tarpinį kontūrą.

5 Garo turbinos generatorius ir kondensatorius. Garas tiekiamas į pagrindinę
turbiną, suka turbinos mentes ir kartu
elektros generatorių. Garas, perėjęs pro
turbiną, yra kondensuojamas kondensatoriuje. Susikondensavęs vanduo vėl
pumpuojamas atgal į garų generatorių
pakartotinam panaudojimui. Besisukantis generatorius gamina elektrą.

3 Tarpinis kontūras. Šis kontūras, užpildytas tuo pačiu aušinimo skysčiu,
perduoda šilumą iš HPM į garų generatorių. Kontūras susideda iš vamzdyno ir papildomo siurblio, varinėjančio
aušinimo skystį.
4 Garo generatorius ir garo vamzdynas.
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Nulinė altitudė
Ground Level

Avarinis aušinimas
Emergency Cooling

6. Kondensato aušinimo bokštas perteklinę šilumą išleidžia į atmosferą.
7 Schemoje taip pat pavaizduota ir antroji reaktoriaus sekcija (saugykla)

Reaktoriaus korpusas
Reactor Vessel

Valdymo strypai
Control Rods

Simplified
Description of
the Hyperion
Nuclear
Power Plant
1 Nuclear Reactor Core: Uranium Nitride fuel
material (enriched to nearly 20% 235U, the legal
limit, with the remainder being 238U) is prepared in the form of small cylindrical shapes

Stabdymo strypai
Shut Down Rods

Kuro strypai
Fuel Rods

Aušinamieji vamzdžiai
Coolant Pipes

Reflektorius
Reflector
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5 Kondensatorius | Condenser
6 Kondensato šaldymas | Condensate Cooling
5 Turbogeneratorius | Turbine Generator

Jungimasis į vietinius tinklus,
šachtas, fabrikus ar karines bazes
Connection to local grid, mine, factory, or
military base.

Grindų lygis
Ground Level

4
Garų generatorius:
Steam Generator:
Perkaitintuvas
Superheater
Garintuvas
Evaporator
2

3

Pakaitintojas
Pre-Heater

Reaktoriaus saugykla
Reactor Vault
Hyperion Power Modulis
Hyperion Power Module

7
Reaktoriaus
saugykla
Reactor Vault

1

(fuel pellets). These pellets are placed inside
tubes (fuel rods) that are then sealed at both
ends. The fuel rods are assembled into fuel assemblies, which are stacked together to form
the reactor core.
2 Hyperion Power Module (HPM): The reactor
core is located in the center of the HPM and
is held in place by the core support structure.
The HPM is filled with a liquid metal primary
coolant (Lead Bismuth Eutectic, or LBE). A
pump inside the HPM causes the LBE to flow
along the outside of the fuel rods to absorb
heat from the fissioning 235U and carry the
heat to the intermediate heat exchanger. This
heat exchanger (also located inside the HPM)
transfers heat from the primary coolant to the
intermediate loop.

3 Intermediate Loop: This loop transfers heat
from the HPM to the steam generator and is
also filled with LBE. It mainly consists of piping and an additional LBE pump.
4 Steam Generator and Steam Piping: The
steam generator has an intermediate loop
LBE inside its tubes and water on the outside
of its tubes. This steam generator design has
three separate components: pre-heater, evaporator, and superheater. It uses the heat from
the intermediate loop to convert its water into
steam, which travels through the attached
steam piping to the main turbine.
5 Steam Turbine Generator and Condenser:
The steam travels through the main turbine,
causing the turbine blades and the attached
electric generator to rotate, and the steam

dumps into the condenser, which is kept at a
vacuum, so that the steam will condense into
water (condensate). That water is then pumped
back to the steam generator for further steam
production. The rotating electrical generator
makes electricity.
6 The Condensate Cooling Tower sends the
residual heat from the condenser into the atmosphere.
7 The second vault enclosure is shown.
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Hyperion energijos
gamyba
Privati Hyperion energijos gamybos
kompanija (Hyperion Power Generation)
įkurta konstruoti ir pardavinėti sąlyginai
mažus (70MW šiluminės ir 25MW elektrinės galios) branduolinius reaktorius,
kurie, kaip jie teigia, būtų moduliniai,
nebrangūs, natūraliai saugūs ir atitiktų
branduolinio ginklo neplatinimo politiką. Šie reaktoriai galėtų būti taikomi
šilumos ar elektros energijos gamybai,
o taip pat vandens nudruskinimui ir kitokiems tikslams. Pirmasis reaktoriaus
projektas, kurį kompanija ketino pateikti
rinkai, buvo sukurtas Dr. Otis Petersono,
Turner Trappo and Patriko McClure iš
Los Alamos Nacionalinės Laboratorijos
(LANL), JAV. Dr. Otis Petersonas 2002 m.
už šio reaktoriaus technologiją gavo federalinį Laboratorijų konsorciumo apdovanojimą (angl. Federal Laboratory
Consortium Award) [http://www.lanl.gov/
science/awards/awards_2002.shtml].
HPM – Vandenilio lėtiklio savireguliuojantis branduolinės energijos Modulis
(angl. Hydrogen Moderated Self-Regulating Nuclear Power Module), taip pat vadinamas Kompaktiniu savireguliuojan-

čiu transportuojamu reaktoriumi (angl.
Compact Self-regulating Transportable
Reactor (ComStar)).
Reaktoriaus prototipas turi eksperimentinio TRIGA (lengvojo vandens, UZrH
kuro) reaktoriaus savybių, kurį JAV branduolinės energijos reguliavimo komisija
(NRC) licencijavo kaip natūraliai saugų.
Projektas yra natūraliai saugus dėl kuro
ir neutronų lėtiklio - urano hidrido (UH3)
(10 proc. praturtintas 235U), kurio temperatūrinis reaktyvumo koeficientas yra
neigiamas. Reaktoriaus aktyvioji zona yra
kubilo formos, kaip aušalas naudojamas
kalis, natūraliai cirkuliuojantis kubile su
granuliuoto urano hidrido kuru. Reaktoriaus aktyvioji zona užpildoma tam
tikros temperatūros ir slėgio vandenilio dujomis, kurios reaguoja su metalinėmis urano granulėmis sudarydamos
UH3. UH3 yra ir kuras (235U branduoliai)
ir lėtiklis (H). Kylant temperatūrai (apie
800 °C), dėl cheminių UH3 savybių – dujinis vandenilis išeina iš kuro matricos –
kuo didesnė temperatūra, tuo mažiau
vandenilio prisijungia prie urano, todėl
neutronai mažiau lėtinami kure ir ma-

žiau sugeriami 235U branduolių – todėl
mažėja dalijimosi reakcijų, reaktoriaus
kritiškumas, o tai pat mažėja ir temperatūra kure. Sumažėjus temperatūrai, atsistato reikiama UH3 ir dalijimosi reakcija
vyksta toliau. Tokiu būdu šis reaktorius
yra savireguliuojanti dinaminė, natūraliai
saugi sistema, kurioje neįmanomas aktyviosios zonos išsilydymas. Reaktorius
patalpintas į betoninį konteinerį veiktų
po žeme – tokiu būdu sumažinant jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį
aplinkai, ir atidaromas tik kuro pakeitimui gamykloje kas 5-7-10 metų. Be to,
UH3 kuras pasižymi didelio išdegimo (iki
50 proc.) savybėmis, kai lengvojo vandens reaktoriuose kuro išdegimas siekia
tik apie 5 proc. Reaktoriaus svoris 18-20
tonų, diametras 1,5 m.
Nuo 2009 m. rugsėjo Hyperion tikėjosi
parduoti 4 tūkst. 2008-projekto reaktoriaus modulių, kurių kiekvieno kaina
25-30 mln. JAV dolerių, pirmuosius tikėtasi išsiųsti 2013 m. liepos mėn. 2009 m.
kompanija turėjo 100 2008-projekto reaktorių gamybos užsakymų. Ji planuoja
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Hyperion Power
Generation
Hyperion Power Generation, Inc. is a privately-held
corporation formed to construct and sell several designs of relatively small (70 MW thermal,
25 MW electric) nuclear reactors, which they
claim will be modular, inexpensive, inherently
safe, and proliferation-resistant. According to
news coverage, these reactors could be used
for heat generation, production of electricity,
and other purposes, including desalinization.
The original design that they were intending
to commercialize first was invented by Dr. Otis
Peterson, Turner Trapp and Patric McClure at
the Los Alamos National Laboratory (LANL),
United States. Dr. Otis Peterson have got Fed-

eral Laboratory Consortium Award for technology development of this reactor in 2002.
HPM- the Hydrogen Moderated Self-Regulating
Nuclear Power Module, also referred to as the
Compact Self-regulating Transportable Reactor (ComStar).
The reactor shares some characteristics with
the TRIGA (light water, UZrH fuel) research
reactors, which was licensed by US Nuclear
Regulatory Commission as inherently safe. The
design is inherently safe, as the fuel and the
neutron moderator are uranium hydride UH3
(10 % enriched 235U), with a negative temperature reactivity coefficient. In the proposed
reactor design the core of the reactor is ”tub”
in which coolant potassium is naturally circulating through the fuel of granulated uranium
hydride. The hydrogen gas at a sufficient temperature and pressure is admitted to the core
and reacts with the uranium metal to form
uranium hydride. Uranium hydride is both a

nuclear fuel (235U) and a neutron moderator
(H). Once the nuclear reaction has started, it
will continue until it reaches a certain temperature, approximately 800 °C, where, due to
the chemical properties of uranium hydride, it
chemically decomposes and turns into hydrogen gas and uranium metal. The loss of neutron
moderation due to the chemical decomposition of the uranium hydride will consequently
slow — and eventually halt — the reaction.
When temperature returns to an acceptable
level, the hydrogen will again combine with
the uranium metal, forming uranium hydride,
restoring moderation and the nuclear reaction will start again. This makes the reactor a
self-regulating, dynamic system; the design
is inherently safe, the meltdown of the core
is impossible. The reactor design is intended
to be buried underground and only dug up
for refueling every five to ten years, in such a
way the radiation risk is significantly mitigated.
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Furthermore, the uranium hydride has the capability of a high fuel burn-up, of up to 50 %,
in contrast to a light-water reactor which usually achieves a burn-up of 5 %. The proposed
reactor design weigh 18–20 tons, measure approximately 1.5 meters in diameter.
As of September 2009, Hyperion expected to
sell 4,000 units of the ”2008-design” version of
its Hyperion Power Module, at an estimated
US$25–30 million each, and expected to ship
its first unit in June 2013. In early 2009, the
company had more than 100 orders for the
”2008-design”. It plans to build manufacturing facilities in the United States, the United
Kingdom, and somewhere in Asia.[
Despite their continued intentions to pursue
2008-design, Hyperion announced in November
2009 that urgent customer needs for a rapidly
licenseable and deployable reactor are causing them to choose another LANL design for

initial commercialization, this would cost $50
million per module. They are moving forward
with a more conventional Generation IV reactor
design: a uranium nitride (U2N3) fueled, leadbismuth eutectic alloy (LBE) cooled reactor
[Hyperion launches U2N3-fuelled, Pb-Bi-cooled
fast reactor, 20 November 2009, Nuclear Engineering International].

Hyperion modular reactor
characteristics: Fuel, Coolant
Selection and energy production
The reactor prototype are nuclear reactors
used in Russians Alfa class submarine [Podvodnye Lodki, Tom I, Chast 2,Yu.V. Apalkov, Sankt
Peterburg, 2003, ISBN 5-8172-0072-4]. According
to Hyperion, the uranium nitride fuel incorporated in the design is generally similar in physical characteristics and neutronics to the standard ceramic uranium oxide fuel that is used

at present in modern light water nuclear reactors. However, it has certain beneficial traits
– 4-8 times higher thermal conductivity , thus
results in lower thermal gradients between inner and outer sections of the fuel, potentially
allowing for higher operating temperatures
and reducing macroscopic restructuring of
the fuel, which limits fuel lifetime.
Lead-based coolant advantage is a significantly higher boiling point (comparing to water),
meaning a reactor can be operated without
risk of coolant boiling at much higher temperatures. This improves safety as it reduces
the probability of a loss of coolant accident
dramatically, and allows for passively safe designs. Coolant temperatures within the primary loop should be approximately 500 °C at
conventional pressure. Powered intermediate
heat exchangers, also using lead-bismuth coolant, are located within the reactor and run an
intermediate loop going to a third ex-reactor
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statyti gamyklas JAV, Jungtinėje Karalystėje ir Azijoje.
Nepriklausomai nuo 2008-projekto vykdymo planų, 2009 m. lapkričio mėn. Hyperion, atsižvelgama į klientų poreikį
greitai licencijuoti ir platinti mažuosius
reaktorius, pakeitė komercializuojamo
reaktoriaus projektą, kurio kaina siektų 50 mln. JAV dolerių. Jie pasirinko kitą
LANL, IV kartos reaktoriaus projektą: urano nitrido (U2N3) kuro ir švino-bismuto
(Pb-Bi) eutektiniu lydiniu LBE aušina-

mą reaktorių [angl. Hyperion launches
U2N3-fuelled, Pb-Bi-cooled fast reactor,
20 November 2009, Nuclear Engineering
International].

Hyperion modulinio
reaktoriaus ypatumai: kuras,
aušiklis, energijos gamyba
Šio reaktoriaus prototipai – branduoliniai reaktoriai naudoti rusų alfa klasės
povandeniniuose laivuose [Podvodnye

Lodki, Tom I, Chast 2,Yu.V. Apalkov, Sankt
Peterburg, 2003, ISBN 5-8172-0072-4]
Kaip teigia Hyperion, UN kuras fizinėmis
savybėmis ir neutroninėmis charakteristikomis panašesnis į standartinį urano
oksido kuro, naudojamą dabartiniuose
lengvojo vandens reaktoriuose. Tačiau
jis pasižymi 4-8 kartus geresniu šiluminiu laidumu ir tolygesniu šilumos pasiskirstymu, tai lemia mažesnį šiluminį
gradientą tarp vidinės ir išorinės kuro
dalių bei sumažina makroskopinių trū-
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heat exchanger (the steam generator), where
heat is transferred to the working fluid, heating it to approximately 480 °C. Two schemes
of power generation exist at this point: either
using superheated steam or supercritical carbon dioxide to drive Rankine cycle or Brayton
cycle turbines. Higher temperature improves
thermal efficiency and could potentially allow
hydrogen production through thermochemical processes. The thermal hydraulics of the
lead-bismuth reactor are dictated by the high
heat capacity and unique properties of the
lead-bismuth eutectic coolant. This coolant
does not greatly expand or contract when
exposed to heat or cold; it has a high heat
capacity; it will naturally circulate through the
reactor core without pumps being required
- whether during normal operation or as a
means of residual decay heat removal; and it
will solidify once decay heat from a used reactor has dropped to a low level. LBE also do

not react readily with water or air, in contrast
to sodium and NaK which ignite spontaneously in air and react explosively with water.
This means that such reactors don’t need an
intermediate coolant loop, which reduces the
capital investment required for a plant. Lead
is also an excellent radiation shield, blocking
gamma radiation while simultaneously being
virtually transparent to neutrons. In contrast,
sodium will form the potent gamma emitter
Na-24 following intense neutron radiation,
requiring a large radiation shield for the from
the other side, LBE coolant are more corrosive
to steel than sodium, and this influence vessel
life-time. Finally, upon neutron radiation the
bismuth in LBE coolant will undergo neutron
capture and subsequent beta decay, forming
polonium, a potent alpha emitter. The presence of radioactive polonium in the coolant
would require special precautions during refueling of the reactor.

Nuclear Safety, Control
and Transport
Four mechanisms of control are used in the
reactor. There are two types of control rods rapid shutdown rods, designed to promptly
absorb a large quantity of reactivity from the
reactor to bring it below the shutdown margin,
and fine-grained working control rods, which
are used to compensate for the long-term
decrease in reactivity (long-term decrease in
Keff ) that comes from the nuclear fuel being
depleted and fission products being formed.
They have 1.5 metres of travel distance which
they slowly travel over the life of the reactor.
There is a secondary shutdown system consisting of neutron-absorbing boron carbide
balls that can be launched into the core in the
event the shutdown rods are not responsive
and rapid shutdown is called for. Fourth, there
is the prompt negative temperature coeffi-
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kių kure atsiradimą, kurie apriboja kuro
naudojimo laiką, tai svarbu keliant darbinę reaktoriaus temperatūrą.
LBE aušalo privalumai – žemesnė lydymosi ir aukštesnė virimo temperatūra (lyginant su vandeniu), tai užtikrina
aukštesnį temperatūrinį reaktoriaus darbo rėžimą: pirminiame cirkuliaciniame
kontūre temperatūra apie 500°C, esant
normaliam slėgiui. Antriniame cirkuliaciniame kontūre LBE šilumokaičiai įkaitina įšorinį aušalą (perkaitintą garą, arba
virškritinį CO2) iki 480°C, kurio šiluminė
energija Rankine ar Brayton ciklo turbinose paverčiama elektrine. Aukštesnė
temperatūra lemia didesnį reaktoriaus
šiluminį efektyvumą, įgalina vandenilio
gamybą termocheminio proceso metu.
Toks reaktorius laikomas natūraliai saugus – sugedus cirkuliaciniam siurbliui,
aušalas natūralios konvekcijos būdu cirkuliuoja aktyviojoje zonoje atiduodamas
šilumą šilumokaičiams, o kadangi LBE
nelabai reaguoja (plečiasi ar traukiasi)
kintant temperatūrai, staigus aušalo
praradimas yra neįmanomas, o reaktoriui gęstant, nukritus temperatūrai
LBE sustingsta. LBE ne toks reaktyvus
su vandeniu ar deguonimi, kaip NaK,
kuris užsiliepsnoja ore ar sprogsta vandenyje, todėl LBE nereikia tarpinio aušinimo ciklo, o tai sumažiną elektrinės
kainą bei padidina jos efektyvumą. LBE
sulaiko jonizuojančią spinduliuotę, tačiau yra skaidrus neutronams, Na atveju
aktyvuojasi 24Na intensyvus gama spinduolis, todėl reikalingas pirminio aušinimo ciklo ekranavimas. Antra vertus
LBE koroziškai veikia plieną, nulemdamas reaktoriaus veikimo amžių, o taip

cient of reactivity, which prevents the reactor
from remaining critical if it should enter into
an unsafe temperature range. The reactor is
designed so that once shut down, it does not
require external agencies aside from natural
conduction and convection to surrounding
natural media to remove residual heat, qualifying it as highly safe.
Fueled reactor with coolant weighs 20 tonnes,
and it can be transported by truck or by rail
to its destination. Radiation protection during
transport is integral, making it nearly impossible for any transport accident to threaten
the release of radiation. As the coolant is composed of lead (a strong absorber of gamma
radiation), the reactor is very safe for humans
to be in close proximity to while the reactor
is transported; furthermore, if the reactor is allowed sufficient time to eliminate decay heat
prior to transport, the lead-bismuth coolant
will be in solid phase, thus fixing the internals

pat LBE po neutronų pagavos susidaro
toksiškas alfa spinduolis polonis, kuris
apsunkina kuro perkrovimą, kita vertus,
Hyperion kompanija teigia pati vykdysianti kuro perkrovimą ir reaktoriaus
uždarymą.

Branduolinė sauga, valdymas
ir tansportavimas
Reaktoriuje naudojami keturi valdymo
mechanizmai. Du valdymo strypų tipai
– avariniai valdymo strypai, skirti kompensuoti reaktoriaus reaktyvumo padidėjimą, bei lėtai ištraukiami valdymo
strypai, skirti kompensuoti reaktyvumo
(keff sumažėjimą) ir galios praradimą,
dėl kuro išdegimo ir dalijimosi produktų susidarymo reaktoriuje. Šie valdymo
strypai keliauja 1,5 m aukščio aktyviąja
reaktoriaus zona. Antrinę reaktoriaus
avarinio valdymo sistemą sudaro neutronus sugeriančių borokarbido (B4C)
rutuliai, kurie įmetami į aktyviąją zoną
reaktoriaus staigaus stabdymo atveju.
Ketvirtasis yra neigiamas momentinis
temperatūrinis reaktyvumo koeficientas, kuris neleidžia reaktoriui tapti kritiniu, kai jo temperatūrinis darbo
rėžimas tampa nesaugus, o perteklinė
šiluma dėl aušalo šiluminio laidumo ir
šiluminės talpos savybių bei natūralios
konvekcijos procesų yra pašalinama be
išorinio įsikišimo, tuo pagrįstas reaktoriaus natūralus saugumas.
Reaktorius su kuru ir aušalu sveria 20 t ir
gali būti gabenamas vilkikais, traukiniais
ar laivais. Kadangi aušalo sudedamoji
dalis – švinas, gerai stabdantis gama
spinduliuotę, reaktoriaus gabenimas

of the reactor in place, causing the reactor to
behave as a single piece of metal if subjected
to external shock.
The Hyperion module has sufficient fuel for
3650 full power days at 70 MWth, is capable
of load following, and is meant to be built in
pairs; one module can be at power, while another can be under installation or uninstallation at the same time, ensuring reliable supply of electricity. As it was mentioned before
these reactors could be used for heat generation, production of electricity, desalinization,
to power a community of 25,000 homes for
at least five years.

Licensing Strategy
Hyperion intends to pursue the licensing of the
uranium nitride, lead-bismuth small reactor
with the US Nuclear Regulatory Commission
(NRC), though the firm’s deployment schedule
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yra nepavojingas aplinkai, o jeigu, nevykstat branduolių dalijimosi reakcijoms,
švinas yra kietoje fazėje ( t.y. sustingęs),
reaktorius yra vientisas metalo gabalas
atsparus išoriniams sukrėtimams.
Viename Hyperion modulyje kuro pakanka
3650 dienų dirbant pilna 70 MW šilumine galia. Numatyta statyti kelių modulių sistemą – kol vienas veikia, kitas gali
būti statomas arba uždaromas.
Kaip jau minėta, modulis gali būti naudojamas tiek elektros energijos gamybai, nudruskinimui, tiek šilumos gamybai, gyvenamųjų rajonų apšildymui
(25 tūkst. namų mažiausiai 5 metus) ar
kondicionavimui.

Licencijavimo strategija
Šiuo metu Hyperion kompanija mėgina

gauti JAV branduolinės energijos reguliavimo komisijos licenciją tokio reaktoriaus statybai. Planuojama reaktoriaus
įdiegimo data - 2013 pabaiga. Kadangi
licencijos gavimas komerciniam reaktoriui gali užtrukti daug metų, Hyperion
ketina be JAV branduolinės energijos
reguliavimo komisijos, patvirtinti projektą ir JAV energijos ministerijoje ar
JAV Gynybos ministerijoje, kurios nepavaldžios JAV branduolinės energijos
reguliavimo komisijai, arba iš JAV branduolinės energijos reguliavimo komisijos bandys gauti tiriamojo – vystomo
10CFR50.21 Class 104 reaktoriaus statusą. Nuo 2010 m. gegužės Hyperion tikisi
gauti reaktoriaus projekto patvirtinimą
“per metus”.
JAV branduolinės energijos reguliavimo
komisijos licencijavimas nebūtinas die-
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- the target date for deployment is estimated
for the end of 2013. Hyperion indicates that
the reactor will probably bypass the normal
NRC process for commercial reactors - as it
takes many years - and will instead be initially
deployed by the US Department of Energy or
the US Department of Defense, not subject to
NRC regulation, or that Hyperion will seek a
10CFR50.21 Class 104 Research and Development
reactor license from the NRC. As of May 2010
Hyperion expects to apply to the US NRC for
regulatory approval ”within a year.”
Possibilities for manufacture in nations other
than the United States have also been mentioned as a way to overcome the USNRC’s
lesser agility. In particular, Hyperion plans to
manufacture reactors in the United Kingdom
or in Asia.
As of November 2009, no uranium nitride fuel
for the design has been tested or manufactured
for the project, but Hyperion claimed that fuel

burns will begin before year-end 2009. According to a press release from Hyperion, the
decision to go forth with the nitride lead bismuth fast reactor design is a choice taken to
ensure that regulators can move very rapidly
to license the design and place it into production, due to the demands of customers for the
sort of deployable electrical energy that can
be produced in the near term by such, while
the long term goal of the company remains
to develop the Peterson hydride reactor. It is
also mentioned that LANL and Hyperion are
apparently collaborating on several additional
small and medium designs from researchers at
LANL. Furthermore, the higher melting points
of lead and LBE (327 °C and 123.5 °C respectively) may mean that solidification of the coolant
may be a greater problem when the reactor
is operated at lower temperatures.
Review was written by Rita Plukienė using the material of
Wikipedia, the free encyclopedia

giant gamyklas kitur – pvz., Jungtinėje
Karalystėje ar Azijos šalyse, ten atliekant
licenzijavimą. Iki 2009 m. lapkričio nebuvo atlikta jokių projektinių ar gamybos
bandymų urano nitrido kurui šiam reaktoriaus projektui, nors Hyperion tvirtino,
kad kuro deginimas bus įgyvendintas
iki 2009 metų pabaigos. Pagal oficialų
Hyperion pranešimą, sprendimas pereiti
prie naujo urano nitrido - švino bismuto greitų neutronų rektoriaus projekto
buvo priimtas tikintis greito licencijavimo
proceso bei užtikrinti klientų elektros
energijos poreikį greitu laiku, tuo tarpu
Petersono šiluminių neutronų projektas
išlieka ilgalaikis tikslas. Taip pat paminėta, kad Hyperion taip pat remia, bendradarbiauja, kuriant kitus LANL mažus ir
vidutinės galios projektus.
Apžvalgą paruošė Rita Plukienė, pagal Wikipedia
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Komentarai ir nuomonės
Rokas Žilinskas,
Seimo narys,
LR Seimo atominės
energetikos komisijos
pirmininkas
Visiškai teisingai atkreipiamas dėmesys, kad Baltijos šalims būtina spręsti
aktualias energetikos problemas. Branduolinė energetika kartu su atsinaujinančiais energijos šaltiniais, daugelio
ekspertų vertinimu, siekiant tokių tikslų, kaip visuotinį atšilimą skatinančių
dujų mažinimas, elektros tinklo plėtra
bei energetinis saugumas, siūlo optimalius sprendimus. Lietuva jau smarkiai
pasistūmėjo įgyvendindama naujos AE
projektą. Šiemet planuojama baigti visus parengiamuosius statybos darbus
bei pakviesti strateginį investuotoją šio
projekto įgyvendinimui. Pagal 2009-ųjų
balandį Aplinkos ministerijos patvirtintos
naujosios atominės elektrinės poveikio
aplinkai vertinimo ataskaitos išvadas,
Lietuvoje numatytose aikštelėse galėtų būti statomas ne senesnis negu III/
III+ kartos reaktorius.
Atkreiptinas dėmesys, kad čia aprašomas
Hyperion Power Generation reaktorius yra
IV kartos. Šie reaktoriai nebuvo vertinami kaip tinkami statyti Lietuvoje, nes jie
dar nepasiekę tokios technologinės bran-

dos, kuri leistų su jais susijusius projektus
plėtoti komerciškai. Šiuo metu praktiškai
nėra nė vieno licencijuoto, baigto ir parengto statybai atominės elektrinės su
IV kartos reaktoriumi projekto. Branduolinė energetika reikalauja labai specifinio
ir griežto požiūrio į planuojamos įdiegti
technologijos saugą. Vienas iš svarbiausių
etapų, užtikrinančių saugią reaktoriaus
eksploataciją, yra technologijos licencijavimas ir reaktoriaus pirmtako (prototipo) buvimas. Deja, šiandien dar ne visos IV kartos reaktorių technologijos turi
sukurtus ir pilnai išbandytus prototipus
(taip pat ir Hyperion) ir nė viena nėra licencijuota. Licencijavimas yra ilgas ir sudėtingas procesas. Institucijos, licencijuojančios reaktorius, nurodo apytikslius šio
proceso terminus, tačiau šiais terminais
darbai būtų atliekami tik tuo atveju, jei
iš technologijų gamintojų būtų gaunama pilnavertė informacija, o energetikos
objektus eksploatuojančios bendrovės
išreikštų aiškius ketinimus įgyvendinti tokį projektą. Esami pavyzdžiai rodo,
kad net naujų reaktorių modelių su jau
išbandytomis ir plačiai naudojamomis
technologijomis (tokių kaip suslėgto ar
verdančio vandens reaktoriai) licencijavimas užtrunka ne vienerius metus, nežiūrint į tai, kad tais darbais yra suinteresuotos milžiniškos įmonės, skiriančios
tam milžiniškus išteklius.

Didelė atominė elektrinė kainuoja daug,
tačiau dėl masto jos instaliuoto galios
vieneto (kWe) kaina yra mažesnė, negu
būtų mažos atominės elektrinės (kaip tik
dėl to pasaulyje ir vyrauja didelės branduolinės jėgainės). O tvarkant radioaktyviąsias atliekas, deja, stebuklų nebūna: kaip didelėse, taip ir mažose AE jos
susidaro ir jas reikia saugiai sutvarkyti.
Jei tokių atliekų perdirbimas ir galimas
kitoje šalyje, tai jų laidojimo problemą
vis viena teks spręsti tai šaliai, kurioje
tos atliekos susidarė.

plant project. It is expected to finalize all the remaining preparations and to bring in a strategic
investor for implementation of the project this
year. In accordance with conclusions of the environmental impact assessment report, approved
by the Ministry of Environment of Lithuania in
April 2009, it is allowed to construct no older
than generation III/III+ nuclear power reactors
on the sites foreseen in Lithuania.

rigorous approach to Safety of the reactor to
be installed. One of the most important steps
ensuring safe operation of the reactor is technology licensing along with the availability of
prototype (predecessor) reactor. Unfortunately,
today not all of the generation IV technologies (“Hyperion” among them) have fully developed and tested prototypes and none of
them is licensed yet. Licensing is a very long
and complicated process. Institutions that issue licenses for reactor technologies provide
indicative schedules for this process, but the
work can be performed in line with those
schedules only in case if technology vendors
provide information of sufficient quality, and
energy companies express their interest in implementation of these technologies. Existing
examples show that even the licensing of new
reactors that have been designed under the
existing and widely used technologies (such
as pressurized or boiling water reactors) takes
several years despite the fact that huge enter-

Išsamesnė techninė informacija apie
Hyperion reaktoriaus konstrukciją yra
neprieinama, todėl kyla labai daug abejonių dėl techninio projekto išbaigtumo
bei saugos ir eksploatacinių savybių. Šias
abejones dar pagilina faktas, kad tik prieš
metus (2009 m.) buvo iš esmės pakeista
šio reaktoriaus koncepcija: iš pradžių jis
buvo sumanytas kaip labai naujoviškas,
savaime besireguliuojantis reaktorius su
urano hidrido kuru, tačiau dabar jau pateikiamas kaip greitųjų neutronų reaktorius, aušinamas švino-bismuto lydiniu
ir naudojantis urano nitridą kaip kurą.
Tokie esminiai pakeitimai nepraeina be
pėdsako ir reikalauja didelio įdirbio iš
naujo projektuojant visas technologines sistemas.
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Hyperion nėra vienintelis šiuo metu kuriamas

ENGLISH

Comments
and Opinions
Rokas Žilinskas
Chairman of Nuclear Energy Commission in Seimas
(Parliament) of Lithuania, MP
The article quite correctly draws an attention
to the fact that Baltic States have to deal with
tremendous energy challenges. According to
many experts, taking into account such goals
as electricity network development, energy security and cutting greenhouse gases emissions,
the use of nuclear energy along with energy
from renewable sources provides an optimal
combination allowing to solve many problems.
Lithuania has already significantly advanced
while implementing the new nuclear power

It should be noted that “Hyperion Power Generation” reactor described in this article is a
generation IV reactor. These reactors were
not evaluated as potential technologies to be
implemented in Lithuania because they have
not yet reached sufficient technological maturity which would allow to implement them in
commercial projects. At this moment there is
no licensed, finalized and ready for construction
(commercially available) power plant project
with generation IV reactor. The development
of nuclear energy requires very specific and
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IV kartos reaktorius, bet, skirtingai nuo
kitų koncepcinių reaktorių, yra gan aktyviai „reklamuojamas“ net žinant, kad
kiti tipai dar gali ,,pasigirti“ ir bent vienu
kitu eksperimentiniu modeliu, o Hyperion tokio neturi.
Atsižvelgus į realius reaktorių kūrimo
ir išbandymo terminus, mažai tikėtina,
kad kuri nors iš IV kartos branduolinių
reaktorių technologijų bus parengta
komerciškai eksploatuoti ne anksčiau
kaip po 15-25 metų. O Lietuva savąją
atominę jėgainę pasiryžusi paleisti vėliausiai 2020-aisiais.
Nepaisant trūkumų, tikėtina, kad mažieji IV kartos reaktoriai ateityje bus rimta
alternatyva didiesiems diegiant branduolinę energetiką silpnai išvystytuose tinkluose ar ja aprūpinant izoliuotas
bendruomenes. Teisingai pabrėžiamas
tokių nedidelių elektrinių įrengimo greta
elektros ir šilumos vartotojų privalumas.
Galbūt, iš esmės pasikeitus visuomenės
požiūriui į branduolinę energetiką, jie
galėtų atlikti didesnį vaidmenį ir tankiau
apgyvendintose vietovėse bei išvystytose energetikos sistemose.

Andres Tropp
Eesti Energija
Atominės energetikos
departamento
vadovas
Pateiktas reaktoriaus tipas yra labai ankstyvoje projektavimo stadijoje, jokios
paraiškos originaliam licenzijavimui iki

šio laiko nėra pateikta. Dėl šių priežasčių dar neįmanoma įvertinti pateikto
reaktoriaus saugumo ir galimo jo pasirodymo rinkoje laiko. Paskutiniaisiais
metais buvo pakankamai žinių apie galimus mini reaktorių projektavimus (pvz.,
B&W mPower Reactor, NuScale Power ir
pan.), bet nei vienas iš jų dar nėra valstybių nustatyta tvarka licenzijuotas. Todėl tik ateityje mes galėsime pamatyti,
ar Hyperion tai pavyks padaryti.
Apskaičiuota vieno kW kaina (4 tūkst.
JAV dolerių) taip pat neatrodo patraukliai,
nes Baltijos šalių perdavimo tinklas yra
pakankamai geras ir puikiai prieinamas
energijos, pagamintos didelėse jėgainėse,
transportavimui (ypač geras palaikymo
lygis). Tolimoje perspektyvoje (nes reaktoriaus licenzijavimas užtruks ne mažiau
kaip 5 metus) galimi įvairūs pokyčiai, susiję su ES klimato ir energetikos politika,
bei CO2 kaina rinkoje. Taigi turėčiau pasakyti, kad pateikto tipo reaktorius turi
daugiau pritaikymo perspektyvų tose
vietose, kur elektros tinklo pralaidumas
yra nepakankamas, ar prisijungimas prie
didelių jėgainių yra kažkaip apribotas.
Nepaisant visų ekonominių suderinimo
aspektų, mes taip pat turėtumėme atkreipti dėmesį ir į visuomenės nuomonę. Aš labai abejoju, ar didesnioji visuomenės dalis artimiausioje ateityje mūsų
regione sutiktų su plačiu mini reaktorių
panaudojimu (pvz., kiekvienam miestui po reaktorių). Tai susiję ir su žmonių
mąstymo pasikeitimais, o tai trunka ilgai.
Kitų šalių pozityvi patirtis čia būtų itin
svarbi. Nors reaktorius veiktų po žeme,
jo fizinės apsaugos klausimas taip pat

yra ypač opus. Manau, kad panašių fizinių apsaugos priemonių diegimas, kurios šiuo metu yra naudojamos didelių
branduolinių elektrinių apsaugai (kaip
to reikalauja reguliavimo institucijos)
žymiai pablogintų reaktoriaus ekonominius parametrus. Fizinių apsaugos
reikalavimų įvertinimas nėra lengva bet
kurio projektuotojo užduotis.
Apskritai šiuo metu dėl minėto reaktoriaus panaudojimo yra daugiau klausimų, negu atsakymų, todėl aš nelabai
tikiu, kad Hyperion reaktorius galėtų padėti spręsti Baltijos šalių problemas, su
kuriomis jos šiuo metu susiduria energetikos srityje.

Dr. Oļegs Linkevičs
Latvenergija Vystymo
skyriaus vadovas

Žinoma, tai labai įdomus požiūris į branduolinę energiją ir įdomios technologijos. Vis dėlto, daug klausimų kyla dėl šių
technologijų pardavimų ir jų masinės
gamybos, taip pat dėl jų konkurencingumo ir sėkmės licencijavimo procese.
25 MW HPM (angl. Hyperion Power Module) branduolinio reaktoriaus projektą,
bendrovė Hyperion Power Generation, Inc.
kūrė pasitelkusi pirmaujančius specialistus iš Los Alamos laboratorijos. Todėl
galima teigti, kad tai nėra nepagrįstos
fantazijos vaisius, o greičiausiai rimtas ir
didelis technologinis projektas.
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prises are interested in those projects and provide significant resources for this work.
Large power plant costs a lot of money, but
because of the scale effect its installed capacity unit (kWe) price is less than the one
of a small plant (that is the main reason why
large nuclear power plants are predominant in
the world). What concerns radioactive waste
management – same as big power plants,
small ones also generate waste and it has to
be safely managed. Even if reprocessing of radioactive waste is possible in other countries,
solution of the disposal problem remains with
the country of origin of the waste.
Detailed technical information about Hyperion
design is unavailable so far and that raises serious questions about the completeness of
its technical design and its safety and performance characteristics. These doubts are even
more deepened by the fact that a year ago
(in 2009) the concept of this reactor has been

substantially changed: initially planned out as
an innovative, self regulating reactor with uranium hydride fuel, today it is presented as a
fast neutron reactor with lead bismuth eutectic coolant and uranium nitride fuel. These essential changes require significant additional
work to be done in redesigning of all technological systems.
It is worth mentioning that “Hyperion” is not
the only generation IV reactor being designed
now, but differently from other conceptual designs it is very actively promoted in the media
despite the fact that some other types of reactors have prototypes while “Hyperion” does
not have a one. Taking into account the real
timescales for technology development and
testing, it is very unlikely that in 15-25 years
there would appear a generation IV reactor
ready for commercial operation. And Lithuania
plans to start operating its new nuclear power
plant no later than in 2020.

Despite the weaknesses listed above, it is possible that small generation IV reactors will become a serious alternative to large reactors in
the future, providing nuclear energy for underdeveloped electricity networks or isolated
communities. It was correctly noted that there
is an advantage of such projects being closer
to electricity and heat consumers. Perhaps, in
case of radical change of public acceptability
of nuclear power, these technologies would
have a greater role in more densely populated
areas and developed energy systems.

Andres Tropp
Head of Nuclear Energy Department,
Eesti Energia Ltd.
Given type of reactor is in a very early phase
of development as no application for generic
licensing has been put forward for the time being. Therefore it’s rather impossible to estimate

Dmitrij Mironov nuotr.

Nr. 3 (5) 2010

Tačiau, kaip teigia branduolinės pramonės
ekspertai, naujos branduolinės technologijos negali būti rimtai vertinamos kol
neleidžiama jų taikyti iki išsamaus projekto vystymo pabaigos. Atrodo, kad ši
technologija yra tik koncepcija - idėja,
kurią kuria galinga rinkodaros komanda. Projekto autoriai turi didelių ambicijų šių atominių reaktorių technologijų
sklaidą pradėti jau 2013 m.

Kalbant apie naują požiūrį į branduolinę
energiją, svarbu pastebėti, kad projekto
autoriai siūlo decentralizuo tą, arba vadinamosios paskirstytos gamybos (reaktorių elektros energijos galia iki 25 MW,
šiluminė galia iki 70 MW) koncepciją,
kuri taip pat gali būti naudojama ir šilumai gaminti. Įdomu taip pat tai, kad
reaktoriaus veikimo laikas - iki 10 metų
ir per šį laikotarpį nereiks branduolinio
kuro perkrauti. Po 10 metų reaktoriaus

korpusas grąžinamas atgal į gamyklą
(reaktoriaus masė yra tik 50 t, o matmenys 1,5 x 2,5 m) ir/ar pakeičiamas naujai
įkrautu. Kaip privalumą projekto autoriai
taip pat nurodo santykinai greitą statybos procesą, kuris galėtų būti kur kas
trumpesnis, lyginant su dabar rinkoje
esamų sunkiųjų branduolinių reaktorių įrengimu. Tai paaiškinama tuo, kad
modulinės konstrukcijos reaktoriai yra

safety of the given reactor and its prospects to
come into the market. There has been quite
a number of news in the wires during the recent years about possible deployment of minireactors (for example B&W mPower Reactor,
NuScale Power etc.) but none of them have so
far been licenced by regulatory authorities. So
we shall see only in the future whether Hyperion can make here any difference.

this type of reactor has more prospects in the
areas where transmission networks are not
very powerful and access from big plants is
somewhat limited.

of such a small reactor. Loosening of physical
protection requirements is definitely not an
easy task for any developer.

The estimated price of kW of this reactor (4000
USD) does not seem to be particularly attractive for the moment as the transmission network in the Baltic States is pretty strong and
perfectly accessible for power produced in
big power plants (strong scale effect). Taking into account the longer perspective (licensing of the reactor will also take at least
5 years) the odds might change in the future
depending from the development of EU climate and energy policy and the price of CO2
in the market. Nevertheless I should say that

Apart from issues related to economic sustainability we should also take into account the
public opinion. I highly doubt that large share
of population could approve massive use of
small reactors (one reactor to every city) in our
region in the near future. This requires certain
breakthrough in the minds of people and it
would definitely take some time. Positive experience from other countries would be crucial in this respect. Although the reactor will
remain below the surface during operations
the issue of its physical protection remains
critical issue as well. I assume that deploying
similar physical protection measures which
are currently used at the big nuclear power
plants (and required by regulatory authorities)
will significantly undermine the economics

All in all, currently there are more questions
concerning this rector than answers and I
hardly believe that deployment of Hyperion
reactor could bring a solution to the problems Baltic countries are facing currently in
energy field.

Oļegs Linkevičs
Head of Development Unit, Latvenergo
Of course, it is a very interesting approach to
nuclear energy and the technologies are interesting as well. However the biggest question is the sales and the mass production of
these technologies, their competitiveness and
their success in licensing process.
Hyperion Power Generation, Inc. has created the
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project of the 25 MW HPM (Hyperion Power
Module) nuclear reactor with help of the leading experts from the Los Alamos laboratory.
Therefore it can be stated that it is not a result
of groundless fantasy, but maybe it is a serious
large-scale technological project.
However, according to the experts of nuclear
industry new nuclear technologies may not be
considered seriously and their application is
not permitted until a comprehensive project
development becomes completed. It seems
that this technology is just a concept being
created by a powerful marketing team. The
authors of the project have big ambitions to
start the spread of these technologies of nuclear reactors in 2013.
Speaking of the new approach to nuclear energy, it is important to notice that the authors
of the project have proposed an uncentralized or the so-called distributed generation
(electrical power capacity of the reactors is

up to 25 MW, thermal power output is up to
70 MW) concept, which may also be used for
heat generation. Another interesting thing is
that the reactor is meant to function up to 10
years and there will be no need to recharge
the nuclear fuel during this period. After 10
years the housing of the reactor will be returned to the factory (the mass of the reactor
is only 50 t and the dimensions are 1.5 x 2.5
m) and/or replaced by a newly charged one.
Another advantage mentioned by the authors
of the project is a relatively fast construction
process, which could be much shorter than
the one needed for installation of the heavy
nuclear reactors which currently exist in the
market. This is because the reactor has modular construction and is of a small scale and the
required sanitary zone is minimal.
The HPM reactor has been designed to use the
closed nuclear fuel cycle. Therefore the owners of the nuclear plant would face much less

issues related to burial of the nuclear fuel (the
quantities left after use are much lower).
According to the information provided by
John “Grizz” Deal, the reactors for our market
will be produced in Great Britain. The estimated price for the power is approx. 100 mln.
USD or ~ 4000 USD / kW. As far as it can be
understood, it is the prices per single use per
10 years (probably 10 years is enough for a
payback of 100 mln. USD). In order to reduce
the fuel prices, Hyperion is planning to aim at
mass production.
Currently Hyperion is licensing the HPM nuclear
reactor in USA according to NRC requirements.
Morevoer, it has the same objective in United
Kingdom as well. In the opinion of Mr. Deal,
HPM reactors may be used in all the Baltic
States both as a centralized means to generate electrical power, or for uncentralized fulfilment of need for electrical power and heat
in the largest cities.
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mažos apimties, jiems taikoma minimali
sanitarinė zona.
HPM reaktorius yra suprojektuotas taip,
kad būtų naudojamas uždaro ciklo branduolinis kuras. Taigi jėgainės savininkams būtų kur kas mažiau problemų,
susijusių su panaudoto branduolinio
kuro laidojimu (daug mažesnės panaudoto kuro apimtys).
Pagal p. John Grizz Deal informaciją,
mūsų rinkai reaktoriai bus gaminami
Didžiojoje Britanijoje. Skaičiuotina galios kaina yra apie 100 mln. JAV dolerių, arba ~ 4000 JAV dolerių / kW. Kiek
galima suprasti tai vienkartinio panaudojimo per 10 metų kaina (greičiausiai
100 mln. JAV dolerių atsipirktų per 10
metų). Mažindama reaktoriaus kuro
kainas Hyperion planuoja siekti masinės gamybos.
Hyperion šiuo metu užsiima HPM branduolinio reaktoriaus licencijavimu JAV
pagal NRC reikalavimus, taip pat to paties siekiama ir Jungtinėje Karalystėje.
J. Grizz Deal požiūriu, HPM reaktoriai
gali būti naudojami visose Baltijos šalyse tiek centralizuotai elektros energijos
gamybai, tiek decentralizuotai elektros
energijos ir šilumos gamybai didžiuosiuose miestuose.
Galima būtų pritarti Hyperion darbuotojų optimizmui, tačiau tuo pat metu turime klausimų apie šios technologijos
galimybių “povandeninius akmenis”. Ar
Baltijos šalys gali remtis šia vis dar eksperimentine technologija, kuri, atrodo,
egzistuoja tik ant popieriaus? Kokio dydžio turėtų būti realios statybos išlaidos?
Ar technologijų licencijavimo procesas

One could consent to the optimism of the
Hyperion employees, but still questions about
the „underwater stones” of the possibilities of
this technology remain. Can Baltic States rely
on this technology which is still experimental and seems to exist only on paper? What
would be the actual construction costs? Will
the licensing process of the technologies be
successful? How much the expectations of
owners of a reactor depent on the manufacturer of the reactor, which can unexpectedly
empty their pockets after 10 years?
In view of the said circumstances I believe
that this technology still does not provide an
answer to the question whether the Visaginas
Nuclear Plant Project is viable or not. Maybe
this technology could be treated as a potential technology for the use in construction of
nuclear pants in Latvia after 2030.

bus sėkmingas? Ar reaktoriaus savininkų viltys daug priklauso nuo reaktoriaus
gamintojo, kuris per 10 metų gali neplanuotai „patuštinti” jų kišenes?
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, man atrodo, kad ši technologija
dar neatsako į klausimą, ar Visagino atominės elektrinės projektas yra perspektyvus, ar ne. Galbūt tai gali būti įvertinta
kaip galima technologija, statant atomines elektrines Latvijoje po 2030 m.

Dr. Stasys Bačkaitis
Amerikos Lietuvių
bendruomenės
krašto valdybos
vicepirmininkas
mokslo reikalams
Mažųjų atominių elektrinių koncepcija
yra potencialiai įdomi ir naudinga vystant
daugialypį energijos generavimą, taip
pat vystant alternatyvą didelėms branduolinėms jėgainėms. Mažieji reaktoriai,
tokie kaip siūlomi HPG, gali būti greitai
įrengiami, ypač tuose regionuose, kur
ateityje gali atsirasti didėjantys elektros
arba šilumos poreikiai. Būdamas natūraliai saugus dėl kuro ir neutronų lėtiklio,
taip pat galintis veikti be kuro perkrovimo pakankamą laikotarpį, reaktorius
būtų ypatingai patrauklus tenkinant mažesnių regionų energetinius poreikius.
Ypač tai atvejais, kai reikia išplėsti jau
veikiantį energetinį ūkį ženkliai didėjant
iškastinio kuro kainoms ir sunkiai prognozuojant tokio kuro tiekimą.
Nors mažųjų atominių elektrinių idė-

Dr. Stasys Backaitis
Lithuanian-American Community, National
Executive Committee, Vicepresident for Academic
Affairs
Small or minireactors as a concept provide an
interesting potential in diversifying the range
of choices for generation of power via nuclear
energy. They could provide a viable alternative to large nuclear power plants. Small nuclear power plants, such as proposed by HPG,
could be erected in a reasonably short time to
serve the needs of smaller regions, particularly,
when additional power demands are predicted
in the future. Its passive safety attributes appear to be very attractive for regional installations and its relatively long operating duration
without the need to refuel, makes it relatively
immune from sporadic price escalations and
supply problems associated with extractable
fuels for power generation.

ja yra patraukli, p. J. Grizz Deal atsakymai dar neleidžia teigti, kad HPG ir kiti
mini reaktoriai greitai gaus licenzijas jų
statybai. Man teko šį pavasarį dalyvauti vienoje mažųjų atominių reaktorių
konferencijoje, kurioje JAV Branduolinės energetikos reguliavimo agentūros
(NRC) atstovai pareiškė, kad šiuo metu
jų planuose nėra net datos, kada vertinimo - licencijavimo darbai galėtų būti
pradėti. Pradėti darbus trukdo ir tai, kad
nėra paruošti vertinimo kriterijai ir procedūros, o jų paruošimui reikia turėti
tinkamus technologus ir mokslininkus,
kuriuos, dėl finansinės krizės, šiuo metu
nėra lengva pasitelkti. Taip pat neaišku,
ar pasitelktų specialistų kompetencija
būtų pakankama naujų procedūrų sudarymui ir vertinimui. Kita vertus, HPM-NPP
reaktorius turės konkuruoti su įvertinimo eilėje jau laukiančiais naujais reaktoriais, taigi tikimybė gauti licenziją per
3-5 metus yra tikrai optimistinė.
Įvairios JAV branduolinę energetiką tiriančios laboratorijos daugelį tyrimų atlieka
nepriklausomai ir pateikia rezultatus tiesiai NRC. Nesant HPG prototipo modelio
patirties tyrimai gali užsitęsti, ypatingai
jei išvadose atsirastų skirtumų, o taip pat
dėl šių priežasčių ir komplikuotis.
HPM-NPP reaktoriaus apskaičiuota kaina
taip pat kyla. Pernai (2009 m. pradžioje)
buvo skelbiama, kad 25 MW galios reaktoriaus kaina elektros gamybai buvo
25 mln. JAV dolerių, metų gale ji pakilo iki 50 mln. JAV dolerių. Taigi labai
svarbu, kad projektuojamo reaktoriaus
kaina nepriartėtų prie nekonkurencingumo ribos.

Eventhough the idea of small nuclear power
plants is very attractive, Mr. J. Grizz Deal responses do not impart confidence that construction licenses for small or mini reactors,
such as HPG and others, will be secured in the
estimated timeframe. I attended last spring a
national conference on nuclear power generation. In a session on small nuclear reactors, a
speaker from NRC noted that at present the
NRC has neither obtained licensing requests
nor established a date to start the licensing
review process. To begin such reviews, procedures and evaluation criteria for scaleddown and new mini reactors need to be developped. To prepare such tools, NRC has to
have appropriately qualified scientists and
technologists. However, highly overloaded
staff greatly limit the NRC‘s ability to proceed
with incoming new reviews on an accelerated
schedule. Also, current budgetary constraints
do not allow sufficient expansion of the staff
to engage in speeded-up activities. Even if
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Interviu taip pat neužsimenama apie
mažųjų reaktorių transportavimo saugą bei tarpvalstybinių leidimų išdavimą
juos pervežant. Tai labai svarbūs aspektai, kuriuos HPG irgi reikės spręsti.
Teigiama šio interviu pusė yra tai, kad
pokalbis su p. J. Grizz Deal galėtų atverti duris Lietuvos energetikams, planuojant krašto energetines perspektyvas,
sekant mini reaktorių vystymosi tendencijas, ieškant alternatyvos didelei
ir brangiai kainuojančiai branduolinei
elektrinei Visagine. Svarbi detalė yra ir
tai, kad įsijungus į HPG konsorciumą Kinijos AEHI kompanijai, mažųjų reaktorių vystymas bei pritaikymas (galų gale
ir licencijavimo problematika) pradės
įgauti naują pagreitį.
Matant Lietuvos pastangas dėl energetinės nepriklausomybės ir konkurencingą
algų struktūrą, būtų labai svarbu ištirti,
kiek šalis galėtų panaudoti čia gyvenančius ir turinčius patirties branduolinės
energetikos specialistus HPM-NPP tipo
reaktoriaus dalių gamybai, mažųjų reaktorių aptarnavimui bei saugos patikrinimams tarpvalstybiniu mastu.

Dr. Rita Plukienė
Fizikos instituto
Fizinių ir technologijos
mokslų centras,
vyresnioji mokslo
darbuotoja
Lietuvos ir kitų šalių specialistai pabrėžia,
kad Lietuva turi gerai išvystytus elektros
perdavimo tinklus, o ir elektros energi-

jos poreikis šiuo metu nėra toks kritinis,
nes nėra daug energijos vartojančios
pramonės. Dėl šių priežasčių niekas ir
nesiryžtų statyti mažo, perspektyvaus,
bet vis dėlto bandomojo reaktoriaus. Tačiau tai - tik elektros energetikų požiūris, kada vieno ar kito ežero „šildymas“
nurašomas į nuostolius.
Žiūrint plačiau mažieji branduoliniai
reaktoriai iš tiesų yra labai patrauklūs
vartotojui dėl įvairiapusių pritaikymo
galimybių (elektros energijos teikimui
skirtingiems pramonės objektams, elektros ir šilumos tiekimui gyventojams).
Lietuvos reikmėms pakaktų keleto tokių
elektrinių prie didžiųjų Lietuvos miestų ir
būtų išspręsta elektros energijos trūkumo
problema. Išspręsta ne tik patenkinant
energijos poreikį, bet ir tausojant gamtą
(1 GW branduolinės energijos 20 t – 2
konteineriai koncentruotų atliekų, saugiai laikomų ir kontroliuojamų atliekų,
1 GW – sudeginus anglį – 8 Mt CO2
atmosferoje, nekontroliuojamas poveikis, šiltnamio efektas). Jeigu, kaip teigia Hyperion atstovai, įmonė prisiima
atsakomybę „nuo...iki“, tai yra nuo reaktoriaus įdiegimo iki jo išsivežimo su visomis radioaktyviosiomis atliekomis
už prieinamą kainą – tai manau būtų
vienas iš geriausių sprendimų Lietuvai.
Vilniaus priemiestyje (pvz., Gariūnuose)
pastačius tokią kelių modulių jėgainę
galima būtų šiluma bei elektros energija
aprūpinti visą Vilnių.
Aišku, viską susumavus, reikėtų įvertinti,
kokią galutinę energijos kainą mokėtų
vartotojas. Taip pat svarbus ir politikų
požiūris, ar būtų palankus jų sprendimas

leisti statyti tokius reaktorius Lietuvoje, po
to, kai jie turės būtinas licencijas reaktoriaus diegimui. Licencijų klausimas ir yra
opiausias – kada tokia licencija reaktoriui
bus gauta. Vienas dalykas, kai planuojama statyti pagal standartinį projektą,
paplitusį branduolinį reaktorių, ir visai
kas kita, kai kalbama apie naujos kartos
branduolinius reaktorius, koks ir yra Hyperion siūlomas 2009-projektas.
Yra žinoma, kad reaktoriaus prototipas sėkmingai veikė alfa klasės rusų
povandeniniuose laivuose, bet buvo ir
problemų, kaip pvz., aušalo sukietėjimas,
sustabdžius reaktorių. Antra vertus, reaktoriaus licencijavimas tam ir yra, kad būtų
užtikrintas patikimas reaktoriaus veikimas. Apibendrinant galima būtų pasakyti, kad kai tokie Hyperion moduliniai
reaktoriai pasirodys komercinėje rinkoje,
jie tikrai bus verti dėmesio.

Prof. Jurgis Vilemas
Lietuvos energetikos
instituto Vyriausias
mokslo darbuotojas.
Vertinant pateiktą labai kuklią ir padriką informaciją apie projekto būklę šiai
dienai, yra visiškai nerealu, kad artimiausiame dešimtmetyje gali kur nors būti
pastatytas pirmasis tokio tipo reaktorius. Dar net nepateikta paraiška gauti licenziją projekto kilmės šalyje - JAV.
Siūlomo 25 MW greitųjų neutronų reaktoriaus su pramoniniu mastu iki šiol
nenaudotu šilumos nešėju - švino-bis-
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such help could be secured, it is not clear if
their education and experience would be fully suitable for the new tasks without further
training. It needs to be noted that a request
to NRC for licensing of any new reactor has to
get in the waiting line for review qalong with
other reactors. Accordingly, it appears that
the 3-5 year anticipated licensing timeframe
might be somewhat optimistic.
Numerous U.S. National research laboratories
develop evaluation processes and conduct
tests independently of NRC. They provide
their evaluation and assessments to NRC.
Without HPG having experience working
with a prototype model for which there is no
precedence, test results at various laboratories, particularly if there is any divergence in
findings, might complicate and prolong the
evaluation process.
The projected price estimate for the HPM-NPP
reactor appears to be escalating. While some

limited increases might be well understood
in terms of inflation pressures, the advertized
price of 25 mln. USD in early 2009, has become circa 50 mln. by the year‘s end. It would
appear to be of importance to contain such
price escalations, before the reactor becomes
commercialy non-competitive.
The interview appears to be short of sufficient insight on the security and vulnerability
aspects of the HPM-NPP, as well as potential
complexities in obtaining licenses for transporting loaded reactors with nuclear materials
across national boundaries of different countries. Those are important issues that HPG will
need to address.
The positive side of this interview is that further contacts and in depth discussions with
Mr. J. Grizz Deal could provide new perspectives to Lithuania‘s energy strategists and planners regarding the development and potential
benefits of mini reactors as effective alterna-

tives to the gigantic and very expensive nuclear power plant being considered for construction at Visaginas. An important detail is
also the fact, that by China‘s AEHI engaging
in a joint venture with HPG to develop small
nuclear reactors, the review process for mini
reactors (and possibly their licensing schedules) could be given more urgency.
In view of Lithuania’ search for energy independence and its extremely competitive wage
scale structure, it would be advantageous for
HPG to explore use of in the country available
nuclear scientists and technologists for the
manufacture of selected HPM-NPP subsystems or components as well as for servicing
reactor installations and safety inspections on
a multinational basis.

Dmitrij Mironov nuotr.
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Dr. Rita Plukienė,
Senior researcher Center of Physical sciences and
Technology, Institute of Physics (Lithuania)
The specialists from Lithuania and other countries emphasize that the electricity net in Lithuania is well organized (no remote energy supply is required), also the electricity demand is
not so critical for a moment because because
there are no energy-intensive industries. For
these reasons nobody would decide to build
small, promising, but still pilot version reactor.
However, this is just an opinion of electric energy specialists, who usually are not aware of
“heating” of the one or another lake, counted
as usual losses.
The small nuclear reactors indeed are very
attractive for the customer due to their wide
applicability (for the production of electricity for industry and for the heat and electric-

ity supply for habitants). It would be enough
for Lithuania to built a few such reactors near
the biggest Lithuania’s cities and the electricity shortage problem would be solved.
Furthermore, such energy supply solution
would be also clean and saving nature (1 GW
of nuclear energy produces 20 t – 2 casks of
concentrated, secure and controlled radioactive waste, 1GW of coal energy produces 8Mt
CO2 in the atmosphere, uncontrolled impact,
greenhouse effect).
If, as declared by Hyperion representatives, the
company is responsible and takes care of the
reactor from its deployment until its decommissioning and radioactive waste resumption
for a fair price, I think it would be one of the
best energy solutions for Lithuania. For instance, nuclear power plant with a few such
reactor modules built in suburb of Vilnius (in
Gariūnai) would supply the heat and electricity for the entire Vilnius city.

Of course, all aggregation should be evaluated and the final price of energy paid by the
consumer must be determined. The attitude
of politicians is also important, whether there
will be favourable political decision to allow
construction of such reactors in Lithuania, after
they have the necessary licenses for the reactor installation. The question of licensing is of
primary importance – when such a license will
be obtained? One thing is to plan construction with a standard design common nuclear
reactor and the other thing is if we talk about
the new generation nuclear reactors, like offered Hyperion 2009-design.
It is known that the reactor prototype was
successfully operated in Russian Alfa class
submarines, however there were problems
observed, for instance - liquid metal coolant
solidification after the shutdown of reactor.
On the other hand, the licensing should warrant the safe operation of the reactor. To sum
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up, Hyperion power modules will surely be
worth of attention when they will appear in
the commercial market.

Prof. Jurgis Vilemas,
Chief research associate of Lithuanian Energy
Institute
Judging from what is provided by very modest
and desultory information about the present
project status, it is unrealistic to expect that
the first prototype reactor of this type would
be built in coming ten years. Even the license
application process is not started in the country of origin. The license time of the proposed
25 MW fast neutrons with lead-bismuth heat
carrier, which is never used in large industrial
scale, should be not less than 5 years. Yet it is
unclear whether such a license will be issued,
as there is a minimal showing of the reality of

the project research. After all, this is different
than the currently tested reactors.
However, the major problem is in economics.
It is completely unrealistic to expect that 25
MW capacity nuclear reactor of such type is
able to compete with traditional large capacity reactors. That fact is coming from many
years of nuclear industries experience. The
authors of the project deceive themselves
and the public at large by hoping that they
will succeed in offering such MINI - reactors
as alternative to traditional technologies. The
reactors of such capacity can be used in very
specific isolated locations with local stable demand for energy and delivery of other fuels
is very expensive.
Even if the project is successful and proving
that such reactor is able for long-term reliable operation, also costs of its construction
is not fantastically high, this will raise complicated international legal problems - how

to transport used highly radioactive reactor
cores across many different counties to reprocessing plant. Who and when would agree to
build such reprocessing plants suited for this
particular type of reactors and etc.
In my opinion it is too early yet to talk about
the application of such MINI-reactors in the
countries with developed power systems at
best is too early, but taking into account the
latest tendencies in the world it is possible to
state that this is a utopia.

Juozas Virmantas Jurgaitis
Department of business development, chief of
energy bureau. Concern „Achema group“
In general, the idea of such power stations is
not new, but it is very good that we have a
new player in the market. This indicates that
usage of compact low power nuclear power
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muto lydiniu licencijavimo trukmė bus
ne mažesnė kaip 5 metai ir dar neaišku, ar tokia licencija bus išduota, nes iki
šiol nėra atlikti bent minimalūs projekto realumą patvirtinantys tyrimai. Juk
tai visiškai kitoks, nei iki šiol išbandyti
branduoliniai reaktoriai.
Vis dėlto, pagrindinė problema yra ekonomikoje. Tikėtis, kad 25 MW galios tokio tipo branduolinis reaktorius galėtų
konkuruoti su tradiciniais didelės galios
reaktoriais yra visiškai nerealu. Tai patvirtina daugiametė patirtis branduolinės
energetikos sektoriuje. Projekto autoriai
apgaudinėja visuomenę ir patys save,
tikėdamiesi, kad jiems pasiseks tokius
mažuosius reaktorius pasiūlyti kaip alternatyvą tradicinėms technologijoms.
Tokios galios reaktoriai gali būt panaudoti tik labai specifinėse izoliuotose vietose, kur yra nuolatinis vietinės reikšmės
energijos poreikis, o kuro pristatymas
yra labai brangus.
Netgi jei pasisektų įrodyti, kad toks reak
torius gali patikimai veikti, o jo pagaminimo ir pastatymo kaina nėra fantastiškai didelė, iškyla didžiulė sunkiai
sprendžiama tarptautinės teisės problema, kaip transportuoti per įvairių
valstybių teritorijas panaudotas labai
radioaktyvias reaktoriaus aktyviąsias
zonas į kuro perdirbimo gamyklas. Kas
ir kada tokias, tik šio tipo reaktoriams
pritaikytas perdirbimo gamyklas, sutiks
pastatyti ir išspręsti aibę kitų su tuo susijusių problemų.
Manau, kad kalbėti apie tokių mažųjų
reaktorių pritaikymą valstybėse su išvystytomis elektros energetikos siste-

stations is not far away and it could bring a
lot of benefits for Lithuania.
The advantage of Hyperion Power Generation power station is compactness, simplicity and security. Possibility to heat water is
also a very important issue. Such power plant
could be built next to a city and at the same
time supply electricity and heated water for
the city. It would reduce energy prices for
the residents.
Without any doubts such power station has its
bad sides or uncertainties to be exact. Short
lifetime of power plant core (7-10 years) raises a lot of questions – why core lifetime is so
short, how much replacement of the core
will cost, will there be replacement after all
these years, etc.
In overall, conception of Hyperion Power Generation power plant is noteworthy. At least it

momis, geriausiu atveju yra per anksti,
o įvertinus paskutiniųjų metų tendencijas pasaulio energetikoje galima teigti,
kad tai yra utopija.

Juozas Virmantas
Jurgaitis

Koncernas „Achemos
grupė“ Verslo vystymo
departamento Energe
tikos biuro viršininkas

Apskritai, tokių elektrinių idėja nėra
nauja, tačiau labai gerai kad rinkoje
atsirada dar vienas žaidėjas. Tai rodo,
kad kompaktiškų nedidelės galios ato
minių elektrinių panaudojimas ne už
kalnų ir tai Lietuvai galėtų atnešti daug
naudos.
Hyperion Power Generation siūlomos
jėgainės privalumas yra kompaktiškumas, paprastumas bei saugumas. Taip
pat labai svarbus aspektas yra galimybė
elektrinėje šildyti vandenį. Tokia elektrinė galėtų būti statoma arčiau miesto
ir aprūpintį jį elektra bei šiluma vienu
metu, kas sumažintų energijos naudojimo kaštus gyventojams.
Siūloma jėgainė, be abejo, turi ir minusų, tiksliau sakant neapibrėžtumų.
Trumpas pagrindinės šerdies (įkrovos)
gyvavimo laikas (7-10 metų) kelia papildomų klausimų – kodėl tokia trumpa
gyvavimo trukmė, kiek kainuos šerdies
pakeitimas, ar po tiek metų bus kuo ją
pakeisti ir pan.
Apskritai, Hyperion Power Generation jėgainės koncepciją vertinčiau teigiamai.

is more realistic than other concepts currently
offered in the market.

Dr. Stasys Malkevičius
Energy expert
The Ministry of Economy of the Republic of
Lithuania and Lithuanian Energy Institute
have drafted and the Seimas of the Republic
of Lithuania, who acted on the grounds of its
Resolution On the Continuity of Nuclear Energy
and Updating of the National Energy Strategy
of 29 September 2005 and on its Decision No.
X – 1046 of 18 January 2007 which was adopted in response to new security challenges faced by the state, has approved the new
National Energy Strategy 2007 providing for
commissioning of the new regional nuclear
plant aimed at fulfilling the needs of the Baltic States and the region not later than by
2015 and connecting the high voltage elec-
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Ji bent jau šiek tiek realesnė, nei kitos
šiuo metu siūlomos technologijos.

dr. Stasys
Malkevičius,
energetikos ekspertas

Nauji Baltijos energetikos
sektoriaus vizijos aspektai
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir
Lietuvos energetikos institutas parengė,
o Lietuvos Respublikos Seimas, remdamasis savo, 2005 m. rugsėjo 29 d. rezoliucija „Dėl branduolinės energetikos
tęstinumo ir Nacionalinės energetikos
strategijos atnaujinimo“, bei atsiradusių naujų iššūkių valstybės saugumui
akivaizdoje, 2007 m. sausio 18d., savo
nutarimu Nr. X – 1046, patvirtino naują Nacionalinę energetikos strategiją.
Joje numatyta ne vėliau kaip 2015 m.
pradėti eksploatuoti naują regioninę
atominę elektrinę Baltijos šalių (BV) ir
regiono poreikiams tenkinti ir ne vėliau kaip iki 2012 m. Lietuvos aukštos
įtampos elektros tinklus sujungti su
Skandinavijos šalių ir Lenkijos tinklais.
Be to, numatytas Baltijos regionui uždavinys – darbas su vakarų Europos sistema sinchroniniu režimu. [1]. Visa tai
strategiškai turėjo užtikrinti energetinį
saugumą, darnią energetikos sektoriaus
plėtrą, efektyvų energijos naudojimą ir
konkurencingumą.
Deja, praėję treji metai parodė, kad nu-

matyti tikslai ir terminai yra nerealūs
ir negalės būti įgyvendinti dėl šių
priežasčių:
- Numatyta Atominė elektrinė Visagine (VAE) su didelės galios agregatais
neužtikrina pagrindinio tikslo– užtikrinti
energetinį saugumą (nepriklausomybę
nuo Rusijos energijos monopolio) –
įgyvendinimo. Lietuvai reikalinga ne
tik elektra, bet ir šiluma. Tuo tarpu VAE,
Lietuvai gamins tik elektrą, o didžiuliai
kiekiai jos pagamintos šiluminės energijos, geriausiu atveju, šildys Drukšių
ežero vandenį. Tam, kad apšildytumėme
savo būstus mes vis tiek turėsime iš Rusijos pirkti dujas.
- Didelės galios VAE agregato avarinį
rezervavimą (atsijungus jam avariniu
būdu), BV energetinė sistema pati,
savo jėgomis, atlikti nepajėgs. Teks šį
avarinį rezervą pirkti iš Rusijos. Jis gali
labai brangiai kainuoti. Tai priklausys
nuo Rusijos geranoriškumo. Be to bus
prarasta galimybė integruotis į Europos tinklus sinchroniniam darbui, nes
vienas iš svarbiausių UCTE (angl. Union
for the Co-ordination of Transmission of
Electricity) reikalavimų prisijungiančiam
į lygiagretų darbą su Europos elektros
sistema yra prisijungiančios sistemos
energetinis savarankiškumas.
- VAE gaminama elektra bus žymiai
brangesnė nei rusiška. Ypač, jei Rusija ir
Baltarusija pasistatys savas AE Lietuvos
pasienyje. Nekyla abejonių, kad tai jie padarys, ir ne iš ekonominių, o iš politinių
sumetimų. VAE gaminama elektra bus
brangesnė, nes mums reikės įsigyti nuolat veikiantį avarinį rezervą, kurio nomi-

nali galia turės būti lygi didžiausio VAE
agregato galiai. Tuo tarpu nei Rusijai,
nei Baltarusijai to daryti nereikės. Jie
jau turi centralizuotai veikiantį avarinės
galios rezervą Kuibiševo ir Volgogrado
hidroelektrinėse. VAE bus nekonkurencinga. Ko gero ne tik Europos, bet ir
Lietuvos vartotojas pageidaus pirkti
pigesnę – rusišką, nei savos gamybos
elektros energiją.
Apibendrinant šias priežastis galime
teigti, kad VAE nesprendžia nė vieno iš
keturių, aukščiau išvardintų nacionalinės
energetikos strateginių tikslų. Taigi, ką
daryti? Atsakymą randame pastudijavę
specialią literatūrą. Šiuo metu esame
ant IV–tos kartos žymiai saugesnių ir
ekonomiškesnių reaktorių pasirodymo slenksčio [2]. Šių reaktorių skalė
labiau tinka mažoms, tokioms kaip mūsų
energetinėms sistemoms.
Dėmesį patraukia šiame žurnalo numeryje
aprašomas Hyperion kasetinio tipo, mažos
galios reaktorius. Tokių ar panašių saugių
ir licenzijuotų reaktorių panaudojimas
išspręstų pas mus ne tik branduolinės
energetikos tęstinumo klausimą, ko reikalauja aukščiau minėta Seimo rezoliucija, bet ir sudarytų galimybę realizuoti
modernišką, naujos kartos, paskirstytos gamybos elektros sistemą, išdėstant
energiją generuojančius objektus arčiau
energiją vartojančių centrų – miestų,
pramonės objektų ir gyvenviečių. Tokia
sistema aprūpintų Baltijos šalis ne tik
elektra, bet ir centralizuota šiluma, taip
pat ženkliai sumažintų perdavimo tinklo
apkrovimą ir nuostolius pačiame tinkle.
Didelis skaičius tarpusavy konkuruojančių
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tricity transmission networks of Lithuania and
the networks of Scandinavian countries and
Poland not later than by 2012. Besides, a task
has been set for the Baltic region – to work
simultaneously with the Western Europe system. [1]. All these items strategically contained
energy security, harmonious development of
the energy sector, effective energy consumption and competitiveness.
Unfortunately the last 3 years have shown that
the established targets and terms are not realistic and cannot be implemented due to the
following reasons:
- the foreseen Nuclear Plant in Visaginas (VNP)
with heavy duty equipment does not solve
the main problem, which is the ensuring of
energy security (independence from the Russian energy monopoly). Lithuania needs not
just electricity but the heat as well. Whereas
it is only electricity, which would be generated by VNP, meanwhile enormous amount

of generated thermal energy would heat up
the water of Drukšiai Lake in the best case.
We will still have to buy gas from Russia to
heat our houses.
- the BV energy system would not be capable
of performing emergency backup (in case of
emergency disconnection) of the heavy duty
VNP plant by itself. This emergency backup
would have to be purchased from Russia. It
may be very expensive. It would depend on
the goodwill of Russia. Besides, the possibility of integration to European networks for
synchronous work would be lost as one of
the main UCTE (Union for the Co-ordination
of Transmission of Electricity) requirements
for connection into parallel work with European electricity system is the self-sufficiency
in terms of energy.

and Belarus would build their own NP close to
Lithuanian border. With no doubt they would
launch them and that would not be done due
to political rather than economic reasons. The
electricity generated by VNP would be more
expensive because we would have to buy a
continuously working emergency backup the
rated output of which would have to equal the
output of the largest VNP plant. Whereas neither Russian nor Belarus would not have to do
it. They already have a centralized emergency
power backup in the hydroelectric power stations of Kuybyshev and Volgograd. VNP would
not be competitive. Probably it is not only European consumers, but Lithuanian consumer
as well who would be willing to buy cheaper
Russian energy instead of locally generated
electrical power.

- the electricity generated by VNP would be
much more expensive than the one produced
in Russia. Especially in the event that Russia

In conclusion we should state that VNP does
not fulfil any of the four aforementioned goals
of the national energy strategy. So, what should
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gamintojų suformuotų laisvą energijos
rinką ir užtikrintų minimalias energijos
kainas. Tai būtų esminiai tokios sistemos privalumai.

būtų nukreipti į suskystintų gamtinių
dujų, tarpsisteminių elektros jungčių su
Skadinavija ir Lenkija projektus, taip pat į
elektros perdavimo linijų modernizavimą
ir alternatyvią energetiką.

Įvertinus tai, kad uždarius Ignalinos atominę elektrinę (IAE) nuosavų generuojančių
galių stygiaus Lietuva neturi ir dar ilgai

neturės [3], kad VAE statybų skuba šio balanso ilgą laiką pakeisti taip pat negalės,
kad Lietuvos pagrindinė problema šiuo
metu yra ne elektros gamyba, o dujos,
tikriau vienintelis dujų tiekėjas – Rusija,
savaime peršasi išvada, kad reikia atsisakyti VAE statybos planų, kol dar nevėlu.
Reikėtų išlaukti, kol rinkoje atsiras tinkami IV kartos reaktoriai, o branduolinės
energetikos tęstinumą perorientuoti į
ribotos galios branduolinių reaktorių
panaudojimą, formuojant paskirstytos gamybos elektros sistemą Baltijos
valstybėse. Išlaisvintas lėšas racionaliau

we do? The answer is available in special literature. Currently we are close to the introduction
of much safer and much more economical reactors of the IVth generation [2]. The scale of
these reactors is more suitable for small energy systems like ours.

cantly reduce the load of the transfer network
and thus - the losses in the network itself. Numerous competing manufacturers, would form
a free energy market and would ensure the
minimal energy prices. These would be the
main advantages of such system.

The cartridge type low power Hyperion reactor
described in this issue of the journal is especially attractive. Use of such or similar reactors
would not only solve the issue of the continuity of nuclear energy in our country, which is a
requirement laid down in the aforementioned
resolution by Seimas. It would also enable us
to implement a modern new generation electrical system with distributed generation in
which the energy generating objects would
be located closer to energy consuming centres – cities, industrial objects and settlements.
Moreover, alongside to providing electricity
for the Baltic States, such system would also
provide centralized heating and would signifi-

The described low power cartridge type nuclear reactors are usually installed deep under
ground therefore no radioactive objects would
exist on the surface. It is rather big advantage
for formation of positive reaction of the society
to development of nuclear energy sector.

one reaches a conclusion that the plans to construct the VNP should be cancelled before it’s
too late and one should wait until the IV generation reactors appear in the market, meanwhile the continuity of nuclear energy should
be reoriented into the use of limited power
nuclear reactors by forming a distributed electricity generation system in the Baltic States. It
would be more rational to divert the available
funds into the projects of liquified natural gas,
intersystem electricity connections with Scandinavia and Poland, as well as into modernization
of energy lines and alternative energy.

Aprašomi mažos galios kasetiniai branduoliniai reaktoriai montuojami giliai po
žeme, todėl ant žemės paviršiaus, nieko
radioaktyvaus nebus. Tai nemažas pliusas,
formuojant teigiamą visuomenės reakciją
į branduolinės energetikos plėtrą.

Having assessed the fact that after decommissioning of the Ignalina Nuclear Plant (INP) Lithuania does not lack its own generating powers
and there will be no such lack for a long time
[3], that the haste to construct VNP will not be
able to change the current balance for a long
time, that the main problem of Lithuania is not
the generation of energy but the gas or more
precisely the sole gas supplier which is Russia,
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Mažieji branduoliniai
reaktoriai
Pasauly je , be H y p e r i o n si ū lom ų ma ž ų branduolini ų reaktori ų , y ra ir daugiau
panaši ų projekt ų . V isi jie y ra skirti branduolin ė s energijos vertimui
elektros energija arba šiluma . S usidom ė jim ą ma ž aisiais branduoliniais
reaktoriais paskatino noras suma ž inti stat y bos kain ą , bei galim y b ė tiekti
energij ą vietov ė se nutolusiose nuo išv y st y t ų elektros tinkl ų .
Dr. Rita Plukienė,
Fizikos instituto Fizinių ir technologijos
mokslų centras, vyresnioji mokslo darbuotoja
Daugelyje mažųjų rektorių įgyvendinta
pasyvi ar natūrali saugos sistema, eliminuojanti reaktoriaus darbo veiklos sutrikimo atvejus. Siūlomos labai įvairios
technologijos. Tarptautinė atominės
energijos agentūra (TATENA) mažosiomis elektrinėmis apibūdina elektrines,
generuojančias iki 300 MW elektrinės
galios, nors šiuo metu pasaulyje viršutinė elektrinės galios riba mažosioms
elektrinėms yra laikoma iki 500 MWe.

Pateikiamoje lentelėje galite matyti
dabar egzistuojančių mažųjų rektorių
projektų įvairovę.

Small
Nuclear
Power Reactors

gies involved are very diverse. The
International Atomic Energy Agency (IAEA) defines ‘small’ as under
3 0 0 M W, b u t i n g e n e r a l t o d a y 5 0 0
MWe might be considered an upper limit to ‘small’.

Lentelėje matyti, kad dauguma siūlomų
projektų yra lengvojo vandens PWR tipo
reaktoriai, trys- pažangiausi aukštatemperatūriai reaktoriai, bei keli greitųjų
neutronų reaktoriai.

Lengvojo vandens reaktoriai
Rusiškas KTL-40S (OKBM) rektoriaus

Plaukiojanti „Akademik Lomonosov“
atominė elektrinė

ENGLISH

Next to the Hyperion small nuclear
power reactors there are more similar projects worldwide. They are
all aimed at generating electricity
from nuclear power and producing
heat. This interest in small nuclear
power reactors is driven both by
desire to reduce capital costs and
to provide power away from large
grid systems. Multiple projects
are also designed for a high level
of passive or inherent safety in the
event of malfunction. The technolo-

As you can notice in the table, most of them
are PWR type light water reactors, the most advanced HTR type reactors and few fast neutron
reactors (LMR or MSR).

Light water reactors
Russia’s KLT-40S from OKBM is a reactor well
proven in icebreakers and now proposed for
wider use in desalination and - on barges - for
remote area power supply. Here a 150 MWt
unit produces up to 38.5 MWe. Fuel is uranium
aluminium silicide with enrichment levels of
up to 20%, giving up to four-year refuelling

intervals. At the end of a 12-year operating
cycle the whole plant is taken to a central facility for overhaul and storage of used fuel. Such
reactor is operating in Akademik Lomonosov
floating nuclear power stations launched on
1 July 2010 [1] .
Another larger Russian reactor is the VK-300
boiling water reactor (NIKIET). It has evolved
from the 50 MWe (net) VK-50 BWR at Dimitrovgrad, but it uses standard VVER fuel elements. All safety systems are passive. Fuel
burn-up is 41 GWd/tU. In September 2007
it was announced that six reactors would be
built at Kola and at Primorskaya in the Far East,
to start operating 2017-20.
The CAREM (INVAP) Argentina is a modular 27
MWe pressurised water reactor designed to be
used for electricity generation or as a research
reactor or for water desalination (with 8 MWe
in cogeneration configuration). Fuel is standard
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Vidutinės ir mažos galios (nuo 25 MWe) gerai išvystyti reaktorių projektai | Medium and Small (25 MWe up) reactors with development well advanced
Pavadinimas
Name

Galia, MWe
Capacity, MWe

Tipas
Type

Laikas
Time

Gamintojas
Developer
OKBM, Russia

KLT-40S

35

PWR

2010

VK-300

300

BWR

2017-2020

CAREM

27

PWR

CNEA & INVAP, Argentina

30-100

PWR

JAERI, Japan

300

PWR

Technicatome (Areva TA), France

100-335

PWR

Westinghouse-led, international project

MRX
NP-300
IRIS

Atomenergoproekt (NIKIET), Russia

mPower

125

PWR

2012

Babcock & Wilcox, USA

SMART

100

PWR

2012

KAERI, South Korea

NuScale

45

PWR

2015

NuScale Power, USA

HTR-PM

2x105

HTR

2010

INET & Huaneng, China

PBMR

80

HTR

Eskom, South Africa

GT-MHR

285

HTR

General Atomics (USA), Rosatom (Russia)

BREST

300

LMR

SVBR-100

100

LMR

2020

Rosatom/En+, Russia

Toshiba 4S

10-50

LMR

2012

Toshiba 4S, Japan

100

MSR

FUJI

RDIPE, Russia

ITHMSO, Japan-Russia-USA

PWR – suslėgto (lengvojo) vandens reaktorius – pressurized water power reactor; BWR – verdančio (lengvojo) vandens reaktorius – boiling water power reactor;
HTR – aukštatemperatūris reaktorius – high temperature reactor; LMR – skystųjų metalų reaktorius – liquid metal reactor; MSR – lydytos druskos reaktorius – molten salt reactor

projektas patvirtintas ledlaužiams, bet
šiuo metu siūlomas platesniam pritaikymui - vandens nudruskinimui, įrengimui baržose aprūpinti nutolusias vietoves energija. 150 MW šilumninės galios
reaktorius gamina iki 35 MWe (elektrinės
galios). Kuras yra iki 20 proc. sodrinto
235U urano aliuminio silicidas, užtikrinantis 4-metų kuro pakeitimo intervalą.
Po 12 m. veikimo elektrinė perkeliama
į gamyklą kapitaliniam remontui ir pa-

naudoto kuro saugojimui. Šis reaktorius
veikia ką tik paleistoje (2010.07.01) [1]
plaukiojančioje „Akademik Lomonosov“
atominėje elektrinėje.

41GWd/tU. 2007 m. rugsėjį paskelbta,
kad 6 reaktoriai bus pradėti statyti Koloje
ir Primorskaja (Tolimuosiuose rytuose),
kurie pradės veikti 2017-2020 m.

Kitas didelis rusų verdančiojo lengvojo vandens projektas VK-300 (NIKIET)
yra išvystytas Dimitrovgrade pastatyto
VK-50 (50 MWe) reaktoriaus variantas,
naudojantis VVER reaktoriaus tipo kuro
elementus. Reaktoriuje veikia pasyvios
saugos sistemos. Kuro išdegimas –

CAREM (INVAP) Argentinos modulinis
27 MWe galios suslėgto vandens reaktoriaus projektas elektros gamybai, vandens nudruskinimui (gaminat ir elektros energiją 8 MWe galia), ar veikiantis
kaip tiriamasis reaktorius. Naudojamas
3,4 proc. įsodrinimo 235U UO2 PWR kuras

3.4% enriched PWR fuel, with burnable poison,
and is refueled annually. A 25 MWe version of
CAREM is currently being built near Atucha I
for testing purposes and a second one of 200
MWe is planned to be install in Formosa Province of Argentina.

enriched PWR uranium oxide fuel with a 3.5-year
refuelling interval and has a water-filled containment to enhance safety. Little has been heard
of it since the start of the Millennium.

AP1000, fuelling interval of 4 years (or longer
with higher enrichment). US design certification is at the pre-application state.

South Korea’s SMART (System-integrated Modular Advanced Reactor) is a 100 MWe pressurised
water reactor with integral steam generators
and advanced safety features. Design life is 60
years, with a 3-year refuelling cycle. While the
basic design is complete, the absence of any
orders for an initial reference unit has stalled
development. KAERI is now intending to proceed to licensing the design by 2012.
The Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI) designed the MRX, a small (50-300 MWt)
integral PWR reactor for marine propulsion or
local energy supply (30 MWe). The entire plant
would be factory-built. It has conventional 4.3%

Areva TA in France has developed the NP-300
PWR. It has passive safety systems and it can
be built for applications of 100 to 300 MWe or
more with up to 500,000 m3/day desalination.
Areva TA makes the K15 naval reactor of 150
MW, running on low-enriched fuel, and the
land-based equivalent, a test version of which
is under construction at Cadarache.
Westinghouse’s IRIS (International Reactor Innovative & Secure) is an advanced 3rd generation reactor. A 335 MWe capacity is proposed,
although it could be scaled down to around
100 MWe. IRIS is a modular PWR with integral primary coolant system and circulation
by convection. Fuel of 5% of 235U enrichment
with burnable poison is identical to those in

A smaller similar to IRIS but with natural circulation is the NuScale multi-application
small PWR, 45 MWe. It uses standard PWR
fuel enriched to < 4.95% in normal PWR fuel
assemblies (but only 1.8 m long), with 1 year
refuelling cycle. Installed in a water-filled pool
below ground, the 4.3 m diameter, 18 m high
cylindrical containment vessel module weighs
500 tonnes and contains the reactor and steam
generator. A standard power plant would have
12 modules together giving about 500 MWe.
An application for US design certification is
expected in 2011.
The mPower reactor, by Babcock & Wilcox (B&W),
is 125 MWe integral PWR modul. Several units
would be combined into a power station of any
size, but most likely 500-750 MWe and using
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su išdegančia priemaiša, perkraunamas
kasmet. 25 MWe CAREM variantas šiuo
metu statomas netoli Atucha I testavimui, kitas – planuojamas 200 MWe statyti Formosa provincijoje, Argentinoje.
Pietų Korėjos SMART (modulinė pažangi reaktorių sistema) yra 100 MWe
galios suslėgto vandens reaktorius su
integruotais garo generatoriais ir pažangiomis saugos ypatybėmis. Projektas numatytas 60-čiai metų su trijų metų
kuro pakeitimo ciklu. Nors projekto pagrindai baigti, užsakymų šiam reaktoriui
nėra, reaktoriaus prototipo gamyba uždelsta. KAERI tikisi licencijuoti projektą
iki 2012 m.
Japonų atominės energijos tyrimų institutas (JAERI) sukūrė MRX – mažos (iki
100MWe) galios PWR tipo reaktorių laivams ar vietiniam energijos (30MWe)
tiekimui. Reaktorius surenkamas gamykloje. Naudojamas 4,3 proc. įsodrinimo 235U UO2 PWR kuras, perkraunamas kas 3,5 metų, bei turintis vandeniu
užpildytą apsauginį gaubtą saugos užtikrinimui. Nuo 2000 metų apie jį kalbama nedaug.
Areva TA kompanija Parncūzijoje išvystė
NP-300 PWR tipo reaktorių, kuris pasižymi pasyviomis saugos savybėmis ir
gali būti sukonstruotas 100 -300 MWe
elektros gamybai arba vandens nudruskinimui (iki 500,000 m3/d). Areva TA gamina 150 MW K15 karinio jūrų laivyno
reaktorius, veikiančius su mažo įsodrinimo kuru, o taip pat sausumos reaktorių
Réacteur d’essais à terre (RES), kuris
šiuo metu konstruojamas bandymams
Cadarache, Prancūzijoje.

Nu-S cale’s Pressur ized Water R eac tor
Containment Vessel
Reactor Pressure Vessel
Control Rod Drives

Steam Heater

Steam Heater
Steam Generator

Feedwater Heater
Feedwater Heater
Hot Leg Riser

Core

Nu-Scale suslėgto vandens reaktoriaus shema
Westinghouse kompanijos IRIS ( Tarptautinis inovatyvus ir saugus reaktorius) yra
pažangus trečiosios kartos reaktorius.
Siūlomas 335 MWe galios modelis, bet
gali būti pritaikomas ir 100 MWe. IRIS yra
modulinis PWR tipo reaktorius, turintis
integruotą pirminį aušinimo kontūrą ir
cirkuliaciją, paremtą natūralia konvekcija.
Naudojamas 5 proc. įsodrinimo 235U UO2
identiškas AP100 kuras, perkraunamas
kas ketveri metai (ar rečiau, priklausomai nuo įsodrinimo dydžio). Ruošiamas
projekto sertifikavimas JAV.

Mažesnis IRIS reaktoriaus variantas, bet
su pritaikytu natūralios cirkuliacijos aušinimo kontūru yra Nu-Scale įvairiems
taikymams skirtas PWR tipo 45MWe galios reaktorius. Naudojamas < 4,95 proc.
įsodrinimo 235U standartinis PWR kuras,
įprastose (bet trumpesnėse 1,8 m.) PWR
kuro rinklėse. Kuras keičiamas kas metai. Reaktorius ir garo generatorius sumontuotas 4,3 m diametro, 18 m aukščio cilindriniame, vandeniu užpildytame,
korpuse po žeme. Reaktoriaus svoris –
500 t. Standartinę atominę elektrinę

eral Atomics is developing another design –
the gas turbine modular helium reactor (GTMHR) – with 285 MWe modules driving a gas
turbine directly, using helium as a coolant and
operating at very high temperatures.

(PBMR) is being developed by the PBMR (Pty)
Ltd consortium led by the utility Eskom, with
involvement of Mitsubishi Heavy Industries
starting from 2001. The 80MWe PBMR cylindrical pebble fuel core is surrounded by graphite
reflectors. Some 360,000 fuel pebbles (silicon
carbide-coated 9.6% enriched uranium dioxide particles encased in graphite spheres of 60
mm diameter) cycle through the reactor continuously (about six times each) until they are
expended after about three years. This means
that a reactor will require 12 total fuel loads
in its design lifetime. A pebble fuel plant at
Pelindaba is planned. Meanwhile, the company has produced some fuel which is being
tested in Russia.
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250 MWe turbine generators (also shipped as
complete modules), constructed in three years.
It uses a “conventional core and standard fuel”
(< 20 t) enriched to 5%, with burnable poisons,
to give a five-year operating cycle between refuelling, which will involve replacing the entire
core as a single cartridge. Burn-up is less than
40 GWd/t. A 60-year service life is envisaged.
The company intends to apply for design certification in mid-2012, with a view to a combined
construction and operating licence application
in 2013, construction start in 2015 and operation of the first unit in 2018.

High temperature reactors HTRs
Most advanced modular project is in China,
where Chinergy is preparing to build the 210
MWe HTR-PM, which consists of twin 105 MWe
reactors. In South Africa, Eskom have been
developing the pebble bed modular reactor
(PBMR) of 80 MWe. A US group led by Gen-

Design of a China’s HTR-PM (which prototipe was HTR-10) was approved in principle in
November 2005, with construction starting
in 2010. The 9% enriched fuel (520,000 elements with TRISO particles triple carbide layer
with UO2 kernel 0,2-0,5 of diameter) giving 80
GWd/tU burn-up. Core outlet temperature is
750ºC. This 210 MWe Shidaowan demonstration plant at Rongcheng in Shandong province is to pave the way for an 18-unit (3x6x210MWe) full-scale power plant on the same
site. Plant life is envisaged as 60 years with 85%
load factor. Projected cost is US$ 430 million.
Start-up is scheduled for 2013.
South Africa’s pebble bed modular reactor

The Gas Turbine - Modular Helium Reactor
(GT-MHR) GT-MHR is being developed by
General Atomics in partnership with Russia’s
OKBM, supported by Fuji (Japan). Areva was
formerly involved. Initially it was to be used to
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Akyta anglis
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PARTICLES

GT-MHR schema
sudarytų 12 modulių, kurių galia siektų 500MWe. Projekto sertifikavimas JAV
numatomas 2012 m.
mPower (Babcock & Wilcox) yra modulinis 125MWe PWR tipo reaktorius. Keli
reaktoriaus moduliai gali būti sujungti į
norimo dydžio atominę elektrinę, tikėtiniausi 500-750 MWe galios su 250 MWe
turbininiais generatoriais (pastarieji taip
pat komplektuojami moduliais). Visa tai
pastatoma per tris metus. Tradicinė reaktoriaus aktyvioji zona (< 20 t) ir įprastas
5 proc. įsodrinimo kuras su išdegančia

burn pure ex-weapons plutonium at Seversk
(Tomsk) in Russia. A burnable poison such as
Er is needed for this fuel. The preliminary design stage was completed in 2001, but the
program to construct a prototype in Russia
has languished since.
A larger 285 MWe US design, the Gas Turbine - Modular Helium Reactor (GT-MHR)
with directly helium driven turbine achieves
47% thermal efficiency. It can also be used
for hydrogen production (100,000 t/yr) and
other high temperature process heat applications. The annular core consists of 102
hexagonal fuel element columns of graphite
blocks with channels for control rods and helium coolant, erbium and fuel (with 0.2mm
TRISO particles) channels. Graphite reflector
blocks are both inside and around the core.
Half the core is replaced every 18 months.
Burn-up is up to 220 GWd/t, and coolant
outlet temperature is 850°C with a target of

COMPACTS

FUEL ELEMENTS

GT-MHR kuras

Aukštatemperatūriai reaktoriai

ruošiasi statyti 210 MWe HTR-PM tipo
reaktorių, kurį sudarytų du 105 MWe
galios reaktoriai. Pietų Afrikoje Eskom
kompanija vysto PBMR (pebble-bed modulinis reaktorius) 80 MWe. JAV General
Atomics kompanija (analogiškai ir Rusija
bei Prancūzija) vysto GT-MHR projektą –
dujų turbinos modulinis heliu aušinamas
reaktorius – 285 MWe, kuris dirbtų labai
aukštoje temperatūroje, o aušalas - helis
tiesiogiai suktų dujų turbinas.

Pats pažangiausias modulinių reaktorių projektas yra Kinijoje, kur Chinergy

Kinų HTR-PM reaktoriaus projektas (kurio prototipas HTR-10) buvo patvirtintas

1000°C. The various fuels (for instance transuranium) can be used.

of 300 MWe, coolant of 540°C supplying supercritical steam generators. The core sits in
a pool of lead at near atmospheric pressure.
It is inherently safe and uses a U+Pu nitride
fuel, used fuel can be recycled as well. A pilot
unit was planned to be built at Beloyarsk, and
1200 MWe units are planned.

priemaiša, perkraunamas kaip viena
kasetė su visa aktyviąja zona kas penki
metai. Ruošiamas projekto sertifikavimas JAV. Kuro išdegimas mažiau kaip
40GWd/tU, reaktorius numatytas 60-čiai
metų. Kompanija reaktorių tikisi sertifikuoti 2012 m., veikimui gauti licenciją
– 2013 m., pradėti statyti 2015 m. ir paleisti pirmą reaktorių 2018 m.

Fast neutron reactors
Fast neutron reactors are designed to use the
full energy potential of uranium, they have no
moderator, a higher neutron flux and they are
normally cooled by liquid metal such as sodium, lead, or lead-bismuth, with high conductivity and boiling point. They operate at
or near atmospheric pressure and have passive safety features (most have convection
circulating the primary coolant). Automatic
power regulation is achieved due to the reactivity feedback – loss of coolant flow leads
to higher core temperature which slows the
reaction. Fast reactors typically use boron carbide control rods.
A significant Russian design from NIKIET is
the BREST lead cooled fast neutron reactor,

A smaller and newer Russian design is the LeadBismuth Fast Reactor (SVBR) of 75-100 MWe,
from Gidropress. This is an integral design, with
the steam generators sitting in the same Pb-Bi
pool at 400-495°C as the reactor core. Reference model uses uranium enriched to 16.5%,
but varios fuels can be used. Refuelling interval is 7-8 years. The SVBR-100 unit would be
factory-made and shipped as a 4.5m diameter,
7.5m high module, then installed in a tank of
water which gives passive heat removal and
shielding. A power station with 16 such modules is expected to supply electricity at lower
cost than any other new Russian technology
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2005 m., statybos prasideda 2010 m.
Naudojamas 9 proc. įsodrinimo 520 000
elementų kuras su TRISO kuro dalelėmis
(trigubo karbidinio sluoksnio dalelės su
UO2 branduoliu viduje), pasiekiamas
80 GWd/tU išdegimas. Aušalo temperatūra 750º C. Ši Shidaowan 210 MWe
galios demonstracinė atomine elektrinė
Rongcheng Sandongo provincijoje nuties kelią kitiems 18 reaktoriaus modulių
(3x6x210 MWe), kurie planuojami statyti
toje pačioje aikštelėje. Numatomas elektrinės darbo laikas 60 metų, jai veikiant
85 proc. pajėgumu. Planuojama kaina
430 mln. JAV dolerių. Numatyta elektrinės darbo pradžia - 2013 m.
Pietų Afrikos modulinis reaktorius PBMR
vystomas PBMR(Pty) Ltd konsorciumo,
vadovaujamo ESKOM. Nuo 2001 m. į
projektą įtraukta taip pat ir Mitsubishi Heavy Industries kompanija. 80MWe
galios PBMR reaktoriaus akyvioji zona
sudaryta iš rutulinių kuro elementų ir
apsupta grafito reflektoriais. 360 tūkst.
kuro rutulinių elementų (silicio karbido
apvalkalu 9,6 proc. įsodrinimo UO2 kuro
dalelės, supakuotos į 60 mm diametro
grafito sferas) pastoviai reaktoriuje juda
apie tris metus (kiekvienas apie 6 kartus),
iki visiško kuro išdegimo. Tai reiškia, kad
reaktoriui prireiks pilnai pakeisti kurą
12 kartų per projektinį darbo laiką. Rutulinių elementų gamykla planuojama
Pelindaboje. Tuo tarpu kompanija jau
pagamino kuro elelmentus ir jie jau yra
išbandyti Rusijoje.
GT-MHR (dujų turbina - modulinis heliu aušinamas reaktorius) vystomas General Atomics kompanijos kartu su Ru-

sijos OKBM, taip pat yra remiamas Fuji
(Japonija). Anksčiau Areva (Prancūzija)
taip pat dalyvavo šiame projekte. Reaktorius buvo skirtas karinio plutonio deginimui Severske (Tomsko srityje), Rusijoje.
Šiam kurui reikalinga Er –167 išdeganti
priemaiša. Preliminarus projektas buvo
baigtas 2001 m., bet prototipo konstrukcija Rusijoje nuo tada sustojo.

pasižymi pasyvios saugos savybėmis
(pirminio aušinimo kontūro cirkuliacija pagrįsta konvekcija). Automatinis
galios reguliavimas pasiekiamas reaktyvumo atgaliniu ryšiu - aušalo kiekio
praradimas paveikia aktyviosios zonos
temperatūrą, todėl sulėtėja dalijimosi
reakcijos. Valdymui dažniausiai naudojami boro karbido strypai.

Didesniame JAV 285 MWe GT-MHR projekte (dujų turbina - modulinis heliu aušinamas reaktorius) helio aušalui tiesiogiai sukant turbiną pasiekiamas 47 proc.
šiluminis efektyvumas. Jis gali būti naudojamas vandenilio gamybai (100 tūkst.
t/metus), ar kitiems aukštos temperatūros reikalaujantiems procesams. Žiedo
pavidalo aktyvioji zona užpildyta 102
heksagoniniais kuro elementais, sudarytais iš grafito blokų ir valdymo strypų,
aušalo, erbio ir kuro (su 0,2 mm TRISO
dalelėmis) kanalų. Grafito reflektoriai
išdėstyti aktyviosios zonos viduje ir išorėje. Dalis kuro yra pakeičiama kas 18
mėnesių. Pasiekiamas iki 220 GWd/t U
kuro išdegimas, aušalo temepartūra
850 ºC (siekiamoji 1000 ºC). Rektoriuje
kuras gali būti įvairus (pvz., transuraniniai elementai).

Įžymus rusų NIKIET greitųjų neutronų
projektas BREST yra švinu aušinamas
300 MWe reaktorius, 540°C aušalas aprūpina superkritinio garo generatorius.
Aktyvioji zona yra švino pripildytame
korpuse beveik atmosferos slėgyje. Tai
natūraliai saugus reaktorius, naudojantis Pu+U nitridų kurą.Panaudotas kuras
jame gali būti naudojamas pakartotinai.
Bandomasis reaktorius planuojamas Beloyarske, ten planuojamas 1200 MWe
galios reaktorius.

Greitųjų neutronų reaktoriai
Greitųjų neutronų reaktoriai suprojektuoti taip, kad būtų panaudota potenciali
urano energija. Šie reaktoriai neturi lėtiklio, pasižymi dideliu neutronų srautu
ir dažniausiai yra aušinami skystais metalais (Na, Pb, ar PbBi), kurie pasižymi
aukšta virimo temperatūra ir šilumos
laidumu. Reaktoriai veikia esant slėgiui,
artimam ar lygiam atmosferos slėgiui,

Mažesnis 75-100 MWe galios švinu–
bismutu aušinamas greitųjų neutronų
reaktorius SVBR kuriamas Gidropress.
Šiame projekte garo generatoriai yra
tame pačiame švinu-bismutu užpildytame reaktoriaus korpuse 400-495 °C.
Standartinis modelis naudoja 16,5 proc.
įsodrinimo kurą, tačiau kuras gali būti
įvairus. Kuro keitimas numatytas kas
7- 8 metai. SVBR-100 reaktorius bus
pagamintas gamykloje ir gabenamas
kaip 4,5 m diametro ir 7,5 m aukščio
modulis. Elektrinė, sudaryta iš 16 tokių
modulių, tieks pigesnę energiją, nei bet
kuri kita nauja rusų technologija, be to
ji pasižyminti natūralia sauga, bei užtikrina branduolinio ginklo neplatinimo
politiką. Per 70 m. rusai įgijo patirties
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as well as achieving inherent safety and high
proliferation resistance. Russia built seven Alfaclass submarines, each powered by a compact
155 MWt Pb-Bi cooled reactor, essentially an
SVBR, and 70 reactor-years operational experience was acquired with these. En+ (EuroSibEnergo) and Rosatom plan to complete the
design development by 2017 and put on line
a 100 MWe pilot facility by 2020, with total investment being 585 M $.
The Super-Safe, Small & Simple (4S) ‘nuclear
battery’ system is being developed by Toshiba
and the Central Research Institute of Electric
Power Industry (CRIEPI) in Japan in collaboration with Westinghouse in the USA. It uses sodium as coolant and has passive safety features
(negative temperature and void reactivity). The
whole unit would be factory-built, transported to site, installed below ground level. It is
capable of 30 years of continuous operation
without refuelling. Metallic fuel (169 pins) is

uranium-zirconium enriched to less than 20%
or U-Pu-Zr alloy with 24% Pu for the 10 MWe
version or 11.5% Pu for the 50 MWe version.
Steady power output over the core lifetime is
achieved by progressively moving upwards an
annular reflector around the slender core at
about one millimetre per week. After 14 years
a neutron absorber at the centre of the core
is removed and the reflector repeats its slow
movement up the core for 16 more years. Burnup will be 34 GWday/t. In the event of power
loss the reflector falls to the bottom of the reactor vessel, slowing the reaction, and external air circulation gives decay heat removal.
A further safety device is a neutron absorber
rod which can drop into the core. After 30
years the fuel would be allowed to cool for a
year, then it would be removed and shipped
for storage or disposal. A pre-application for
design certification at Nuclear Regulatory
Commission (NRC) is under way in 2010, and

combined construction and operating licence
(COL) application to follow.

Molten salt reactors
In the MSR, the fuel is a molten mixture of
lithium and beryllium fluoride salts with dissolved enriched uranium, thorium or 233U
fluorides. The core consists of unclad graphite moderator arranged to allow the flow of
salt at some 700°C and at low pressure. Heat
is transferred to a secondary salt circuit and
thence to steam. It is epithermal neutron reactor. The fission products dissolve in the salt
and are removed continuously in an on-line
reprocessing loop and replaced with 232Th or
238U. Actinides remain in the reactor until they
fission or are converted to higher actinides
which do so.
The Fuji MSR is a 100 MWe design to operate
as a breeder and being developed internation-
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SVBR reaktorių srityje, buvo pastatyti
ir veikė 155 MW šiluminės galios Pb-Bi
aušinami reaktoriai. En+ (EuroSibEnergo)
ir Rosatom planuoja iki 2017 m. užbaigti
100 MWe projektą ir iki 2020 m. pastatyti
bandomąjį reaktorių, bendros investicijos sieks 585 mln. JAV dolerių.
Ypač saugus mažas ir paprastas 4S reaktorius (dar vadinamas branduoline baterija), išvystytas Toshiba ir CRIEPI (Japonija), bedradarbiaujant su Westinghouse
(JAV). Naudojamas natrio aušalas, įdiegta pasyvi reaktoriaus sauga (neigiamas
temperatūrinis ir garo reaktyvumo
koeficientas). Visas reaktorius yra pagaminamas gamykloje, atvežamas ir
suinstaliuojamas po žeme. Gali veikti
30 m. nekeičiant kuro. Metalinis kuras
(169 kuro elementų) iš urano-cirkonio,
kurio įsodrinimas mažiau nei 20 proc.,
arba U-Pu-Zr lydinys, kuriame 24 proc.
Pu - 10 MWe reaktoriaus atveju, arba
11,5 proc. Pu - 50 MWe atveju. Stabilus
reaktoriaus veikimas pagrįstas progresyviai aukštyn aplink aktyviąją zoną judančiais reflektoriais vieno milimetro per
savaitę greičiu. Po 14 m. iš aktyviosios
zonos centro lėtai (dar 16 m.) ištraukiamas neutronų sugėriklis. Kuro išdegimas
siektų 34 GWd/t U. Galios netekimo atveju neutronų reflektorius nusileidžia ant
aktyviosios zonos, sustabdydamas dalijimosi reakciją, o išorinio oro cirkuliacija
nuveda šilumos perteklių. Papildomas
saugos elementas – neutronų sugėriklis,
kuris įkrenta į aktyviąją zoną. Po 30 m.
rektorius paliekams metams atvėsti, po
to perkeliamas į saugyklą arba laidojamas. Ruošiami dokumentai projekto
sertifikavimui NRC turėtų būti pateikti

ally by a Japanese, Russian and US. The attractive features of this MSR fuel cycle include: the
high-level waste comprising fission products
only, hence shorter-lived radioactivity; small
inventory of weapons-fissile material (242Pu
being the dominant Pu isotope); low fuel use
(the French self-breeding variant claims 50kg
of Th and 50kg 238U per billion kWh); and safety
due to passive cooling up to any size.
From the rich (but not complete) reactors list
one can notice, what there is enough rector
designs, but their deployment (with rare exclusions) are still unrealized. Almost all reactors still
are developed and improved, and particular
application take place in the limited market,
mostly when remote energy supply (as in Russian KTL-40S) is needed or due to higher energy
demand (HTR-PM case in China). In Lithuania
the electricity net is well organized (no remote
energy supply is needed) and electricity demand is not so critical for a moment (no high

2010 m., o vėliau tikimasi gauti ir licenziją statymui.

TURBINE / GENERATOR

Lydytos druskos reaktoriai
MSR reaktoriaus kuras yra ličio-berilio
fluoridų druskoje ištirpinti įsodrinto urano, Th ar 233U fluoridai. Aktyviąją zoną
sudaro grafito lėtiklis, išdėstytas taip,
kad per jį gali cirkuliuoti nedidelio slėgio 700°C druska. Šiluma perduodama
antriniam druskos cirkuliaciniam aušinimo kontūrui, o toliau garui. Tai epiterminių neutronų reaktorius. Dalijimosi
produktai turi būti nuolat atskiriami,
o naujas 232Th ar 238U kuras – papildomas. Aktinidai pasilieka reaktoriuje kol
dalijasi arba virsta aukštesniais besidalijančias aktinidais.
Fuji MSR yra 100 MWe galios lydytos
druskos reaktorius, turintis veikti kaip
„breederis“ (kurą gaminantis reaktorius), vystomas kaip tarptautinis japonų,
rusų ir JAV projektas. Patrauklios MSR
kuro ciklo savybės - didelio aktyvumo
atliekas sudaro tik dalijimosi produktai, trumpaamžiškesnės radioaktyvios
atliekos, mažesnis karo tikslams naudojamos medžiagos kiekis (dominuojantis
242Pu), mažos kuro sanaudos (Prancūziškame variante: 50 kg Th ir 50 kg 238U
milijardui kWh). Saugumas bet kokiam
reaktoriaus dydžiui pasiekiamas pasyviu aušinimu.

Papildymai
Kalbant apie rusų aukštatemperatūrio
reaktoriaus projektą, kaip jau buvo minėta - tai buvo jungtinis JAV-RusijosPrancūzijos-Japonijos projektas, kari-

energy needed industry), nobody will allow to
build small, promising but still pilot reactor at
such situation. Small nuclear reactors as energy
supply sources could be proven in the future,
then such small licensed and well operating
reactors market will be formed.

Additional Comments
As to Russian high temperature reactor – as
it was already mentioned GT-MHR was joint
USA-Russia-France-Japan reactor project for
military Pu destruction and energy supply.
The prototype rector design was established
in 2001, and from when every country develop the design in its own way – meeting their
demands. Besides VI generation VHTR (very
high temperature reactor) will be designed
referring to GT-MHR. It is without any doubts
very advanced reactor, which could be used
for electricity supply (with high thermal conversion efficiency – about 47%), as well as for

STEAM GENERATOR

REACTOR

4S reaktoriaus schema

niam plutoniui iš branduolinių ginklų
naikinimui, išgaunant energiją. 2001
m. sukurtas prototipinio reaktoriaus
projektas, kurį dabar kiekviena šalis
tobulina savaip – pritaiko savoms reikmėms. Be to, jo pavyzdžiu kuriamas
ir IV kartos VHTR reaktorius (very high
temperature reactor). Be jokios abejonės
tai labai pažangus aukštatemperatūris
reaktorius, kurį galima pritaikyti tiek
elektros energijos gamybai (šiluminės
energijos vertimas elektrine tiesiogiai
sukant garo turbinas (47 proc. efekty-

hydrogen production, water desalinization
or could be used for any process there high
temperature is needed. Moreover, due to reactor construction different fuels can be used
(military Pu, Th, enriched U, spent nuclear fuel,
transuranium fuel etc.) with deep burn-up effect (95% burn-up for 239Pu and 60% for actinides). This high temperature reactor has
negative temperature and void reactivity coefficient, finally radioactive nuclides security
barrier due to TRISO coating is implemented.
During the meeting dedicated for VI generation reactors development in Brussels in 2007,
the Areva representative was asked about GTMHR availability. The answer was – it is ready –
please give me a customer. Unfortunately,
while everybody is satisfied with conventional
reactors – there is no need to move for new
generation reactor design. This is the excellent
nuclear reactor, which perhaps will change the
present PWRs, which would be used for spent
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vumas), tiek vandenilio gamybai, vandens nudruskinimui, ar ten, kur reikalinga aukšta temperatūra. Be to, dėl savo
konstrukcijos reaktorius gali naudoti
įvairų kurą – ginklų plutonį, Th, sodrintą
uraną, panaudotą išvalytą branduolinį
kurą, galima net deginti transuraninius
elementus.Taip pat reaktoriuje pasiekiamas gilaus kuro išdegimo efektas
(iki 95 proc. išdegimas Pu-239 ir 60
proc. kitų aktinidų). Reaktorius pasižymi neigiamu temperatūriniu ir garo reaktyvumo koeficientu, galų gale TRISO
dalelės užrakina susidariusias radioaktyviausias atliekas, neleisdamos išeiti
radionuklidams ir tai saugus barjeras
kuro saugyklose. Dar 2007 m. naujos
kartos reaktorių pristatyme Briuselyje,
Areva atstovui buvo užduotas klausimas
apie GT-MHR projektą. Atsakymas buvo
– projektas paruoštas, duokite užsakovą.

FUJI reaktoriaus schema

Aktyviąją zoną sudarančio grafito strypo
fragmentas (druskų pavidalo kuras teka centrine skyle)

CANDU reaktorius
Dr. Rita Plukienė
CANDU 6 yra III kartos branduolinis
reaktorius. Jis nepriskiriamas mažųjų
reaktorių grupei. Pagrindinės reaktoriaus ypatybės: naudoja suslėgtą sunkųjį
vandenį (D2O) kaip pirmojo cirkuliacinio
kontūro aušalą, bei neutronų lėtiklį (tai
geras, švarus, neturintis daug aktyvacinių priemaišų, lyginant pvz. su grafitu,
neutronų lėtiklis), tačiau sunkiojo vandens gamyba, nepaisant kad aušinimo
ciklas uždaras, o nuostoliai maži - brangi. Tai yra kanalinis reaktorius, taigi yra

galimybė keisti išdegusį kurą reaktoriaus
darbo metu, kaip ir RBMK tipo reaktoriuje. Naudojams natūralus 0,71 proc.
235U sodrinimo U kuras, o 50-70 proc.
energijos gaunama iš susidarančio Pu.
Tačiau tai tik iš dalies teigiama savybė –
paprasčiau pagaminamas kuras, iš tiesų mažas pradinis įsodrinimas nulemia
didesnį susidarančių atliekų kiekį, taigi
padidėja panaudoto kuro saugojimo
kaina. Lietuvoje Varėnos rajone (kaip
ir daugumoje kitų žemės vietų) yra natūralaus urano klodų, kuriuos būtų ga-

Deja, kol visi neblogai gyvena su esančiais veikiančiais reaktoriais – nėra didelio poreikio naujos kartos reaktoriui!
O tai puikus ateities reaktorius - galbūt
pakeisiantis dabartinius PWR-us, nes
jame, atskyrus dalijimosi produktus,
bus galima naudoti panaudotą branduolinį kurą (kai tai daryti apsimokės).
Tikiu, kad rusai pirmieji gali pasistatyti
aukštatemperatūrį reaktorių, nes pas
juos buvo atlikti pirmieji prototipinio
reaktoriaus kuro deginimo eksperimentai. Analogiškai ir kitos šalys (pvz.,
Prancūzija, JAV) esant pakankamai paklausai jau galėtų gaminti auštatemperatūrius reaktorius.
[1] Stolyarova, Galina (2010-07-01). “Nuclear Power Vessel Launched”. The St. Petersburg Times. http://www.
times.spb.ru/index.php?action_id=2&story_id=31865.
Retrieved 2010-07-06.]

lima kasti, todėl Lietuvoje atsiranda ir
CANDU diegimo šalininkų. Tačiau reikia
turėti galvoje, kad urano išgavimas yra
tik viena pakopa. Reikalingas dar urano
rudos valymas, kuro elementų gamyba
– sudėtingi procesai vienareikšmiškai
susiję su radioaktyviąja tarša, nekalbant
jau apie gamtos resursų niokojimą. Kadangi vietoje greičiausiai negamintume
kuro, tai jo kaina, nelabai ženkliai skirtųsi nuo įsodrinto kuro.
CANDU-9 modelyje (III+ kartos) (9251300 MWe) numatyta galimybė naudoti
įvairų kurą: 0,71-0,9-1,2% 235U, regeneruotas U, LVR NBK, MOX, Th ir aktinoidų kurą,
tačiau šis rektoriaus modelis, nors suprojektuotas dar 1997 m., taip ir nepaplito.

ENGLISH
nuclear fuel recycling (when it will be worth). I
believe, that Russian will be the first to launch
high temperature reactors, as far as the prototype fuel burnup experiment already have
been made in Russia, but also others (France,
US) could construct such a reactor if the sufficient demand would emerge.
[1] Stolyarova, Galina (2010-07-01). “Nuclear Power
Vessel Launched”. The St. Petersburg Times. http://
www.times.spb.ru/index.php?action_id=2&story_
id=31865. Retrieved 2010-07-06.]

CANDU reactor
Dr. Rita Plukienė
CANDU 6 is III generation nuclear reactor. The
main features of the reactor: it uses natural U
fuel and pressurized heavy water (D2O) as the
coolant of first circulating circuit and as neu-

tron moderator. It is good clean moderator
without impurities which can be activated in
neutron flux if comparing with graphite moderator, but despite the closed cycle and small
losses it is an expensive moderator. CANDU is
channel reactor and its fuel can be changed
during the reactor operation, like in the RBMK
reactor. The natural (0,71% 235U ) enrichment
U fuel is used, and 50-70% energy is obtained
from originated Pu in the fuel. But natural enrichment fuel is only positive in part. It is the
simpler and cheaper fuel, but low enrichment
also means less fuel burnup (up to 7 MWd/
kg U) and more radioactive waste generating
during operation – this determines the spent
nuclear fuel storage costs. The uranium mine
exist also in Varena district in Lithuania (as in
different places worldwide), which could be
delivered, so there are some CANDU supporters, which propagate the CANDU reactor selection to be build in Lithuania. But one should

be aware that the uranium mining is only first
step, and the uranium mine purification and
production of the fuel cells should follow,
and these processes are associated with additional radioactive waste and destruction of
nature recourses. Most probably we wouldn’t
produce fuel onsite and therefore the cost of
fuel woudn’t differ so much from enriched
fuel cost. In the next generation (III+) CANDU-9 design (925-1300MWe) the possibility
to use different fuel is foreseen: 71-0,9-1,2%
235U, regenerated U, light water spent spent
nucealr fuel, MOX fuel, Thorium fuel and actinides fuel as well. But this reactor model,
which was designed in 1997 was not deployed.

teisė
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paklausimu arba išankstiniu įpareigojimu. Teikėjas į tokį paklausimą privalo
atsakyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.
Taisyklių nuostatos numato energijos
tiekėjo viešos informacijos skelbimo
tvarką. Informacija apie reguliuojamos
veiklos sąnaudas yra viešai skelbiama
interneto svetainėje ir (ar) visuomenės
informavimo priemonėse. Informacijos
teikimas yra neatlygintinis.
Be kita ko, Taisyklės taip pat numato ir
ginčų tarp klausėjo ir teikėjo sprendimų tvarką.

Apžvalgą paruošė
Sorainen
Baltic Law Firm of the Year
www.sorainen.com

Pakeistas
Energetikos
įstatymas
2010 m. gegužės 20 d. Seimas priėmė
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo pakeitimus, kuriais patikslinamos
Energetikos įstatymo nuostatos, kad
jos neprieštarautų Paslaugų direktyvos
nuostatoms, ir nustatomas nediskriminacinis teisinis reguliavimas paslaugai
teikti ar paslaugų teikimo veiklai vykdyti kitų valstybių narių teikėjų atžvilgiu
pagal Paslaugų direktyvos nustatytas
sąlygas ir tvarką.
Pakeitimais patikslinama energijos vartotojo sąvoka, kad ji neprieštarautų Paslaugų direktyvos nuostatoms. Taip pat
Energetikos ministerijai priskiriama funkcija – išduoti licencijas verstis nefasuotų
naftos produktų didmeninės prekybos
veikla, sustabdyti licencijų galiojimą,
panaikinti galiojimo sustabdymą ar panaikinti licencijų galiojimą.
Naujuoju reguliavimu pakeičiamos
nuostatos dėl licencijų, leidimų ir atestatų teikimo – numatoma, kad atestatai
išduodami ne ilgesniam kaip penkerių
metų laikotarpiui, apibrėžiami reikalavimai asmenims, kurie siekia gauti
atestatus.
Naujosios nuostatos apibrėžia nefasuotų naftos produktų prekybos veiklai licencijų rūšis, reikalavimus asmenims,
siekiantiems gauti šias licencijas ir sąlygas, kurias privalo vykdyti licenciją turinti energetikos įmonė. Be kita ko, re-

glamentavimu nustatoma, kad leidimas,
atestatas ar licencija asmeniui išduodami
arba motyvuotai atsisakoma tai daryti
ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo gauto prašymo su reikalingais
dokumentais dienos. Tais atvejais, kai
neatsakoma per pranešime nurodytą
terminą, laikoma, kad yra priimtas teigiamas sprendimas, išskyrus atvejus, kai
vyksta teisminiai ginčai su trečiaisiais
asmenimis dėl licencijuojamos veiklos
sąlygų (teritorijos) ar kitų priežasčių,
pateisinamų svarbiais visuomenės interesais, apie tai per nustatytą terminą
tinkamai informavus pareiškėją.
Pakeitimai įsigaliojo 2010 m. birželio
10 d.
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 2, 6, 71, 16,
19, 21, 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas,
Nr. XI-827, Žin., 2010 06 10, Nr. 67-337.

Patvirtintos
informacijos,
susijusios su
energetikos veikla,
teikimo taisyklės
2010 m. gegužės 19 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministras priėmė
įsakymą, kuriuo patvirtino informacijos,
susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms
ir trečiosioms šalims taisykles, taikomas
asmenims, užsiimantiems energetikos
veikla, valstybės institucijoms ir įstaigoms bei trečiosioms šalims.
Patvirtintos taisyklės nustato su energetikos veikla susijusios informacijos
teikimo tvarką, kiekį bei sąlygas, klausėjų, teikėjų ir trečiųjų šalių santykius.
Taisyklėse numatomi informacijos pareikalavimo ir teikimo būdai, terminai klausėjai informacijos gali pareikalauti

Taisyklės įsigaliojo 2010 m. gegužės
23 d.
Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas
„Dėl informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms
šalims taisyklių patvirtinimo“, Nr. 1-145, Žin., 2010 05
22, Nr. 59-2923.

Priimtos magistralinių
naftotiekių ir
produktotiekių
apsaugos taisyklės
2010 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministras patvirtino
Magistralinių naftotiekių ir produktotiekių apsaugos taisykles, kurios nustato
pagrindinius magistralinių naftotiekių ir
produktotiekių (toliau – MNP) apsaugai
keliamus reikalavimus, siekiant užtikrinti
jų saugų, patikimą ir efektyvų eksploatavimą ir siekiant išvengti jų avarijų, sutrikimų, nesankcionuotų prisijungimų ir
nelaimingų atsitikimų. Taisyklės taikomos
projektuojant, statant ir eksploatuojant
MNP. Taisyklėse taip pat yra įtvirtinama,
kaip turi būti žymimos MNP trasos vietovėje – gelžbetoniniais, metaliniais ar
plastikiniais žymėjimo ženklais. Nustatomos konkrečios MNP apsaugos zonos
– atstumai, kurių reikia laikytis siekiant
apsaugoti MNP nuo pažeidimų.
Taisyklės pateikia draudžiamų darbų
MNP apsaugos zonose sąrašą, taip pat
įtvirtina MNP eksploatuojančių įmonių,
žemės valdų savininkų ir naudotojų teises ir pareigas. Taisyklių priede yra pateikiamas MNP žymėjimo pavyzdys.
Taisyklės įsigaliojo 2010 m. gegužės 9 d.
Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas
„Dėl magistralinių naftotiekių ir produktotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“, Nr. 1-131, Žin., 2010 05 08,
Nr. 53-2640.
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Solarpeq 2010 – tarptautinė saulės energijos
gamybos įrangai skirta prekybos mugė
Tarptautinė saulės energijos gamybos
įrangai skirta mugė Solarpeq vyks Diuseldorfo parodų centre 2010 m. rugsėjo 28 – spalio 1 d., Vokietijoje. Tai - nauja Messe Düsseldorf sukurta koncepcija, apimanti saulės energijos gamybos
technologijų sektorių, nes dar 2008 m.
Glasstec parodoje demonstruota saulės
energijos sektoriaus įranga susilaukė
išskirtinio dėmesio. Šių metų parodoje
didžiausias dėmesys bus skiriamas mašinoms, įrangai, saulės energijos produktų (pvz., saulės elementų skydai)
gamybai, reikalingoms žaliavoms ir sudėtinėms dalims.
Kalbant apie Solarpeq mugė vyks kartu su
Glasstec (pasaulyje pirmaujančios stiklo
pramonei skirtos prekybos mugė).
Mugės Solarpeq metu taip pat vyks tarptautinė aukščiausios klasės specialistų
konferencija, kurios tema „Proveržis saulės energijos generavimas plačiu
mastu“. Konferencija vyks anglų kalba ir
didžiausią dėmesį skirs saulės energijos
gamybai ir įrangai. Specialistų pripažintas fotoelektros žurnalas Photovoltaics
International yra ir šios konferencijos organizacinis partneris. Konferencija vyks
2010 m. rugsėjo 27 d. – Solarpeq mugės
išvakarėse – ir pirmąją mugės dieną iki
pietų. Konferencijos programą galima
parsisiųsti iš www.solarpeq.com.
Mugė Solarpeq yra atvira visoms įmonėms, norinčioms pristatyti saulės energijos gamybos technologijas, įskaitant
įrangą ir kitus mechanizmus, žaliavą
bei sudėtines dalis saulės energijos
produktams.
Nepaisant vangios ekonominės situacijos, fotoelektra yra sparčiai augantis
sektorius, kurio laukia išties puiki ateitis.
Esant perteklinei pasiūlai, klientai tampa
įnoringesni, reikalauja dar efektyvesnių
technologijų. Tokiu būdu gamintojai yra
priversti taikyti vis daugiau novatoriškų
sprendimų. Tai reiškia, kad atsiradus bet
kokiems naujiems procesams ar technologijoms, mažėja sunaudotų žaliavų
kiekis ir dėl vis dažniau naudojamų automatizavimo procesų sumažėja sąnaudos gamybai. Mažesnės sąnaudos reiškia dar mažesnes fotoelektros energijos
kainas, o mažesnės kainos saulės energijai savo ruožtu atveria naujas rinkas
ir taikymo galimybes.

Ekspertai sutinka, kad saulės energijos
sektorius bus įveikęs krizę iki 2010 metų
galo. Jie jaučia, kad iki to laiko kredito
krizė jau bus atitolusi, bus galima realizuoti vis daugiau su saulės energija
susijusių projektų, o vis daugiau valstybių subsidijuos sparčiai augančią pasaulinę fotoelektros paklausą. Ekspertai mano, jog Belgija, Bulgarija ir Čekija taps naujosiomis rinkomis Europoje,
o Kinija ir Japonija yra jų viltis Azijoje,
nes šių valstybių vyriausybės neseniai
priėmė naujas fotoelektros skatinimo
priemones. Sparčiausiai auganti rinka
vis tik bus JAV, nes JAV prezidentas Barakas Obama (Barack Obama) pranešė
skirsiąs daugiau nei penkis milijardus
dolerių atsinaujinančių energijos šaltinių ir energijos taupymo sektoriams.

Bonoje įsikūręs rinkos tyrimų institutas
EuPD Research iš arti pažvelgė į politinę
ir pramoninę plėtrą šiose potencialiai
augančiose rinkose. Ši analizė pateikė
daug vilties teikiančius rezultatus – kai
tik pasibaigs krizė ir pagyvės kreditų
rinka, modulių paklausa ir vėl išaugs.
Prognozuojamo augimo mastas bus
toks, kad iki 2012 m. pasaulinė fotoelektros gamyba padvigubės iki dešimties gigavatų.
Tad kviečiame į Diuseldorfą.
Tinklalapiuose www.glasstec-online.com ir
www.solarpeq.com pateikiama visa naujausia informacija apie abi prekybos muges ir konkrečius sektorius. Muges Solarpeq kaip ir Glasstec organizuoja
Messe Düsseldorf GmbH.

Tarptautinės fotoelektros rinkos tendencijų prognozė. Šaltinis: EuPD Research 2009
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Naujų atominių
bumas tęsiasi
Nors Suomijos naujosios atominės elektrinės baigiamieji darbai stipriai vėluoja
ir nukelti į 2013 metus, Suomijos parlamentas pakankama balsų dauguma
pritarė dar dviejų naujų branduolinių
jėgainių statybai (iš 200 parlamentarų
60 proc. balsavo „už”).
Suomijos vyriausybė jau ankščiau pritarė šiems projektams, žinomos ir įmonės, kurios vykdys darbus , tai - Suomijos branduolinės energetikos bendrovė
„Teollisuuden Voima“ (TVO) ir konsorciumas „Fennovoima“, kuriame dalyvauja ir Vokietijos energetikos milžinė
„E.On“. Statybas planuojama baigti iki
2020 metų.
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Memorandumas
Sunerimę dėl atsinaujinančių energijos įšteklių panaudojimo Lietuvoje reglamentavimo bazės nebuvimo, verslo ir darbdavių asocijuotų struktūrų vadovai, kartu su
atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo plėtros investuotojais bei mokslo
ir naujų technologijų diegimo institucijų atstovais 2010 m. birželio 30 d. išplatino memorandumą. Jame pabrėžiama, kad tik suvienijus Lietuvos valdžios, verslo
ir mokslo institucijų potencialą atsiranda galimybės pakreipti šalies energetiką
tvarios raidos linkme.
Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad šiems tikslams trukdo vis dar nepriimti, nors
jau paruošti, įstatymai ir atskirų alternatyviosios energetikos šakų vystymo programos. Buvo atkreiptas dėmesys, kad kyla pavojus, kad Europos Komisijai pateikta
Lietuvos atsinaujinančių energijos išteklių programa nebus įgyvendinta.

Šiuo metu Suomijoje veikiantys keturi
branduoliniai reaktoriai generuoja 30
proc. šalyje suvartojamos elektros energijos, o nauji atominiai pajėgumai leis
šiai šaliai tapti visiškai nepriklausoma
nuo užsienio tiekėjų.
Lietuvai, planuojančiai statyti savo atominė jėgainę, šis suomių sprendimas
užduoda naujų klausimų. Tai dar vienas
ketinimas (be rusų ir baltarusių) į tą pačią
elektros energijos rinką įjungti naujus
energijos generavimo šaltinius.
Greičiausiai tokia alternatyva estams
būtų patogesnė - jiems patogiau stiprinti
jungtis su artimesniais kaimynais - Suomija, negu su nauja atomine senosios
Ignalinos AE vietoje.

Dujų žiedas trukdo
investavimams
Vyriausybės noras atskirti dujų tiekimą
nuo dujotekių ir taip bandyti prisijungti
per Lenkijos infrastruktūrą prie ES dujotekių susilaukė UAB „Lietuvos dujos“
protestų – bendrovės vadovybė kreipėsi
į Prezidentę, prašydama apsaugoti investuotojų interesus. Neseniai minėtos
bendrovės atstovai kreipėsi į Valstybinę
kainų reguliavimo komisiją dėl dujų kainų vartotojams pakėlimo ir gavo sutikimą jas kelti, tačiau paskelbus bendrovės
pelnus, paaiškėjo, kad„dėl šaltos žiemos“
jos pelnai išaugo. UAB „Lietuvos dujos“
pagrindiniai akcininkai yra E.ON Ruhrgas ir AO Gazprom, kurie bendrai valdo
76 proc. bendrovės akcjų.

NRC atstovai lankosi Lietuvoje
JAV branduolinės energijos reguliavimo komisijos (US Nuclear Regulatory Commission NRC) atstovai liepos mėnesį lankėsi Lietuvoje, susitiko su branduolinės
energetikos specialistais, lankėsi Seime. Dėmesio centre buvo branduolinė sauga,
licenzijavimo klausimai.

Pritrūko šiukšlių
Neseniai Amerikos įmonė Covanta Fairfax (Lorton, Virginijos valstija) paskelbė, kad
įmonė, deginanti šiukšles ir taip gaminanti energiją, pritrūko šiukšlių! Įmonės atstovai mano, kad šiukšlių trūkumas atsirado dėl krizės ir vartojimo sumažėjimo. Norėdama padengti šiukšlių trūkumą įmonė bando mažinti šiukšlių supirkimo kainas
ir peržiūrėti asortimentą šiukšlių, kurios iki šiol jėgainėje nebuvo naudojamos, o
tiesiog utilizuojamos užkasant į žemę, ar deginamos, jas paverčiant pelenais. Minėtos įmonės vargai mums kelia keistas emocijas – šiukšlių turime „iki kaklo“, nors
eksportuok, o jas deginti ir taip padengti energijos deficitą vis dar nesiryžtame.
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VDSL2 modemas Korenix JETCON 2502
Lietuvos rinkoje pasirodė naujas Taivanio kompanijos Korenix produktas –
JETCON 2502. Tai yra pramoninio tipo
VDSL2 modemas, skirtas kompiuterinio
tinklo ir balso duomenų perdavimui vienu metu per tą pačią įprastą varinę telefono liniją (vytos poros kabelį).
VDSL2 modemas JETCON 2502 unikalus
tuo, jog suteikia vartotojams galimybę
perduoti duomenis didesne nei kitų DSL
modemų sparta. Duomenų perdavimo
greitis priklauso nuo pasirinktos linijos
atstumo:
JETCON 2502 modemas palaiko šiuolaikiniams kompiuteriniams tinklams keliamus protokolų reikalavimus: IEEE 802.3,
802.3u, 802.1p, 802.1Q, ITU-T G.993.2.
Perduodamų duomenų paketų ilgis iki
1792 baitų. Turi apsaugą nuo žaibo iki

kabelio ilgis, km
0
0,303
0,606
0,909
1,212
1,515
1,818
2,121
2,424

linijos sparta (Kb)


99,104
90,144
72,736
77,760
31,904
41,728
14,784
24,576
6,016
18,240
1,120
17,696
896
11,584
768
6,528
608
4,544

duomenų sparta (Kb)


89,088
81,024
65,344
69,888
28,608
37,440
13,184
22,016
5,312
16,320
896
15,808
704
10,304
576
5,760
448
3,968

4kV, gali būti vienu metu maitinamas
iš standartinio maitinimo tinklo (per
adapterį) ir nuo 12-48VDC (rezervuotas
maitinimas).
Daugiau informacijos:
www.aedilis.lt

Siemens DELTA MIRO artist
rėmeliai
Išskirtinė meninė DELTA MIRO ARTIST kolekcija, tai naujas akcentas iš Siemens
DELTA miro instaliavinių gaminių serijos. Kolekcija “Tom’s Drag” sukurta populiaraus
pop-meno dailininko Tomo Hoffmann‘o. Kiekvienas rėmelis yra rankų darbo spinduliuoja charizmu ir kurtas su ypatinga priežiūra - taip kiekvienas jungiklis tampa
nedideliu meno kūriniu. Interjeras gali būti kuriamas ir su kitais madingais jungikliais iš stiklo, medžio, aliuminio arba plastiko, kuriuos rasite DELTA miro serijoje.
Daugiau informacijos:
www.siemens.lt/delta
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Žalgirio
pergalei
600 metų
Pergalė Žalgirio mūšyje (angl. Battle of
Tannenberg, vok. Grunwald) 1410 m. liepos 15 d. ypatingai pabrėžė Lietuvos ir
Lenkijos valdovų – Vytauto ir jo pusbrolio Jogailos tarptautinį vaidmenį. Žinia
apie šią pergalę nuskambėjo net ir tolimų Vokietijos, Prancūzijos (kartais net
sunkiai įtikinama) bei kitų žemių šaltiniuose. Ši pergalė pakirto Kryžiuočių
ordino galybę, buvo likviduota bet kokia didesnė Kryžiuočių ordino agresijos
galimybė. Žalgirio mūšis galutinai pabaigė 250 metų trukusį sunkų Lietuvos
gynybinį karą už laisvę prieš pasaulinio
masto agresorių.

600 years

anniversary of
the Triumph in
the Battle of
Tannenberg
The triumph of the Battle of Tannenberg (lith. Zalgiris, germ. Grunwald) in 15
July, 1410 emphasised the significance
of the international role of Lithuania’s
and Polish rulers Vytautas and his cousin
Jogaila. This battle was described even
in the distant German, French (sometimes even unbelievable for those times)
lands, also the sources of other countries. This triumph liquidated any possibility of the Teutonic Knights’ aggression, also undermined their power. The
Battle of Tannenberg ended Lithuania’s
challenging defensive war for freedom
lasted for 250 years against the worldwide aggressor.
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