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Увод

Заради увеличаването на опасенията, свързани със енергийните доставки
и широко разпространените схващания относно спешността на смекчаването на
изменението на климата, се получава значително напрежение в рамките на
глобалната енергийна политика. Въпреки това се очертава консенсус върху
необходимостта от: много по-дълъг срок на политиката за преструктуриране на
електроенергетиката, приватизацията и дерегулацията; все повече се разчита на
технологии, които да генерират по-ниски въглеродни емисии и диверсификация
на технологиите.

Според Международната агенция по енергетика (МАЕ), световното
търсене на енергия се очаква да се увеличи от 12,150 милиона тона нефтен
еквивалент (Mtoe) през 2009 г. до 18 300 Mtoe през 2035 г., което представлява
увеличение от над 50 процента. Световното търсене на електроенергия се очаква
почти да се удвои от 20 000 терават часа (TWh) през 2009 г. до 39 400 TWh през
2035 г. Повече от 80 процента от повишеното търсене на енергия ще дойде от
развиващите се страни, начело с Китай и Индия. За да отговори на тези нужди,
капацитетът за производство на електроенергия в света ще трябва да се удвои от
около 4950 гигавата през 2009 г. до 9150 гигавата през 2035 г. През 2009 г., 41
процента от електроенергията в цял свят се добиват от изкопаеми горива; през
2035 г., този дял се очаква да нарасне до 43%. Въглищата отделят най-много
въглерод от изкопаемите горива. Централа на въглища с мощност 1 гигават
изхвърля приблизително 10 милиона тона CO2 годишно. Без конкретни
политики за ограничаване на емисиите на парниковите газове, свързани с
енергопотреблението, емисиите на CO2 ще нараснат от 30,2 милиарда тона през
2008 г. до 43.2 милиарда тона през 2035 г. През същия период, делът на
емисиите на CO2 от въглища се очаква да нарасне от 43 до 45 на сто.

Всичко това довежда до едно от основните предизвикателства към
глобалната енергийна политика: как да се ограничат въглеродните изпарения и
какви ще са източниците на енергия, които ще предоставят очакваните
допълнителни 4200 гигавата електроенергия, които се очакват като изискване за
2035 г. Тъй като по-голямата част от тази допълнителна енергия ще се изисква
от развиващите се страни това предизвикателство поставя дилема с
безпрецедентна сложност и големина. Най-новите изследвания показват, че няма
очевидно и лесно решение за преодоляване на глобалната енергийна криза.
Решението най-вероятно ще се състои от различни технологии.

Всички енергийни източници и технологии за производство на
електроенергия имат предимства и недостатъци. Изкопаемите горива, особено
въглищата и природния газ, ще останат важни. Техният принос за посрещане на
огромния ръст в търсенето на електроенергия, ще трябва да бъде непрекъснато
преоценяван в света, поради нарастващите ограничения за въглеродните емисии.
Възобновяемите източници, от друга страна, са в изобилие и произвеждат малко
или никакви парникови газове. Но възобновяемите технологии обикновено
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предоставят периодични скокове в производството на електроенергия и в
момента са на разположение само в малък мащаб - през 2009 г. те са само 2
процента от генерираната електроенергия. Очаква се техният дял да достигне 15
на сто от общото количество електроенергия, генерирана през 2035.

Въпреки, че ядренената енергетика е утвърдена технология за
производство на електроенергия при базово натоварване с много ниски емисии
на CO2, тя отдавна се разглежда като непривлекателна опция от ЕКО защитните
организации и от обикновените граждани. Тези неблагоприятни обществени
нагласи произтичат от дълбоко вкоренените опасения за потенциалната опасност
от тежка авария с разтапяне на активната зона, или наче казано „централата да
избухне”, с катастрофални екологични и хуманитарни последици, нерешените
проблеми на изхвърлянето на ядрените отпадъци, както и потенциалните
проблеми при разпространение на материали за ядрено оръжие. Самата дума
„ядрен” предизвиква страх и съмнение у много хора и това се засилва след
събитията в Япония през март 2011 година.

За да може ядрената енергетика да играе важна роля за покриване на
енергийните нужди и за смекчаване на климатичните изменения, опасността от
друго събитие като това във Фукушима, строителните разходи и забавянето при
конструирането на ядрени централи, трябва да се намалят значително.
Техническата сложност, предизвикателствата при управлението, както и
рисковете, свързани с недостатъчното финансиране, нарастват при новите
ядрени енергийни централи, заради увеличените им размери и мощност до над 1
гигава.

Потенциално решение на тези проблеми е ядрените централи да станат
по-малки и по-оппростени. Новите поколения ядрени реактори вече са в
различни етапи на планиране и развитие, обещаващо добра сигурност,
подобрени икономика, и по-прости конструкции. Малките модулни реактори
(ММР) са мащабируеми и обещават да намалят инвестиционните рискове, чрез:

- постепенното увеличаване на капацитета;
- стандартизирането на детайлите им;
- намаляване на разходите чрез ускорени срокове за изграждане и

пускане в експлоатация;
- намаляване на опасенията за катастрофални събития, тъй като в тях

има значително по-малко количество радиоактивни материали.
Електрическите мрежи в много развиващи се страни, които биха могли да

обмислят ядрената енергия не са достатъчно големи, за да поемат произведенета
електрическа енергия от голяма централа. Освен това, големите ядрени централи
водят до огромни фиксирани (до голяма степен строителни) разходи. Във все по-
либерализираните пазари на електроенергия, инвеститорите ще имат изгода от
по-малките капиталовложения и по-кратките срокове за изграждане. Има и
някои ранни признаци на потенциална промяна в централизираните пазари на
електроенергия към по-децентрализирани, които намаляват необходимостта от
скъпи регионални или национални електропреносни мрежи. Всичко това дава
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значително предимство на малките модулни реактори, които позволяват
постепенни инвестиции при по-доброто конфигуриране с ограничените
електропреносни мрежи. ММР биха могли да бъдат атрактивна и достъпна
опция за много развиващи се страни с малки пазари на електроенергия,
недостатъчно развити електропреносни мрежи и ограничени финансови ресурси,
които искат да развиват своя собствена ядрена енергетика. Те могат също така да
бъдат особено подходящи за неелектрически приложения като обезсоляване,
производство на топлинна енергия за различни промишлени и технологични
цели, и за централно отопление и производство на водород. Освен това,
централи с няколко модула ММР могат да позволят по-гъвкави профили на
производство, отколкото централа с един голям реактор. Като цяло, ММР биха
могли да предложат на света значителни предимства по отношение на
цялостната простота, модулността и скоростта на изграждане, пасивни системи
за безопасност, защити срещу разпространението на продукти за производството
на ядрени оръжия, и не на последно място – намаления финансов риск.
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1. Предимства, предизвакеталства и приложение на малките

модулни реактори

1.2 Предимства на малките модулни реактори

1.2.1. Гъвкавост
Има няколко характеристики на малките модулни реактори, които

осигуряват по-голяма гъвкавост спрямо големите конвенционални реактори.
Първо, могат да се добавят постепенно нови реактори, за да се отговори на
нарастването в потреблението на електроенергия. Ако търсенето на
електроенергия се увеличава с бавни темпове, голям ядрен реактор може
значително да надвишава необходимия капацитет от електроенергия. Тъй като
малките реактори могат постепенно да се добавят, могат да отговорят по-добре
на промените в търсенето на електроенергия.

Второ, веднъж след като е изграден реактора, изграждането на
допълнителни реактори на същата площадка става по-лесно и евтино. Съшо
така, след одобрението на първия реактор, регулаторния процес за получаване на
разрешителни за следващите реактори ще бъде по-лесно.

Трето, малките модулни реактори могат да се изграждат на вече
съществуващи площадки. Остаряването на въглищните централи ще доведе и до
тяхното затваряне, но вместо разчистването на площадката или изоставянето и̜́ ,
на същото място мога да се изградят инсталации с малки модулни реактори, и
така да се използва вече съществуващата инфраструктура и връзките с
енергопреносната мрежа.

Четвърто, енергията от ММР може да се използва за различни неща, за
разлика от добитата от големите реактори. Такива приложения са
обезсоляването на морска вода, промишлени процеси, производство на водород,
добив на шистов газ и отопление на жилищни квартали. Тази многостранност
дава възможност на ММР да отговарят на повече енергийни нужди, вместо
просто да осигуряват голяма базова мощност.

Пето, по-големия брой на малките реактори на една площадка също може
да подобри времето за работа, тъй като това позволява един реактор да бъде
спрян за презареждане, докато другите реактори продължават да работят. Това
позволява непрекъснатото генериране на енергия, докато в конвенционален
ядрен реактор, цялата инсталация трябва да бъде спряна за да се презареди
горивото.

Шесто, малките модулни реактори могат да бъдат независими спрямо
енергопреносната мрежа. За военни бази, при които е желателно да се избегне
учзвимостта на тези мрежи, ММР могат да бъдат решение на проблема. Също
така, в отдалечени райони, където не би било рентабилно да се изгради по-
голяма атомна електроцентрала или на места, където преносната мрежа не е
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добре развита (т.е. развиващите се страни), малките модулни реактори могат да
осигурят източник на базова мощност.

1.2.2. Намаляване на притесненията за безопасността и
разпространението на ядрени оръжия

ММР могат да предложат подобрена безопасност и сигурност в сравнение
с конвенционалните големи реактори заради специфичните характеристики на
дизайна, присъщи на малките реактори. Първо, една от опасностите от ядрените
централи е радиацията от активната зона на реактора. Малките реактори
предлагат намаляване на опасността от радиационно замърсяване, тъй като по-
малка зона на реактора произвежда по-малко радиация.
Второ, поради малкия си размер, те са по-способни да включат пасивни системи
за безопасност - тези, които не се нуждаят от човешки или електронни действия,
за да функционира правилно. Те включват охладителни системи, които
използват гравитацията, вместо да се разчита на достъп до енергия, естествена
циркулация и пасивно отвеждане на топлината. Например, в случай, че нещо се
обърка, Westinghouse SMR е проектирана да поддържа реакторът охладен в
продължение на няколко дни, без да е необходима операторска намеса. Най-
новите модели реактори използват пасивни системи за безопасност,
включително и големите реактори. Тези системи са по-лесни за прилагане при
малките реактори, поради по-малката зона на реактора.
Трето, ММР могат да се възползват от опростяване на дизайна, като се използват
по-малко компоненти, което води до по-компактен реактор. Дизайните им  могат
да елиминират нуждата от охладителните тръби, които се считат за най-
значимото предизвикателство за безопасността по време на разработването на
ядрени централи. Интегралният дизайн, при който активната зона,
парогенератора (ПГ) и компенсатора на налягането са вградени в един корпус, е
възможен само при малките модулни реактори. За сравнение, големи реактори
имат компоненти извън корпуса, което увеличава възможността за злополука.
На четвърто място, за разлика от големите реактори, ММР могат да бъдат
инсталирани под земята, намалявайки уязвимостта от терористично нападение
или природно бедствие. При някои малки модулни реактори, самият реактор се
запечатва под земята. Това дава възможност да не се отвори, след като е
монтиран, повишавайки защитата срещу разпространение на ядрени оръжия.
Също така такъв реактор би работил около 10 години без презареждане, за
разлика от големите си събратя които се нуждаят от презареждане на всеки 12-
24 месеца.

1.2.3. Ниски първоначални разходи
Най-голямото предизвикателство пред ядрената индустрия е в

предварителните разходи за нови реактори. Въпреки, че големите реактори
трябва да могат да се възползват от икономиите от мащаба, има икономически
предимства за малките проекти. Големите реактори изискват значителни
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първоначални инвестиции, с дълго строително време преди да може да бъде
реализарана възвръщаемост на инвестициите. Тези първоначални разходи правят
инвестирането в голяма атомна електроцентрала силно рисковано, дори ако
крайната цена на киловатчас е печеливша. Голяма атомна електроцентрала може
да струва между $6 и $9 милиарда, често надвишаваща възможностите за
финансиране на повечето финансови институции, комунални услуги или дори
малки страни.

Обратно, малките модулни реактори биха могли да произвеждат 100 MW
в централа за $250 милиона. Благодарение на по-ниски първоначални разходи и
по-кратки срокове, ММР представляват по-нисък финансов риск, което
позволява значително по-ниски разходи за финансиране. По-кратките срокове за
изграждането на централа с ММР позволяват по-голяма сигурност за
инвеститорите, както и способността да се променя с пазарните условия.
По-малките размери на всеки допълнителен реактор също намаляват риска от
влизане на инвеститора в преразход. Това означава не само по-ниски абсолютни
разходи, но също и по-ниски първоначални капиталови разходи, което прави по-
лесно за проектите да привлекат повече финансиране, при по-добри цени. По-
късите конструктивни срокове също осигуряват по-бърз поток от приходи. ММР
могат да бъдат изградени приблизително за половината до една трета от
времето, необходимо за изграждането на конвенционални централи.
Дори и като се сравняват няколко малки реактора с еквивалентната инсталирана
мощност на един голям реактор, ММР позволяват частичното пускане на
централата (тоест първият готов реактор), докато големия реактор все още е в
процес на изграждане. ММР носят приходи веднага след като всеки реактор е
завършен и собственикът може да изплаща дълга, докато се конструира
следващия реактор. Също така малките реактори могат да се изграждат
паралелно (множество реактори в процес на изграждане едновременно), което
позволява пълният проект с малки модулни реактори да бъде завършен преди
големия ядрен реактор.

Друг основен недостатък на конвенционалните големи реактори е
липсата на стандартизация. Това води до дълги, скъпи, и несигурни периоди от
време за лицензиране и избор на площадка. ММР могат да преодолеят това
препятствие със стандартизирани образци, стандартизирани компоненти, както и
подобрена безопасност от намаления размер на реактора.

Малките Модулни Реактори, както подсказва и името им, могат да бъдат
изцяло модулни. ММР могат да се изграждат в заводите и след това да се
изпратят до площадката. Производството във фабрика дава възможност за по-
голям контрол на качеството, предвидимост и планиране на графика. За разлика
от ММР, големите реактори се проектират и изграждат индивидуално за всеки
проект, което може да доведе до закъснения и завишени разходи.
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1.3. Предизвикателства пред Малките модулни реактори
Има и няколко препятствия, забавящи развитието на малките модулни

реактори. Това са институциите, липсата на експлоатация на такива реактори
(изключая военните), притеснения относно безопасността, ядрените отпадъци и
ниските цени на природния газ.

1.3.1. Институциите
Най-трудното предизвикателство в момента пред ММР са

институционалните бариери. В САЩ например, Комисията за ядрено регулиране
не е сертифицирала малъм модулен реактор. Дори и когато политиците
изразяват по-голям интерес към ММР в последните години, процесът на
лицензиране за нов дизайн отнема няколко години на цена от стотици милиони
долари.

Също така, много регулации създават трудна среда за малките реактори и
в полза на големите реактори. Например, NRC изисква да се планира 10 мили
аварийна зона около атомните електроцентрали, което прави трудно да се
намери място на малък реактор близо до градските центрове, където биха могли
да се използват за енергийни нужди, различни от централизирано производство
на електроенергия.

Малките модулни реактори трябва да преодолеят тази дълга история на
институционално пристрастие към големите реактори. Ако различните
институции продължават да се противят на прилагането на малките модулни
реактори, това може да се окаже една много трудна битка за тях.

1.3.2 Липса на експлоатационна история
Ядрената индустрия поддържа висок стандарт на производителност при

големите реактори и ММР ще трябва да покажат същата висока
производителност, ако не и по-висока. Въпреки това, както при всяка нова
технология, няма голям опит в есплоатацията на ММР, който да докаже
ефективността им. Трябва да бъдат демонстрирани предимствата на малките
модулни реактори пред големите – цена, сигурност и гъвкавост.
С цел да се намалят разходите, производителите ще се нуждаят от
производствено съоръжение за масово производство на малки реактори.
Въпреки това, с цел да се оправдае изграждането на такова съоръжение,
индустрията смята, че ще се наложи да бъдат резервирани десетки поръчки
първоначално. А това не може да стане без доказване на разходите,
безопасността и ефективността. Промишлените лидери се колебаят да бъдат
"първи инициатор" в един несигурен пазар и правителствата не са склонни да
предоставят стимули или да инвестират в недоказани продукти.
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1.3.3. Опасения за безопасността
Макар че има реални ползи за безопасността от ММР, критиците намират

нови опасения свързани с малките модулни реактори, несвързани с големите
ядрени електроцентрали. Собственикът на малки модулни реактори ще трябва да
управлява, да контролира и да поддържа повече реактори за същото количество
мощност като един голям реактор. Индустрията има нужда да докаже, че
присъщите предимства за безопасност на ММР над големите реактори
надвишават недостатъците.

1.3.4. Ядрени отпадъци
Изхвърлянето на отработено ядрено гориво засрамва ядрената индустрия

в продължение на десетилетия и проблемът при изхвърляне на отпадъци от
ММР също е тема на дебат. Основно притеснение е, че докато големите
реактори страдат от същия проблем, по-масовото използване на малки модулни
реактори би означавало отпадъци от повече площадки и реактори. Количеството
на отпадъците може и да не е възможно да се промени, но е по-лесно да се
управляват отпадъците от едно място, отколкото от много.

Проблемът за изхвърляне на ядрени отпадъци е сериозен, както и липсата
на решение, въпреки 30-годишните опити за намиране на такова. През януари
2010 г., в САЩ е създадена комисия, която да проучва проблема и да препоръча
действия за справяне с проблема на ядрените отпадъци. Много други страни
също се занимават с този проблем, както и международни организации. В
щатите, комисията е препоръчала създаването на площадки за съхранение,
преработвателни заводи, дори и създаването на държавна институция,
занимаваща се само с този проблем. В много страни има хранилища за
съхранение на ядрени отпадъци, както и преработвателни заводи, но проблемът
си остава. Докато не бъде разрешен, ще продължава да тормози ядрената
индустрия, включително и ММР. Въпреки това е възможно точно малките
модулни реактори да са част от решението, тъй като някои проекти използват
отработеното ядрено гориво на други реактори със слабо обогатяване или
примесено с природен уран за свое гориво.

1.3.5. Ниската цена на природния газ
Друг основен проблем, който не е уникален за малките модулни

реактори, а засяга цялата ядрена индустрия като цяло е ниската цена на
природния газ.

Поради големия добив на природен газ към момента, цената му е много
ниска – под $6 за 1,055 GJ енергия в щатите. Според някои прогнози тази цена
няма да се повиши знчително преди 2030 година, а за да бъдат конкурентни тя
трябва да е над $8 на GJ. Това пречи на всички ядрени електрически централи да
бъдат конкурентоспособни спрямо природния газ.
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1.4. Приложение на малките модулни реактори

1.4.1. Отдалечени населени места

Може би това е първата открила се ниша за малките модулни реактори,
която е и естествена за страните, които първи са разработвали технологиите,
свързани с ММР – Русия и САЩ. И в двете страни има огромни територии с
отсъстваща електроенергийна система, в които обаче имат добивни центрове и
съоръжения.

Снабдяването с електроенергия, генерирана от изкопаеми горива е скъпо,
а често и невъзможно, но и строежът на големи ядрени електроцентрали е
икономически неефективен поради размера на потреблението. Затова някои от
първите разработки на ММР в тези две страни са правени тъкмо с оглед
снабдяването с електрическа енергия на отдалечени места или промишлени
центрове. Руския КТЛ-20, разположен на баржа, е проектиран тъкмо за
обслужването на далечните източни пристанища. Също така руския реактор
СВБР-100 е финансиран с приоритет да се използва в алуминиевите заводи в
Сибир. В САЩ първата инсталация на реактора Тошиба 4S ще бъде за
обслужване на малко градче в Аляска. Съществуват и проекти за мобилни малки
модулни реактори, разполагани върху железопътни платформи, които също са
насочени най-вече за снабдяване с електроенергия на отдалечени населени
места.

Дълго време се е смятало, че цената на електроенергията от ММР ще бъде
твърда скъпа за да бъде конкурентна на другите енергийни източници в една
нормална електроенергийна система. Динамиката на световната енергетика в
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последните десетилетия до голяма степен опровергава това, което пък отваря
нови пазарни ниши за малките модулни реактори.

1.4.2. Генериране на топлинна енергия за нефтени находища

Някои модели ММР в САЩ са били проектирани специално за
обслужване на нефтодобива в находища на т.нар. неконвенционален петрол, т.е.
битумни пясъци, шистов петрол и други подобни геологични формации, които
изискват сериозни количества енергия за извличане на петрола в тях.
Традиционно за това се използва част от самия добит петрол, но това намалява
пазарната реализация, а с това и печалбите. Ето защо някои модели малки
модулни реактори се разглеждат като сериозна възможност да бъдат използвани
за генериране на топлинна енергия, която да замени топлинната енергия,
получавана от изгарянето на петрол. Такъв реактор е GEN 4 ENERGY в САЩ,
който е реактор на бързи неутрони, тип батерия – компактен, лесно преносим и с
дълъг горивен цикъл.

1.4.3. Градове в развиващи се страни

Подобна по логика е и идеята малките модулни реактори да се използват
за по-големи населени места в развиващи се страни, които нямат развита
енергийна инфраструктура. През последните десетилетия демографските
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процеси в тези страни водят до рязко увеличение на градското население, което
от своя страна има нужда от много повече електрическа енергия. В повечето
случаи това е невъзможно да бъде осъществено с други традиционни енергийни
средства, поради липса на суровини или поради липса на мрежа за тяхната
доставка.

ММР са подходящи в тези случаи, защото нямат големи изисквания към
инфраструктурата, могат да имат дълги периоди на презареждане, а също така
позволяват  модулно нарастване на електростанциите, съобразно нуждите и
наличните средства за инвестиране. В същото време обаче трябва да се има
предвид , че не всички ММР са подходящи за разполагане в развиващи се
страни. Необходимо е да имат технологична защита за предотвратяване на
разпространението на ядрени оръжия. Реактори от тип батерия(инсталира се,
работи до изчерпване на критичността и се подменя с друг реактор, напълно
запечатан е) са подходящи в такива ситуации.

1.4.4. Производство на продукти, различни от електроенергия

Техническите характеристики на ММР с бързи неутрони и
високотемпературните ММР с газово охлаждане правят възможна употребата на
ядрена енергия за цели, различни от производството на електроенергия.
Топлоенергията може да бъде използвана в добива на петрол, но също така може
да бъде използвана и в други индустриални процеси, например за
производството на водород, където се изискват високи температури за
термичното разлагане на водата. Засега това е най-ефективният и чист начин за
производството на водород, което е от особена важност за развитието на
технологиите, използващи водород за гориво като например двигателите с
вътрешно горене да се заменят с водородни клетки. Особено перспективно е
използването на енергията от високотемпературните малки модулни реактори в
газификацията на въглища и производството на синтетични горива, петролни
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продукти и природен газ. В момента при този процес се използват до 4 пъти
повече въглища от необходимите, ако в процеса е включен високотемпературен
ММР.

Много страни следят развитието на ММР с оглед на използването им за
обезсоляване на морска вода. Това приложение е от особено значение за
развиващи се страни с оскъдни водни запаси от прясна вода, но с излаз на море
или океан.

1.4.5. Балансиращи мощности
ММР на бързи неутрони имат вътрешно присъща способност да променят

мощността си в зависимост от товара в системата. Ядрената реакция при тях
пряко зависи от температурата на горивото. Колкото по-висока е тя, толкова
реакцията става по-неефективна. При определена стойност тя спира. Освен че е
много важен елемент от пасивната сигурност на реактора, това свойство може да
бъде използвано за автоматично регулиране на мощността на реактора,
съобразно консумацията на енергия. По такъв начин тези ММР могат да бъдат
ефективно използвани за балансиращи мощности в електроенергийната система,
нещо което е немислимо за сегашните големи ядрени реактори.

Такива функции в момента се изпълняват ефективно само от газови
централи и водно електрическите централи, при които включването и
изключването може да стане на момента. Значението за управлението на
електроенергийните системи на такива балансиращи мощности ще се увеличава,
т.к. с въвеждането на ВЕИ с непостоянен режим на работам ще се увеличава и
динамиката на товара на системата.

1.4.6. Базови мощности в малки и средни електроенергийни мрежи
В същото време всички ММР могат да бъдат ползвани и като базови

мощности, работещи в постоянен многогодишен режим. Поради възможността
за много дълги срокове на презареждане, тези реактори могат да имат
безпрецедентни нива на капацитет – над 90% натоварване на годишна основа. За
разлика обаче от сегашните големи реактори, малките модулни реактори ще
могат да се използват като базови мощности в относително неголеми
електроенергийни мрежи. Те ще повишат и ефективността на системата като
цяло, защото по-малката мощност означава и по-малки изисквания за
резервираност. В същото време възможността за бързо изграждане и пускане в
експлоатация на ММР позволява сумарната мощност на базовите мощности в
такива относително малки системи да нараства постепенно спрямо нуждите на
потреблението.
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1.4.7. Рехабилитация на въглищните централи

В Съединените Щати се разчита много на малките модулни реактори за
подмяна на сегашните генериращи мощности, базирани на въглища. Много от
американските централи стават неизгодни за експлоатация при засилени мерки
за намаляване на въглеродните емисии и при пряката конкуренция на газовите
централи. Освен това пречиствателните инсталации за твърди частици и вредни
емисии същите оскъпяват топлоелектрическите централи, работещи с въглища.
Ето защо има планове тези централи да бъдат рехабилитирани, като се запази и
използва тяхната инфраструктура и свързаност с електропреносната мрежа, но
като генериращи мощности се използват малки модулни реактори.
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1.4.8. Енергийно оползотворяване и намаляване на
радиотоксичността на отработено ядрено гориво

Някои малки модулни реактори са проектирани специално за извличане
енергията от отработеното гориво на сегашните големи реактори. В този процес
те изгарят до голяма степен и трансурановите радиоактивни химични елементи в
него, които са и основната причина за неговата силна токсичност в продължение
на хилядолетия. Така например, радиоактивността на отработеното ядрено
гориво, използвано като гориво за реактора PRISM на Дженеръл Електрик –
Хитачи, достига нивата на есетествената радиоактивност на урановата руда след
едва 300 години, докато в нормалния случай това става след около 100 000
години. Значението за развитието на такива ММР би било огромно за ядрената
енергетика, един от основните проблеми на която е тъкмо ефективното
дългосрочно управление на високо радиоактивните отпадъци.
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2. Заключение
Проектите за малки модулни реактори навлизат в стадия на конкретните

реализации, които трябва да потвърдят очакваните параметри на тяхната
комерсиална експлоатация. От особена важност е, че много от проектите за
малки модулни реактори ще използват за свое гориво отработеното гориво от
работещите в днешно време реактори. Отработеното ядрено гориво може да
бъде една ценна суровина за бъдещите малки модулни реактори, които от своя
страна може да са едно от решенията на проблема с радиоактивните отпадъци.

Малките модулни реактори могат да бъдат приложени и на пазара в
България. Реактори от типа на NuScale е възможно да бъдат използвани за
обезсоляване на морска вода, производство на електрическа и топлинна енергия
в морските райони, а България разполага с голям излаз на море, поради факта, че
една от четирите и́ граници е изцяло морска. Също така страната ни може да
произвежда електроенергия (в това число и да я продава), като инсталира
реактори от типа на PRISM и рециклира отработено ядрено гориво, като го
изкупува или и́ бъде плащано да вземе отработеното ядрено гориво от държави,
които нямат възможността за преработката му, а също така да използва ОЯГ и от
АЕЦ Козлодуй. Малки модулни реактори могат да се използват за предоставяне
на отопление на отдалечени места, като по-този начин се намали изсичането на
гори и отделянето на въглероден двуокис в атмосферата от изгарянето на дърва
и въглища. Малките реактори може и да се използват в комбинати и заводи с
размерите на „Кремиковци”, в случай че бъдат изградени подобни, а с течение
на времето България става все по-привлекателно място за инвестиции.

Освен за отдалечени и откъснати райони, малките модулни реактори са
подходяши и за отопление и производство на електричество в големите градове
като София. Не една от ТЕЦ-овете и ОЦ-овете остаряват и се нуждаят от
модернизация или подмяна. Малките реактори могат да се използват за
отопление през студените месеци, а през лятото, когато това не е необходимо –
могат да произвеждат електричество, захранващо многото климатици, които се
инсталират постоянно.

Не на последно място, малките модулни реактори може да са тласъка,
нужен да се убеди населението(не само в България), че ядрената енергетика
може да бъде безопасна, а също така, че не е необходимо да бъде непосилно
икономическо бреме. Това може да се постигне поради значително по-ниските
разходи по изграждането на една такава централа, и още по-ниските разходи за
добавяне на мощности към нея. Съкратените срокове за изграждане пък (около 1
година) допринасят за това, енергията да бъде използвана по-скоро. Също така,
поради значително по-малките мощности, последиците от евентуална ядрена
авария ще бъдат достатъчно малки, че да са напълно ограничени, ако всички
нови технологии, доказващи се всеки ден, както и професионалните реакции на
персонала позволят да се стигне до авария. Също така реакторите от тип
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„батерия”, могат да бъдат защитата от ядрените оръжия в ръцете на злонамерени
хора, които плашат голяма част от човечеството.
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