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EURATOM projektas BRILLIANT skirtas 

identifikuoti kliūtis trukdančias plėstis branduolinei 

energetikai Baltijos regione (Estija, Latvija, Lietuva, 

Lenkija ir Švedija) bei įvertinti galimus branduolinio 

kuro ciklo scenarijus. Vertinant branduolinio kuro ciklą, 

daugiausiai sunkumų kyla dėl naudoto branduolinio 

kuro ilgalaikiškumo/toksiškumo ir su tuo susijusio 

geologinio laidojimo nepatikimumo bei naštos ateities 

kartoms [1]. Naudotas energetinių reaktorių kuras, dėl 

jame esančių ilgaamžių plutonio ir kitų aktinoidų bei 

dalijimosi produktų išliks radiotoksiški 100 tūkst. metų.  

Šiame darbe standartinių reaktorių eksploatavimo 

metu susidarantiems naudoto branduolinio kuro (NBK) 

ir didelio aktyvumo atliekų srautams vertinti 

naudojamos TATENA NFCSS [2] bei SCALE6 paketo 

ORIGEN-ARP programos [3]. Detalūs skaičiavimai 

padeda įvertinti branduolinio kuro ciklui reikalingų 

medžiagų kiekius bei tolesnes atliekų tvarkymo 

strategijas – geologinio laidojimo [4], dalinio 

perdirbimo ir antrinio panaudojimo ar transmutavimo 

(IV kartos reaktoriuose ar iki-kritinėse transmutavimo 

sistemose) [2]. 

Darbe buvo vertinami Baltijos regione  realiai 

egzistuojančiuose branduoliniuose reaktoriuose 

(Švedijoje - 12 ir Lietuvoje - 2) bei 

hipotetiniuose/planuojamuose (pažangiajame verdančio 

vandens (ABWR) ir Europos sulėgto vandens (EPR) 

tipo reaktoriuose [5]) susidarantys medžiagų srautai 

atviro, dalinai uždaro kuro ciklo atvejais.  

NFCSS programa apskaičiuoti NBK atliekų srautai 

4% (Švedijoje) ir 15% (Lietuvoje) tikslumu atitinka  

literatūroje pateikiamus duomenis, o lyginant su 

ORIGEN-ARP apskaičiuotais nuklidų susidarymo 

RBMK ir PWR reaktoriuose rezultatais  –  jie 10% 

ribose sutampa U ir Pu izotopams, tačiau  

aukštesniesiems aktinoidams gauti iki 2 kartų skirtumai. 

Naudojantis ORIGEN-ARP bei prieinamais 

literatūriniais duomenimis sudaryta regione 

egzistuojančių ir planuojamų reaktorių NBK atliekų 

nuklidinės sudėties duomenų bazė. 

Lyginant ABWR bei EPR reaktorių atviro kuro 

ciklus, esant maksimaliai leistinai galiai, bei 

projektiniam reaktorių darbo laikotarpiui, ABWR 

pagamintų apie 81 TWh daugiau energijos, sukurtų 

144 t daugiau NBK, kurio transuraninių elementų 

radiotoksiškumas  1,5 karto didesnis nei EPR 

reaktoriaus atveju. Švedijos ir Lietuvos reaktoriuose 

susidaręs NBK būtų tinkamas MOX kuro gamybai, bei 

galėtų būti panaudojamas ABWR ar EPR dalinai 

uždarame branduolinio kuro cikle. Tokio scenarijaus 

atveju trijų Švedijos reaktorių NBK galėtų būti 

sudegintas ABWR reaktoriuje per 287 metus ir EPR 

reaktoriuje per 211 metų, atitinkamai IAE NBK per 97 

ir 71 metus. Planuojamų reaktorių  nepakaktų perdirbto 

NBK sudeginimui, o  susidariusių atliekų 

radiotoksiškumas liktų gana aukštas, lyginant su atviro 

kuro ciklo atveju (žr. 1 pav.). Būtų tikslinga 

transmutuoti atskirtą Pu ir aukštesniuosius aktinoidus  

tam skirtose sistemose.   

 

 
1 pav. EPR ir ABWR tipo reaktorių metinio NBK 

radiotoksiškumo kitimas laike dalinai uždaro 

branduolinio kuro ciklo atveju. 
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