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RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU ȘI PARLAMENTUL EUROPEAN 

Operarea reactorului de mare flux în perioada 2014-2015 

La 13 noiembrie 2012, Consiliul a adoptat un program suplimentar de cercetare de patru 

ani (2012-2015) privind operarea reactorului de mare flux (HFR)
1
 situat la Petten, în Țările de 

Jos, care va fi pus în aplicare de Centrul Comun de Cercetare (JRC). În conformitate cu 

articolul 4 din respectiva decizie a Consiliului, Comisia trebuie să informeze Parlamentul 

European și Consiliul prin prezentarea unui raport privind punerea în aplicare a programului 

suplimentar de cercetare. Un raport intermediar a acoperit deja perioada 2012-2013
2
 și, prin 

urmare, prezentul raport final va viza perioada rămasă, respectiv 2014-2015.  

Aflat în funcțiune din 1961, reactorul HFR prezintă diverse puncte de iradiere [miezul 

reactorului, zona reflectorului și peretele bazinului („poolside”)]. 

Obiectivele principale ale programului suplimentar de cercetare sunt: 

 asigurarea operării în condiții de siguranță și fiabilitate a HFR, în vederea garantării 

disponibilității fluxului de neutroni pentru scopuri experimentale; 

 asigurarea unei utilizări eficiente a HFR de către institutele de cercetare într-o gamă 

largă de discipline: îmbunătățirea securității reactoarelor nucleare, sănătatea, inclusiv 

dezvoltarea de izotopi medicali, fuziunea nucleară, cercetarea fundamentală și 

formarea, precum și gestionarea deșeurilor, inclusiv posibilitatea de a studia, din 

punctul de vedere al securității, combustibilii nucleari pentru sistemele de reactoare 

de interes pentru Europa. 

HFR este utilizat pentru producția în scopuri comerciale a radioizotopilor și funcționează, de 

asemenea, ca instalație destinată formării cercetătorilor care desfășoară studii doctorale sau 

postdoctorale, asigurându-le acestora posibilitatea de a desfășura activități de cercetare prin 

intermediul programelor naționale sau europene. 

 

1. Operarea în condiții de siguranță a HFR 

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom) este proprietarul HFR (prin leasing pe 

o perioadă de 99 de ani). Reactorul HFR este operat de către NRG (Grupul de consultanță și 

cercetare nucleară), care operează și întreține instalația și gestionează activitățile comerciale 

conexe reactorului. NRG deține o licență de operare acordată de autoritatea națională de 

reglementare din Țările de Jos – KFD (Kernfysische Dienst). Ca și în cazul centralelor 

nucleare, HFR este supus la fiecare 10 ani unei evaluări de securitate, impusă prin lege și 

efectuată de NRG. 

Perioada 2014-2015 a fost caracterizată de un eveniment legat de siguranță (a doua jumătate 

a anului 2015) care a afectat disponibilitatea fluxului de neutroni. 

                                                            
1 DECIZIA CONSILIULUI din 13 noiembrie 2012 privind adoptarea programului suplimentar de cercetare 
pentru 2012-2015 referitor la reactorul cu flux ridicat care va fi implementat de Centrul Comun de Cercetare 
pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Decizia 2012/709/Euratom a Consiliului. 
2 RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU ȘI PARLAMENTUL EUROPEAN – Operarea reactorului de mare 
flux în perioada 2012-2013, COM(2016) 170. 
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După o perioadă de oprire neplanificată de aproximativ 4 luni, HFR a reintrat în funcțiune în 

februarie 2014. Modelul ciclului de funcționare a constat în 216 zile de operare programate, în 

opriri programate ale reactorului de 4 zile și într-o perioadă de oprire mai lungă, de 65 de zile, 

în octombrie și noiembrie 2014, ceea ce corespunde unei disponibilități efective de 

aproape 100 % în raport cu planul de operare prevăzut inițial. Puterea nominală în această 

perioadă a fost de 45 MW. 

HFR a fost programat să funcționeze timp de 9 cicluri în 2015, cu 271 de zile planificate la 

capacitate maximă, dintre care numai 230 au fost realizate. Principala cauză a pierderii zilelor 

de funcționare la capacitate maximă a fost anularea ciclului 2015-08 în octombrie 2015. Acest 

ciclu a fost anulat din cauza unei devieri a performanței sistemului barelor de reglare. 

Inspecția și analizele au detectat un ușor joc la una dintre barele de reglare ale reactorului 

utilizate pentru ajustarea puterii acestuia. Deși acest joc nu a afectat în niciun fel nici 

funcționalitatea barei de reglare și nici securitatea reactorului, a fost elaborată în mod 

preventiv o nouă procedură pentru montajul, punerea în funcțiune și întreținerea/inspecția 

barelor de reglare, cu scopul de a se evita astfel de efecte în viitor. Ulterior, această procedură 

a fost inclusă în dosarul de siguranță evaluat de Comitetul privind securitatea reactorului și 

de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) – autoritatea de 

reglementare în domeniul nuclear din Țările de Jos. ANVS a declarat oficial că nu are obiecții 

cu privire la repornirea reactorului. HFR a fost repornit în condiții de siguranță în 

decembrie 2015. În strânsă cooperare cu experții în nituri și după o vizită tehnică a reactorului 

SAFARI din Africa de Sud (ale cărui bare de reglare au un design similar), s-a decis să se 

îmbunătățească și designul structural al barelor de reglare. Noul design prevede utilizarea a 

unor nituri diferite pentru îmbunătățirea marjei de siguranță. În plus, suporturile tuburilor de 

ghidare ale barelor de reglare vor fi, de asemenea, îmbunătățite prin utilizarea unui nou 

material pentru cuzineți. Punerea în aplicare a acestor modificări va avea loc între 2018 

și 2019. 

Puterea nominală în această perioadă a fost de 45 MW. 

În perioada de raportare (2014-2015), formarea anuală destinată operatorilor reactorului 

de 30 MW și măsurătorile anuale ale fluxului au fost efectuate așa cum era planificat. 

 

În 2014 și 2015, activitățile de întreținere au constat în întreținerea preventivă și corectivă și 

în repararea tuturor sistemelor, structurilor și componentelor HFR, astfel cum se descrie în 

planurile de întreținere anuală și pe termen lung. Aceste activități au fost efectuate cu scopul 

de a se asigura operarea în condiții de siguranță și fiabilitate a HFR, precum și de a se preveni 

opririle accidentale provocate de o întreținere insuficientă. Următoarele activități au fost 

finalizate cu succes: 

 întreținerea preventivă și corectivă periodică programată; 

 testarea periodică a etanșeității anvelopei (0,02 MPa suprapresiune timp de 24 de 

ore), care constituie una dintre cerințele necesare pentru obținerea licenței;  

 inspecția în funcționare a pieselor cu impact asupra siguranței din cadrul sistemului 

primar (vasul reactorului, reductoarele de ieșire, bușonul inferior și conductele 

primare din clădirea pompei primare); 

 curățarea sistemului de răcire secundar; 

 revizuirea generatoarelor electrice de urgență echipate cu motoare diesel. 
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2. Cercetarea și producția de izotopi 

2.1 Cercetarea 

Următoarele activități științifice au fost realizate în perioada 2014-2015 (multe dintre acestea 

constituind o continuare a celor din perioada 2012-2013): 

 experimente de iradiere a combustibilului nuclear cu scopul de a investiga reducerea 

radiotoxicității deșeurilor nucleare; aspecte tehnologice legate de transmutarea 

actinidelor minore (de exemplu, capacități de retenție a produselor de fisiune, 

procese fără praf, umflare cu heliu); 

 calificarea combustibilului nuclear (de exemplu, pentru reactoarele de temperatură 

înaltă și reactoarele cu sare topită) și a grafitului pentru reactoarele de temperatură 

înaltă; 

 experimente în vederea investigării degradării materialelor structurale ale reactorului 

nuclear sub iradiere (grafit, modele de oțel, suduri etc.); 

 tehnologia reactorului de fuziune utilizată la examinarea în timpul iradierii și al 

post-iradierii a materialelor prevăzute pentru mantaua de protecție a ITER (Reactorul 

termonuclear experimental internațional); 

 standardizarea materialelor (de exemplu, metoda de difracție a neutronilor pentru 

măsurarea tensiunii reziduale în sudurile bimetalice groase; măsurări ale tensiunii 

reziduale). 

2.2 Producția de izotopi 

La nivel mondial, aproximativ 25 000 de pacienți pe zi depind de radioizotopii medicali 

produși de HFR din Petten pentru diagnosticare și tratament. 

NRG livrează acești izotopi medicali în principal unor societăți radiofarmaceutice. 

Molibden-99 este, de departe, cel mai important dintre acești izotopi. El este un precursor al 

tehnețiului-99m, izotopul medical cel mai frecvent utilizat pentru imagistică, 

reprezentând 80 % din totalitatea procedurilor de diagnosticare din cadrul medicinei nucleare. 

El joacă un rol crucial în diagnosticarea bolilor cardiace și este, de asemenea, utilizat în 

diagnosticarea cancerului prin scanarea oaselor și a organelor. În plus, sunt în curs de 

dezvoltare noi metode de tratament, ceea ce conduce la creșterea constantă a cererii de (noi) 

izotopi. Având în vedere timpul de înjumătățire al izotopilor produși și cererea ridicată pentru 

tratament, o infrastructură logistică performantă și realizată la momentul oportun este 

esențială. 

Expertiza disponibilă în Țările de Jos în cadrul NRG, al URENCO (o întreprindere care 

produce combustibil nuclear și gestionează mai multe uzine de îmbogățire a uraniului) și 

al TU Delft (Universitatea tehnică din Delft) în domeniul radioizotopilor medicali a fost 

grupată recent în cadrul asociației „Dutch Isotope Valley” (DIVA), în care cunoștințele, 

competențele, capacitățile și metodele alternative de producție a izotopilor (medicali) au atins 

o pondere suficientă pentru a aproviziona piața mondială. Întrucât reactorul NRU situat la 

Chalk River (Canada), a cărui închidere este prevăzută în 2018, își va opri producția obișnuită 

de Mo-99 și Canada se va concentra pe cererea internă, și nu pe export, aceasta reprezintă o 

ocazie excelentă pentru ca DIVA să acopere deficitul de producție rezultat. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Uranium_enrichment
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În vederea realizării programului de integritate a activelor, care constituie o condiție 

prealabilă pentru funcționarea HFR și a instalațiilor sale auxiliare până în 2024, guvernul 

Țărilor de Jos a acordat NRG un împrumut (prin intermediul societății sale mamă ECN). În 

paralel, NRG a reușit să majoreze prețurile pentru întregul său pachet de servicii și aceste 

creșteri au fost acceptate de toți clienții. În special, primii 6 clienți de izotopi ai NRG și-au 

exprimat încrederea în NRG prin semnarea unor contracte de furnizare pe termen lung. Aceste 

contracte au constituit un pas important în direcția solidității și a viabilității financiare. 

HFR a fost repornit la 14 februarie 2014 și și-a îndeplinit programul de producție, astfel cum 

era planificat pentru restul anului respectiv. HFR și-a reluat astfel locul pe scena 

internațională ca unul dintre principalii producători de izotopi medicali la nivel mondial. 

În 2015, HFR a pierdut un ciclu de producție în octombrie, dar a putut fi repornit în 

decembrie 2015. 

 

3. Contribuții financiare pentru punerea în aplicare a programului 

În 2014-2015, s-au primit următoarele contribuții financiare de la statele membre pentru 

punerea în aplicare a programului suplimentar: 

 Belgia: 300 000 EUR (2014) + 300 000 EUR (2015) 

 Franța: 300 000 EUR (2014) + 300 000 EUR (2015) 

 Țările de Jos: 7 250 000 EUR (2014) + 7 250 000 EUR (2015), 

în total 15 700 000 EUR. Aceste contribuții acoperă cheltuielile specificate în anexa II la 

Decizia 2012/709/Euratom a Consiliului. Comisia Europeană nu acoperă niciun deficit 

operațional și nici potențialele costuri ale întreținerii sau reparațiilor. Finanțarea pentru fondul 

de dezafectare și alte cheltuieli legate de gestionarea de către Comisie a programului 

suplimentar de cercetare provin din această sumă. 

Începând cu 2004, ca urmare a unei reevaluări a costurilor de dezafectare, contribuția anuală a 

programului suplimentar la fondul de dezafectare a crescut de la 400 000 EUR/an 

la 800 000 EUR/an. Această sumă este prelevată (a) din bugetul obișnuit al programului 

suplimentar de cercetare și (b) din dobânzile acumulate în contul bancar al fondului de 

dezafectare al programului suplimentar de cercetare. De exemplu, în 2014, se estimează că 

valoarea dobânzii generate de fondul de dezafectare a fost de 145 000 EUR. Prin urmare, 

doar 655 000 EUR au fost adăugați din bugetul obișnuit al programului suplimentar de 

cercetare pentru a se ajunge la 800 000 EUR/an. Suma totală a fondului de dezafectare este 

de 17 239 000 EUR. Acest fond va contribui la viitoarele costuri de dezafectare a HFR 

(costurile care urmează să fie suportate de către Euratom), estimate la 72 600 000 EUR în cel 

mai recent studiu de dezafectare disponibil
3
.  

Alte cheltuieli suportate de JRC în cursul perioadei de raportare și plătite direct de la bugetul 

programului suplimentar de cercetare includ: 

 costuri directe cu personalul (de exemplu, gestionarea programului suplimentar de 

cercetare al HFR): 257 000 EUR 

 costuri de sprijinire a HFR (de exemplu, consultanță juridică): 166 000 EUR 

                                                            
3 Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European – Dezafectarea instalațiilor nucleare și 
gestionarea deșeurilor radioactive: Gestionarea obligațiilor în domeniul nuclear rezultate din activitățile 
desfășurate de Centrul Comun de Cercetare (JRC) în temeiul Tratatului Euratom – COM(2013) 734 final. 
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 utilități (de exemplu, electricitate, apă, încălzire): 1 040 000 EUR 

 costuri legate de gestionarea combustibilului uzat: 2 450 000 EUR 

Un document de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește prezentul raport prezintă în detaliu 

rezultatele tehnice ale operării HFR în perioada 2014-2015. 
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