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Andrzej Strupczewskl: Kompleksowa analiza zagrożert człowiek» i śro-
dowiska naturalnego przy wytwarzaniu energii elektrycznej w elek-
trowni Jądrowej i węglowej. W pracy przedstawiono cało4ć zagrożeń
związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w elektrowniach jąd-
rowych i węglowych, począwszy od wydobycia paliwa, poprzez budowę
elektrowni, jej eksploatację, możliwe awarie, składowanie odpadów,
likwidację elektrowni i rekultywację terenu, a skończywszy na długo-
terminowych efektach w skali globalnej. Oako podstawę do porównań
przyjęto pracujące obecnie elektrownie węglowe i elektrownie jądrowe
z ciśnieniowymi reaktorami wodnymi. Wykazano, że zagrożenie powodo-
wane przez energetykę jądrową jest znacznie mniejsze niż to, które
wywołuje wydobycie i spalanie węgla w elektrowniach węglowych. Wska-
zano także na korzyści dla zdrowia i życia człowieka, związane z wy-
korzystaniem energii elektrycznej, wielokrotnie większe od strat
związanych z jej wytwarzaniem.

Andrzej Strupczewski: Complex analysis of hazards to the wan and
natural environment due to electricity production in nuclear and
coal power plants. The raport presents a complex analysis of hazards
connected with electrical energy production in nuclear power plants
and coal power plants, starting with fuel mining, through power
plant construction, operation, possible accidents and decommissio-
ning to longterm global effects. The comparison is based on contem-
porary, proven technologies of coal fired power plants and nuclear
power plants with pressurized water reactors. The hazards to envi-
ronment and man due to nuclear power are shown to be much smaller
than those due to coal power cycle. The health benefits due to elec-
trical power availability are shown to be much larger than the health
losses due to its production.

Анджей Струпчевски: Комплексный анализ вредиего влияния процессов
производства электроанергии в атомных и угольных электростан-
циях на человека и окружающую природу. В настоящей работе пред-
ставлены все виды опасностей, связанных с производством электри-
ческой энергии в атомных и угольных электростанциях, начиная с до-
бычи топлива, через строительство электростанции, её эксплуатацию,
возможности аварии, складирование или хранение одходов, ликвида-
цию электростанции и восстановление и рекультивирование террито-
рии, до долгосрочных эффектов в общем масштабе. В качестве основы
для сравнения приняты работающие в настоящий момент угольные элек-
тростанции и атомные электростанции с реакторами с водой под дав-
лением. Показано» что угроза вызкваввая атомной энергетикой значи-
тельно меньше чем та, которая связана с добычей в сжиганием угля
в угольных электростанциях. Обращено внимание также то,что польза
для здоровья и жизни дядей, являвшаяся следствием использования
электроэнергии, значительно больше чем потери здоровья вызванные
её производством.
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1. ZASADY PORÓWNYWANIA ZAGROŻEŃ

Zagrożenie związane z wytwarzaniem energii trzeba rozpatrywać

nie jako oderwane prawdopodobieństwo zgonu człowieka wskutek wybra-

nej możliwej awarii elektrowni, ale jako sumę zagrożeń zawodowych,

ponoszonych przez pracowników budujących i eksploatujących dany

system i zagrożeń społecznych, ponoszonych przez wszystkich innych.

Zagrożenia te towarzyszą wszystkim etapom prac w procesie wytwarza-

nia energii, obejmującym:

- produkcję materiałów i urządzeń dla elektrowni i budowę samej

elektrowni,

- wydobycie, oczyszczanie i transport paliwa,

- eksploatację elektrowni: normalną i w stanach awaryjnych,

- usuwanie i składowanie odpadów,

- globalne skutki spalania paliw kopalnych lub rozszczepialnych.

Poniżej dokonamy oceny tych zagrożeń, porównując- głównie węgiel

i energię jądrową, jako dwa źródła energii najważniejsze dla gospo-

darki polskiej oraz wskazując na istotne zagrożenia związane z in-

nymi rodzajami źródeł energii.

Punktem odniesienia przy ocenie zagrożeń będzie zagrożenie

przypadające na jednostkę wytworzonej energii elektrycznej. Jed-

nostką tą będzie 1 GW-rok, to jest energia wytwarzana w ciągu nie-

przerwanej pracy elektrowni o mocy 1000 MWe elektrycznych w ciągu

całego roku ze współczynnikiem wykorzystania mocy zainstalowanej

100%.

Лако miarę zagrożenia przyjęto liczbę równoważnych zgonów ok-

reśloną przy założeniu, że jeden zgon odpowiada liczbie 6000 dni

straconych na choroby lub skrócenie życia. Jest to oczywiście usta-

lenie umowne, można przyjąć i inne, ale stosowane jest ono dość

powszechnie w analizach w różnych krajach. Przy przeliczeniu dawek

promieniowania na zagrożenie przyjęto najbardziej niekorzystne dla

energetyki jądrowej założenie o liniowej zależności skutków od dawki

i zastosowano przelicznik proponowany przez ICRP (Międzynarodowa

Komisja Ochrony Radiologicznej), tj. przyjęto, że dawka kolektywna

1 osobo-Sv odpowiada prawdopodobieństwu zgonu równemu 1,65-10" Cl2].

Aby zrozumieć skąd bierze się ten współczynnik, rozpatrzmy zagroże-

nie związane z działaniem promieniowania jonizującego na człowieka.
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2. ZAGROŻENIE CZŁOWIEKA ZWIĄZANE Z PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM

Zagrożenie związane z promieniowaniem jonizującym wynika z po-

chłaniania energii przy przechodzeniu promieniowania przez komórki

organizmu. Powoduje to różne procesy w zależności od rodzaju energii

i czasu oddziaływania promieniowania oraz od rodzaju tkanki podda-

nej napromienieniu.

Dla celów ochrony radiologicznej różnice w rodzaju promieniowa-

nia uwzględnia się przeliczając wartości dawek pochłoniętych na rów-

noważniki dawek, to jest mnożąc wielkość energii przekazanej na jed-

nostkę masy w tkance mierzonej w grejach (Gy=J/kg) przez współczyn-

nik jakości, który dla promieni X, gamma i beta równy jest 1, a dla

cząstek alfa wartość jego wynosi 20 [26] .

Różne narządy i tkanki wykazują rozmaite wrażliwości na działa-

nie promieniowania. Szkodliwe następstwa napromienienia zależą też

od tego, czy napromienieniu uległo równomiernie całe ciało, czy

też wybiórczo poszczególne narządy człowieka. ICRP [i.2] określiła

tzw. współczynniki wagi dla każdego z narządów. Przy ich użyciu

można wyrazić wielkość dawki jako efektywny równoważnik dawki mno-

żąc wielkość równoważnika dawki w każdym narządzie przez

odpowiedni współczynnik wagi i sumując uzyskane liczby. Wyniki ta-

kiego obliczenia wyraża się w siwertach (Sv). 1 Sv jest równy 1 dżu-

lowi na kg i jest 100 razy większy od używanej dawniej jednostki

1 rem.

W przypadku napromienienia zewnętrznego przy przejściu chmury

radioaktywnej dawka jest jednorazowa, otrzymana w krótkim czasie.

W przypadku pochłaniania radionuklidów zatrzymywanych w organizmie

człowieka, np. jodu 1-131 o okresie połowicznego rozpadu T. ,„=8 dni

czy strontu Ti/2 = 3° l a t> wchłonięcie substancji promieniotwórczej

powoduje napromienienie wewnętrzne rozłożone w czasie. W takim

przypadku mówi się o dawce obciążającej, to jest dawce,którą w ciągu

całego życia otrzyma człowiek po wchłonięciu danego radionuklidu.

Do oceny szkodliwych następstw dawek dla zdrowia całej popula-

cji stosuje się kolektywny efektywny równoważnik dawki, który odpo-

wiada średniemu równoważnikowi dawki otrzymanej przez napromienio-

nych ludzi w danej populacji, pomnożonemu przez liczbę tych osób.

Wartość kolektywnego efektywnego równoważnika dawki, zwanego również

w skrócie dawką kolektywną, wyraża się w osobosiwertach.
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W dalszym tekście będziemy stosować pojęcie "dawka" dla wyra-

żenia dawki na całe ciało lub efektywnego równoważnika dawki, a po-

jęcie "dawka kolektywna" dla kolektywnego efektywnego równoważnika

dawki.

Skutki napromienienia dzieli się na somatyczne, kiedy dotyczą

komdrek somatycznych i wobec tego ujawniają się u osoby napromie-

nionej oraz genetyczne lub dziedziczne, kiedy dotyczą komdrek

rozrodczych i mogą ujawniać się u potomstwa ludzi napromienionych.

Skutki somatyczne dzieli się na wczesne, ktdre występują w ciągu

kilku tygodni i późne, które ujawniają się po upływie wielu lat od

napromienienia.

Wczesne skutki somatyczne, powodowane zniszczeniem dużej liczby

komdrek w napromienionej tkance, występują przy dużych dawkach

przekraczających pewną wartość progową. Np. po otrzymaniu dawki

około 3Sv (300rem) zachodzą w szpiku kostnym zmiany prowadzące do

tak dużego niedoboru krwinek, że prawdopodobieństwo zgonu osób nie-

leczonych wynosi 50%. Po dawkach mniejszych od 1 Sv zgon jest nie-

prawdopodobny, a po dawkach mniejszych od 0,25 Sv badania kliniczne

nie wykazują żadnych objawów wczesnych uszkodzeń popromiennych (26J .

Poza tymi skutkami wczesnymi napromienienie może wywołać cho-

roby nowotworowe, ujawniające się w wiele lat po napromienieniu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tych chorób jest tym większe, im

większą dawkę otrzymała osoba napromieniona. Dokładną zależność

trudno jest ustalić, bo częstość występowania chorób nowotworowych

we współczesnym społeczeństwie jest bardzo duża, a prawdopodobień-

stwo wywołania ich przez promieniowanie jest stosunkowo niewielkie

[26]. Dla celów ochrony radiologicznej przyjmuje się - co zdaniem

wielu autorów jest pesymizacją - że istnieje bezprogowa, liniowa za-

leżność między wielkością dawki a prawdopodobieństwem wywołania cho-

rób nowotworowych. Zakłada się także, że prawdopodobieństwo wywoła-

nia cięższych chorób dziedzicznych u przyszłych pokoleń jest również

proporcjonalne do dawki.

Na podstawie badań dużych grup osób, które otrzymały duże dawki pro-

mieniowania, między innymi ponad 100 000 Japończyków, którzy po wybu-

chach bomb atomowych otrzymali łącznie dawkę kolektywną około

20 000 osobo-Sv, Międzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej (ICRP)

ustaliła, że prawdopodobieństwo zgonu na raka wskutek dużych
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jednorazowych dawek promieniowania wynosi 1,25.10 zgonu /osobo-Sv/.

Ponadto prawdopodobieństwo zgonów w następnym pokoleniu wskutek de-

fektów genetycznych wywołanych napromienieniem ICRP określiła na
_2

0,4-10 /osobo-Sv/. Łącznie średnie indywidualne ryzyko śmierci

na raka i wskutek defektów genetycznych powodowanych dużymi dawkami

promieniowania przyjmuje się więc równe 1,65-10" /(osobo-Sv) [2J .

Uwzględniając różnice w efektach działania dużych i małych da-

wek promieniowania, amerykański Komitet do Badania Efektów Biolo-

gicznych Promieniowania Jonizującego (BEIR) sformułował w 198Ur.

poprawki do zasad oceny skutków zdrowotnych działania promieniowa-

nia. Według Komitetu BEIR przy dawkach mniejszych od 0,2Sv otrzy-

manych przy dowolnie wysokiej mocy dawki i przy dowolnie wysokich

dawkach całkowitych otrzymanych przy mocy równoważnika dawki poniżej

50 mSv/гок współczynniki obniżenia skutku dawki wynoszą od2dolo[V].

W 1988 roku [48], Komitet Naukowy ONZ ds. Skutków Promieniowania

Atomowego (UNSCEAR) ustalił, że prawdopodobieństwo zgonu na cho-

roby nowotworowe wywołane jednorazowym napromienieniem o dużej

mocy dawki wynosi w zależności od przyjętych założeń

od 3-10"2 do 10-10"2Gy"1, mianowicie:
-2 -1albo 3*5-10 Gy /model stałego ryzyka addytywnego/
-2 -1albo 7-:-10-lU Gy /model stałego ryzyka względnego/.

W przypadku napromieniowań przewlekłych o małej mocy dawki /poniżej

3 m Gy h~ /prawdopodobieństwo to należy zmniejszyć od 2 do 10 razy [4В].

Komitet UNSCEAR nie uzgodnił jednej liczby, którą należałoby stoso-

wać w obliczeniach porównawczych. Aby jednak móc porównywać zagro-

żenie radiologiczne z innymi zagrożeniami towarzyszącymi życiu czło-
-2 -1wieka, autor będzie w dalszym tekście stosował współczynnik 5-10 Sv

dla napromienień jednorazowych o dużej mocy dawki i czterokrotne ob-

niżenie tej wielkości dla napromienień przewlekłych, tj.współ-
2 1czynnik 1,25-10 Sv z zastrzeżeniem, że otrzymane w ten sposób

wyniki mogą być 5-krotnie zaniżone lub 3,3-krotnie zawyżone w sto-

sunku do wartości skrajnych wymienionych przez UNSCEAR.

W odniesieniu do napromienienia płodu w łonie matki stwier-

dzono, że dawka 10 mSv otrzymana przez 10 matek powoduje 18 cięż-

kich uszkodzeń genetycznych w pierwszym pokoleniu, 14 w drugim,

115 we wszystkich pokoleniach łącznie Q48J. Oznacza to dla dwóch

pierwszych pokoleń współczynnik skutków genetycznych
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W przybliżeniu będziemy przyjmować poniżej, że współczynnik ten wy-

nosi 0,4-10~2 Sv"1.

3. ZAGROŻENIE PRZY EKSPLOATACJI I AWARIACH ELEKTROWNI

3.1. Zagrożenie zawodowe

Zasadnicze zagrożenie przy pracy w elektrowni jądrowej stanowi

napromienienie personelu, szczególnie podczas prac remontowych.

W 1985 roku średnia dawka kolektywna w amerykańskich elektrowniach

z reaktorami PWR wyniosła 3,94 osobo-Sv na blok [29] , co przy

średniej mocy bloku 700 MW i współczynniku wykorzystania mocy zain-

stalowanej 0,6 daje wskaźnik 9,4 osobo-Sv/GW-rok.

Należy wyraźnie podkreślić, że podane dawki obejmują całość

personelu elektrowni łącznie z pracownikami remontowymi, o których

przeciwnicy energetyki jądrowej mdwią jako o "robaczkach święto-

jańskich" otrzymujących rzekomo dawki tak wysokie, że grożą one

ich życiu. W rzeczywistości dawki promieniowania otrzymywane przez

pracowników, wykonujących prace wymagające bezpośredniego naraże-

nia na promieniowanie, są ograniczone we wszystkich krajach i ściśle

kontrolowane. Zgodnie z zaleceniami ICRP nie mogą one przekraczać

50 mSv rocznie, a we Włoszech i W.Brytanii są niższe. W fblsce jako

wartość dawki granicznej przyjęto 50mSv rocznie.

Dodatkowym czynnikiem ograniczającym łączne dawki - na które

można byłoby np. narażać dużą liczbę osób bez przekroczenia indy-

widualnej dawki dopuszczalnej - jest ograniczenie dawki kolektyw-

nej dla personelu elektrowni jądrowej. Limity dla tej dawki są

w wielu państwach wielkościami obowiązującymi ustawowo i wynoszą

np. we Francji i RFN 2 osobo-Sv rocznie na blok o mocy 1000 MWe,

w Szwecji i W.Brytanii 2 osobo-Sv, we Włoszech 4 osobo-Sv a w Fin-

landii 5 osobo-Sv/(GW.rok) [47] .

Ponadto w energetyce jądrowej przyjęto powszechnie zasadę, że na-

leży w każdym przypadku dążyć do maksymalnego zmniejszenia dawki

w granicach osiągalnych przy użyciu rozsądnych środków technicz-

nych [l2] .
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Redukcja zagrożenia radiologicznego wiąże się jednak zawsze

z dodatkowymi kosztami. Aby uzyskać wskaźnik, na co wydawać ograni-

czone przecież zasoby społeczeństwa, w wielu krajach wprowadzono

zasadę, że rozbudowa układów bezpieczeństwa jest celowa, jeśli koszt

redukcji zagrożenia o 1 osobo-Sv nie przekracza pewnej sumy. W Bel-

gii przyjmuje się tę sumę w wys. 100 000 dolarów, we Francji l-2mln

frankdw, w Szwecji 500 000 koron, a w W.Brytanii 5 000 funtów szter-

lingów w przypadku mieszkańców poza strefą ochronną i 15 000 funtów

szterlingów dla operatorów.

W warunkach awaryjnych, w Belgii, Francji, RFN, we Włoszech,

Szwecji i W.Brytanii dawki ograniczone są do 50mSv, a w Polsce

do 250 mSv. W przypadkach działań wyjątkowych, szczególnie dla

ratowania życia innych, operatorzy mogą dobrowolnie narazić się

na dawki większe, np. raz w roku dawkę dwukrotnie większą od do-

puszczalnej dawki rocznej /0,1 Sv we Francji, RFN, Szwecji i Fin-

landii, 0,12 Sv we Włoszech/, a nawet - raz w życiu - na dawkę

0,5 Sv w Polsce JćfJ a 0,75 Sv - we Francji [47j .

Jednakże w miarę doskonalenia rozwiązań projektowych bloków

jądrowych polepsza się też bezpieczeństwo personelu eksploatacyj-

nego. Szczególnie korzystne warunki pracy istnieją w elektrowniach

jądrowych z wodnymi reaktorami ciśnieniowymi. W elektrowniach tych

personel eksploatacyjny nie przebywa wewnątrz obudowy bezpieczeństwa

w czasie pracy reaktora, co usuwa bezpośrednie narażenie obsługi.

Z drugiej strony operatorzy mają do dyspozycji rozbudowany system

układów zabezpieczeń i ograniczenia skutków awarii, pozwalający im

opanowywać nawet najgroźniejsze stany awaryjne reaktora. Z wykazu

awarii, przedstawionego w tabeli 1 widać, że awarie powodujące

ofiary wśród personelu eksploatacyjnego zdarzyły się tylko w reak-

torach prototypowych /Windscale, SL-1/ i w rekatorze RBMK, którego

konstrukcja ulega obecnie radykalnym zmianom. W wodnych reaktorach

ciśnieniowych żadna awaria nie spowodowała napromienienia per-

sonelu wykraczającego poza wielkości dopuszczalne, nawet awaria

ze stopieniem części rdzenia w reaktorze Three Mile Island. W sumie

wkład dawek promieniowania związanych z sytuacjami awaryjnymi

w elektrowniach jądrowych jest wielokrotnie mniejszy od dawek zwią-

zanych z eksploatacją i remontami elektrowni jądrowych.
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Dawki otrzymywane przez personel eksploatacyjny są znacznie

większe niż dawki dopuszczalne dla społeczeństwa. Ale zgodnie z za-

sadą zmniejszania dawek wszelkimi rozsądnymi środkami, projektanci

doskonalą stale rozwiązania reaktorów w celu zmniejszenia naraże-

nia radiologicznego personelu eksploatacyjnego. Zarówno rdzeń reak-

tora jak i wszystkie elementy obiegów znajdujących się w polu pro-

mieniowania konstruuje się tak, aby ułatwić prace remontowe i kon-

serwację, a w dalszej przyszłości - demontaż i likwidację całego

bloku jądrowego.

W miarę zdobywania doświadczenia dawki kolektywne stale maleją.

W przypadku reaktorów PWR widać to na rys.l. Podobne zjawisko wystę-

puje w elektrowniach z reaktorami WWER.

W ciągu 16 lat prac reaktorów WWER w ZSRR, od 1968 do 1984 roku,

średnia dawka kolektywna na jednostkę mocy wynosiła llosobo-Sv/(GW»rok),

a średnia dawka roczna na pracownika 5,6mSv [23] . W latach 1976-1981

średnia dawka kolektywna w 5 elektrowniach z reaktorami WWER-440

/Nowoworoneska i Kolska w ZSRR, Bruno Leuschner w NRD, Kozłoduj

w Bułgarii i Bohunice w CSSR/ była mniejsza i wyniosła 6,2 osobo-Sv/

/(GW-rok) £ 2 , a w latach 1979-1986 w elektrowniach czechosłowac-

kich 2,16 osobo-Sv/(GW-rok) [7]. Dawki w krajach europejskich, ex-

ploatujących reaktory PWR, wynoszą obecnie od 2,5 do 4 osobo-Sv/

/(GW-rok) [27] . Według danych ONZ średnia dawka kolektywna w elek-

trowniach jądrowych wynosi 8 osobo-Sv/(GW-rok) [2] .

Tę ostatnią wartość, jako niekorzystną dla energetyki jądrowej, bo

wyższą od aktualnych dawek we współczesnych elektrowniach jądro-

wych, będziemy przyjmować poniżej do porównania zagrożeń zawodowych.

Przyjmując wskaźnik podany przez ICRP można stwierdzić, że za-

grożenie powodowane przez promieniowanie w elektrowniach jądrowych

wyraża się wskaźnikiem 0,132 zgonu/(GW-rok). Zagrożenie zawodowe

związane z wypadkami jest dzięki doskonałej organizacji pracy

w elektrowni jądrowej bardzo małe, rzędu 0,64 dnia na 100 osobo-lat

[29] , co przy pracy 2000 osobo-lat potrzebnej do wytworzenia energii

1 GW-rok odpowiada wskaźnikowi 13 dni straconych - lub 0,002 zgonu/

/(GW-rok). Łącznie więc zagrożenie zawodowe w elektrowniach jądro-

wych wynosi 0,134 zgonu/(GW-rok) J38] .

W elektrowniach węglowych pracochłonność jest znacznie wyższa

a warunki pracy cięższe, co powoduje wyższy wskaźnik wypadkowości.
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W elektrowniach węglowych w Polsce zatrudnienie na jednostkę mocy

zainstalowanej wynosi 2,2osdb na MW elektryczny, co przy średnim

współczynniku wykorzystania mocy zainstalowanej równym 0,58 |?2]

daje pracochłonność 3800 osobo-lat/(GW-rok). Przyjmując wskaźnik

wypadkowości w polskich elektrowniach węglowych taki sam jak dla

przemysłu, tj. 1,16 dnia na osobo-rok [52] otrzymujemy liczbę dni

straconych na jednostkę energii równą 4400 dni /(GW«rok), to jest

wielkość równoważną liczbie 0,73 zgonu /(GW-rok).

Zagrożenie zawodowe w elektrowni jądrowej jest więc, mimo pro-

mieniowania, mniejsze niż w elektrowni węglowej. Jednakże jest to

różnica nieistotna w porównaniu z różnicą w zagrożeniu ludności

powodowanym przez spalanie paliw kopalnych i energię jądrową.

3.2. Zagrożenie społeczeństwa

Podczas normalnej pracy elektrowni jądrowych zagrożenie społe-

czeństwa wiąże się głównie z uwolnieniami do atmosfery gazowych pro-

duktów rozszczepienia, a w znacznie mniejszej mierze izotopów jodu.

Aby utrzymać zagrożenie człowieka przez promieniowanie na poziomie

pomijalnie małym, ICRP ustaliła, że efektywny równoważnik dawki-w dal-

szym tekście będzie on nazywany w skrócie dawką - otrzymywany przez ogra-

niczoną grupę ludności mieszkającej w pobliżu elektrowni jądrowej, nie

powinien przekroczyć 100mSv w ciągu 30lat, przy czym połowę tej dawki mogą

wnieść badania lekarskie z użyciem promieniowania, a połowę - praca

elektrowni jądrowych. W skali rocznej odpowiada to dawce 1,7mSv na rok p.2].

Przepisy wprowadzone w krajach rozwijających energetykę jądrową

zawierają wymagania znacznie ostrzejsze. Strefy ochronne wokoło elektrowni

jądrowych ustala się tak, by dodatkowa dawka roczna na całe ciało dla normal-

nej eksploatacji elektrowni jądrowej poza strefą nie przekraczała od

0,1mSv /Belgia/, poprzez 0,2mSv /ZSRR/, 0,25mSv /USA/ do 0,3mSv /RFN/. Dopu-

szczalne dawki na tarczycę są zwykle trzykrotnie wyższe. W Polsce ro-

czna wartość efektywnego równoważnika dawki poza strefą ochronną nie może

przekroczyć 0,25mSv,w tym nie więcej niż 0,05mSv w wyniku emisji ciekłych

substancji promieniotwórczych z elektrowni jądrowych.

Zgodnie z kryterium, że narażenie łączne przy awariach winno być

niższe niż przy normalnej pracy, dawki dopuszczalne przy awarii sy

zróżnicowane w zależności od awarii /tabela 2/. Przepisy państwowi;

ustalają dawki na granicy strefy ochronnej dla przypadku maksymalnuj
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awarii projektowej. Są one różne w zależności od kraju i wynoszą

od 50 mSv na całe ciało /RFN/, poprzez 100 raSv /W.Brytania, Włochy, RP,

ZSRR/, 150 mSv /Francja/ do 250 mSv /Szwecja, Finlandia, USA/ &f .

Oawki dopuszczalne na tarczycę są zwykle trzykrotnie wyższe, po-

dobnie jak przy normalnej eksploatacji /np. w RFN 150 mSv w ZSRR i RP

300 mSv i we Francji 450 mSv/ btj , z wyjątkiem USA i wzorujących

się na nich krajów skandynawskich, gdzie przyjęto 3000 mSv a więc

wartość 12 razy większą [jć] •

Ale maksymalna awaria projektowa (MAP) zdarza się bardzo rzadko,

zgodnie z obliczeniami projektowymi nie częściej niż raz na 10 ty-

sięcy reaktoro-lat. Inne, mniejsze awarie zdarzają się częściej.

Aby zabezpieczyć społeczeństwo przed wysokim narażeniem w przypadku

takich awarii, przepisy dozoru jądrowego niektórych krajów zawierają

stwierdzenia, że elektrownie jądrowe należy projektować tak, aby

w przypadku awarii bardziej prawdopodobnych niż MAP dawki na granicy

strefy ochronnej stanowiły część lub małą część dawki dopuszczalnej

przy MAP.

I tak np. we Francji dla awarii o częstotliwości wyższej niż raz na

100 reaktoro-lat dopuszczalne dawki są takie jak dla normalnej eks-

ploatacji, dla awarii o częstotliwości od 1 na 100 do 1 na 10 000

reaktoro-lat dawka wynosi 5 mSv na całe ciało i 15 mSv na tarczycę,

a dopiero dla awarii rzadszych niż raz na 10 000 reaktoro-lat dawki

dopuszczalne wynoszą 150 mSv na całe ciało i 450 mSV na tarczycę (V?].

Tak więc dawki dopuszczalne dla ludności są znacznie mniejsze

od dawek dopuszczalnych dla personelu. Podobnie rzeczywiste dawki

kolektywne dla ludności są mniejsze niż dla personelu. W USA śred-

nia dawka kolektywna dla 16 bloków o łącznej mocy 14,1 GWe wyniosła

w 1979 roku /wliczając w to efekty awarii w TMI-2/ 0,73 osobo-Sv/

/(GW-rok), w 1980г. 0,087, a w 1981 r. 0,019 osobo-Sv/(GW-ruk) [Зб| .

W ZSRR w 1979 roku średnia dawka kolektywna od elektrowni jądro-

wych z reaktorami WWER wyniosła 2,3-10~2 osobo-Sv/(GW-rok) E>2) .

Pomiary wykonywane od 1975 r. dla mieszkańców przebywających w pro-

mieniu 80 km od każdej elektrowni jądrowej w USA pozwoliły stwier-

dzić że:

- Dawki kolektywne są bardzo małe w porównaniu z tłem naturalnym.

W latach od 1975 do 1981 roku dawki te wynosiły od 1,75 do 28,8

osobo-Sv/гок, podczas gdy narażona na nie populacja 108 min. osób
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otrzymywała rocznie dawki od promieniowania naturalnego równe

około 300 000 osobo-Sv/гок. Nawet największa awaria w historii

reaktorów wodnych ciśnieniowych, mianowicie awaria w Three Mile

Island w 1979 r. dała wkład nie przekraczający 0,2% dawki od tła

naturalnego;

- Dawki spowodowane emisją substancji promieniotwórczych do atmo-

sfery są większe niż powodowane emisją odpadów ciekłych;

- W kolejnych latach występuje wyraźnie tendencja do zmniejszenia

dawek przypadających na jeden reaktor;

- Promieniotwórczość w otoczeniu elektrowni jądrowej związana

z pracą elektrowni jest minimalna i zaledwie wykrywalna nawet

przy użyciu najlepszej aparatury, wielokrotnie mniejsza od natu-

ralnego tła promieniowania;

- W pomiarach dozymetrycznych promieniowania gamma poza strefą och-

ronną nie daje się wykryć składowej od elektrowni jądrowej na tle

sezonowych i synoptycznych wahań natężenia promieniowania natu-

ralnego;

- W ciągu 7 lat pomiarów w USA od 1975 do 1981 roku nie wykryto

żadnego przypadku, by dawka otrzymana przez mieszkańca poza strefą

ochronną przekroczyła w ciągu roku 0,05 mSv C$6j m

Podobne wyniki zarejestrowano dla reaktorów WWER w ZSRR i w kra-

jach RWPG g3j .

0 wielkości zagrożeń związanych z pracą reaktorów wodnych świad-

czą tabele 3 i 4.

W pierwszej z nich przedstawiono wykaz wszystkich uwolnień

z amerykańskich elektrowni jądrowych, które spowodowały dawki ko-

lektywne przekraczające 0,5 osobo-Sv w latach 1975-81, a więc w okra-

si»3 obejmującym największą w historii awarię w wodnym reaktorze

ciśnieniowym, tj. awarię w Three Mile Island.

Z tabeli tej widać, że na 15 znaczących uwolnień 14 zdarzyło się

w reaktorach typu BWR, a tylko jedno w wodnym reaktorze ciśnie-

niowym. Potwierdza to wysoką niezawodność i bezpieczeństwo reakto-

rów wodnych ciśnieniowych, budowanych zgodnie z wymaganiami dozoru

jądrowego. W tabeli 4 przedstawiono uwolnienia produktów rozszcze-

pienia do atmosfery z elektrowni jądrowych z reaktorami PWR i WWER

w tym samym okresie. W przeliczeniu na jednostkę wytworzonej enerrjii
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wyniki są zaskakująco podobne i znacznie mniejsze od wielkości uz-

nanych za dopuszczalne. Łączne zagrożenie ludności wokół elektrowni

z reaktorami PWR w USA w kolejnych latach 1979 /rok awarii w TMI-2/,

1980 i 1981 stanowiło odpowiednio 1,3-lti"*, l,2-10"3 i 2,5-10"6 dawki

od tła naturalnego. Wyniki osiągnięte przez elektrownie z reaktorami

WWER były jeszcze lepsze.

Dane publikowane przez ONZ, obejmujące działanie zarówno elektrowni

z wodnymi reaktorami ciśnieniowymi jak i elektrowni z wodnymi reak-

torami wrzącymi /uwalniającymi dziesięciokrotnie większe aktywności

[36) / oraz globalne działanie na ludzkość izotopów długożyciowych
14takich jak С podają, że łączna dawka kolektywna dla ludności wy-

nosi 4,67 osobo-Sv/(GW-rok) &8J . Wartość tę, jako niekorzystną dla

budowanych u nas elektrowni z wodnymi reaktorami ciśnieniowymi, bę-

dziemy przyjmować do dalszych porównań. Przy przyjętym pesymistycz-

nie modelu zależności liniowej skutków od dawki i współczynniku

1,65-10 zgonu/(osobo-Sv) otrzymujemy zagrożenie społeczne wskutek

pracy elektrowni jądrowych równe 0,077 zgonu/(GW-rok).

Dotychczas zaistniałe rzadkie przypadki awarii w elektrowniach

jądrowych z wodnymi reaktorami ciśnieniowymi spowodowały łącznie

mniejsze zagrożenie społeczne niż normalna praca. Nawet po awarii

w elektrowni jądrowej Three Mile Island w 1979 roku średnia dawka

kolektywna dla ludności od amerykańskich elektrowni była znacznie

mniejsza od wielkości 4,67 osobo-Sv/(GW«rok) przyjętej powyżej

jako wskaźnik zagrożenia przy eksploatacji. A przecież wiele lat

przed tą awarią i po niej reaktory PWR i WWER pracowały, nie powo-

dując żadnych dawek awaryjnych. Jak widzieliśmy w tabeli 1, awaria

w TMI-2 była jedyną awarią z uszkodzeniem rdzenia w elektrowni ją-

drowej z wodnym reaktorem ciśnieniowym.

Tak więc w oparciu o dotychczasowe wyniki pracy reaktorów PWR

i WWER, wkład dawek awaryjnych z elektrowni jądrowych z tymi reak-

torami można uznać za pomijalnie mały. Do takich samych wniosków

prowadzą analizy awarii hipotetycznych - przy bardzo małych praw-

dopodobieństwach awarii z poważnym uszkodzeniem rdzenia określone

w analizach przewidywane możliwe skutki zdrowotne dają średni

wkład w dawki znacznie mniejszy od przyjętych przez nas wartości

[42, l] . Przykładem może być zestawienie zagrożeń po awariach hi-

potetycznych elektrowni jądrowej Zioń, podane w tabeli 5.
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Odmiennie przedstawia się sprawa awarii w reaktorze RBMK w elek-

trowni jądrowej Czernobyl. Według pesymistycznych ocen przedstawio-

nych w pt-Ш , wskutek awarii tej zginęło 31 ludzi i oczekiwane jest

skrócenie życia około 7 000 osób w Europie i Związku Radzieckim. Reaktory

RBMK są zdecydowanie różne od budowanych w Polsce reaktorów WWER,

można więc byłoby w porównaniach zagrożenia ograniczyć się do wskaź-

ników dla wodnych rektorów ciśnieniowych. Gdyby jednak uznać, żenię

rozpatrujemy zagrożeń od wybranego typu reaktora, ale od energetyki ją-

drowej jako całości, to skutki tej awarii trzeba byłoby włączyć do

bilansu zagrożeń, związanych z pracą elektrowni.

Przyjmując z zawyżeniem, że wszystkie oczekiwane zgony opóźnione

traktujemy tak jak zgony wczesne i uwzględniając, że elektrownie

jądrowe do końca 1987 roku wytworzyły ponad 1100 GW-lat energii elek-

trycznej, otrzymamy dodatkowy wkład w zagrożenie społeczeństwa

równy 6,2 zgonu/(GW-rok) [42] .

Jest to wielkość duża - wielokrotnie większa od wszystkich in-

nych wskaźników dla energetyki jądrowej. Dlatego nowe reaktory typu

RBMK nie są już budowane, a w istniejących zostały wprowadzone zmia-

ny mające wykluczyć powtórzenie się podobnej awarii. Ale choć awa-

ria ta wstrząsnęła światem i wywołała u wielu ludzi wątpliwości,

czy należy rozwijać energetykę jądrową, to nie była ona wyjątkową

w historii techniki ludzkiej.

Do największych awarii należały pęknięcia tam przy hydroelek-

trowniach. I tak spośród 9 katastrofalnych zniszczeń tam na sztucz-

nych jeziorach, które miały miejsce w ciągu ostatnich 20 lat, trzy

spowodowały zgony ponad tysiąca ludzi /Morvi w Indiach w 1979 roku

ponad 3 000 ludzi, Vaiont - Włochy 1963 r. od 2 600 do 3 000 ludzi

i Oroś - Brazylia - 1960 r. około 1000 ludzi/ QQf . Produkty spala-

nia ropy i węgla w niekorzystnych warunkach również wywierały dzia-

łanie katastroficzne.

W grudniu 1952 roku przejściowa niepogoda stworzyła warunki

sprzyjające utrzymywaniu się spalin nad Londynem i w ciągu kilku

dni zmarło wskutek uduszenia 3 900 osób Щ •

W 1976 roku w Bayonne w New Jersey i w 1979 roku w Płdn. Brook-

linie w USA pożary składów ropy spowodowały znacznie większe stęże-

nie spalin, niż te, które dały tak tragiczne skutki w Londynie -

ale wiatr wiał w obu przypadkach w stronę oceanu, co uratowało ludzi
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od masowych zgonów. Podobnie przypadek uratował Los Angeles - gdy

w roku 1971 tama w dolinie San Fernando położonej nad Los Angeles

pękła na całej niemal wysokości i powódź mogłaby spowodować zalanie

całego miasta i śmierć przez utopienie tysięcy osób. Na szczęście

poprzednie miesiące były wyjątkowo suche - i za tamą zbiornik

wodny był pusty. Los Angeles ocalało, ale inne wypadki nie kończymy

się tak szczęśliwie DO .

W 197? roku, gdy uwagę prasy pochłaniała awaria w elektrowni

jądrowej Three Mile Island w USA, która mimo zniszczenia reaktora nie

spowodowała ani utraty niczyjego zdrowia ani skażeń środowiska, zda-

rzyła się awaria tankowca Amoco Cadiz, który wylał do Zatoki Bisk?j-

skiej 220 tysięcy ton ropy. Straty wśród ryb i roślinności były

ogromne, a część tej ropy pozostaje do dziś dnia w zakątkach zatoki [з]

Eksplozja gazu w Mexico City w 1984 roku pochłonęła 452 ofiary śmier-

telne i spowodowała choroby u 4248 osób.

Wyciek i eksplozja oparów benzyny w Cubatao w Brazylii pociągnęły

za sobą śmierć ponad 500 ludzi.

Starania człowieka o powiększenie obszaru upraw wiążą się także

z zagrożeniem, np. w 1963 roku fale morskie przełamały podczas

sztormu tamy w Holandii, powodując śmierć 1853 osób, zniszczenie

47 000 domów i zalanie 150 000 hektarów ziemi {43j .

Zakłady chemiczne również powodowały przerażające zniszczenia.

Przykładem ich może być ostatnia katastrofa w Bhopalu w Indii.

Ocenę względnych zagrożeń po awarii w elektrowni jądrowej

Czernobyl i w Bhopalu ułatwi porównanie ilości "połowicznych dawek

śmiertelnych", to jest takich, po których wchłonięciu umrze 50%

ludzi,którzy je otrzymali.

Katastrofa w Czernobylu uwolniła do atmosfery w ciągu 10 dni około

250 milionów szkodliwych dawek cezu-137, które zostały rozproszone

w ogromnej masie powietrza i w efekcie nikt takiej dawki cezu-137

nie pochłonął. Natomiast w Bhopalu uwolniło się w ciągu kilkudzie-

sięciu minut 30 ton izocjanku metylu, co odpowiada 2,5 miliardom

dawek śmiertelnych, co więcej - podczas naturalnej katastrofy przy

jeziorze Nyos w Kamerunie w sierpniu 1986 r. wydobyło się 2,4 miliona

ton dwutlenku węgla, co odpowiada 1,7 bilionom dawek śmiertelnych

tj. dziesiątki tysięcy razy więcej niż dawek cezu-137 z Czernobyla
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Ta różnica w ilości i sposobie uwolnienia trujących substancji-

w trzech katastrofach idzie w parze z różnicę w ofiarach ludzkich.

W Bhopalu /skąd ewakuowano 400 000 ludzi/ izocjanek metylu spowodo-

wał natychmiastową śmierć 2346 osób spośród mieszkaticów miasta

i 30 000 do 40 000 ciężkich uszkodzeń ciała. Nad Jeziorem Nyos,

w słabo zaludnionym terenie, dwutlenek węgla zabił około 1 700 osób

w nadbrzeżnych wioskach. Wypadek w Czernobylu nie spowodował ani

jednego zgonu wśród ogółu ludności. Wszyscy, którzy zginęli i od-

nieśli obrażenia w Czernobylu, byli członkami elektrowni i brygad

straży pożarnej i ratowniczej. Wśród nich 29 zmarło wskutek nadmier-

nego napromienienia, a dwóch od obrażeń mechanicznych i poparzenia.

Należy też podkreślić, że mimo szokujących rozmiarów zniszczę*

wywołanych katastrofami, średnie zagrożenia związane z pracą danego

systemu energetycznego są stosunkowo w niewielkiej mierze wynikiem

tych katastrof - dominującą rolę grają w nich zagrożenia związane

z codzienną eksploatacją tych systemów.

Stan ten przedstawimy poniżej na przykładzie węgla, jako surowca

energetycznego o zasadniczym znaczeniu dla naszego kraju.

Wspólną miarą zagrożenia powodowanego przez elektrownie może

być objętość powietrza potrzebnego, by uwalniane z elektrowni szkod-

liwe substancje rozcieńczyć do stężeń dopuszczalnych. Typowy skład

emisji z elektrowni opalanej węglem kamiennym i z elektrowni jądrom

wej wraz z dopuszczalnymi stężeniami zanieczyszczeń w powietrzu

i potrzebnymi ilościami powietrza padano w tabeli 6. W przypadku

elektrowni węglowej dominują tlenki siarki i azotu oraz pyły.

Dwutlenek siarki w połączeniu z wilgocią w powietrzu tworzy pary .;

kwasu siarkowego, powodującego choroby górnych dróg oddechowych

i niszczenie lasów. Jest on także dobrym wskaźnikiem zatruć powie-

trza, tak że często uważa się go za główną przyczynę chorób i zgo-

nów ludzi w pobliżu elektrowni węglowych. W rzeczywistości drobne

cząsteczki pyłów w atmosferze mogą być lepszym wskaźnikiem naraże-

nia niż SD ? [li] . Przechodzą one przez filtry, bo nawet te pozornie

dobre, o sprawności 98%, wychwytują cząsteczki duże, a przepuszczają

właśnie najgroźniejsze cząsteczki pyłów o najmniejszych rozmiarach,

które przenikają także przez naturalne filtry w ciele człowieka

i osadzają się dopiero w jego płucach.
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Już ponad 30 lat temu, bo w 1967 roku, a więc w czasie, giiy

spdr o energetykę jądrową jeszcze się nie zaczął i skutki zanieczysz-

czeń atmosfery przez elektrownie z paliwem kopalnym rozpatrywano

bez stronniczości cechującej dzisiaj wszelkie dyskusje o ochranie

środowiska, opublikowano wykres przedstawiający wpływ wdychania

dwutlenku siarki na człowieka. Wykres ten pokazujemy na rys.4. Widać

na nim krzywe, przedstawiające stężenia SCk przy utrzymaniu ktdrych

przez dłuższy czas występują następujące efekty:

- krzywa 1: wzrost liczby zachorowań na choroby górnych drdg odde-

chowych i zaburzeń funkcjonalnych,

- krzywa 2: silniejsze objawy chordb górnych drdg oddechowych, przed-

wczesne zgony osób chorych i starszych,

- krzywa 3: bardzo silne objawy chorobowe, wczesne zgony osób zdrowych.

Dla zilustrowania skutkdw, do jakich prowadzi w rzeczywistości nad-

mierne stężenie SCU, w gdrnej części rysunku 4 podano liczby zgondw

jakie zarejestrowano w Londynie w latach 50-tych, a więc przed wpro-

wadzeniem energetyki jądrowej [Id] ,

I tak utrzymanie stężenia 3500 ug/m' przez kilka dni spowodowało

przedwczesne zgony 3 900 osób. Przy niższych stężeniach efekty są

mniejsze, ale np. utrzymywanie stężenia 1300 ug/m3 przez tydzień do-

prowadziło do zgonu 1000 osdb, a nawet stosunkowo małe stężenie

wynoszące 550 ug/m doprowadziło w ciągu tygodnia do dodatkowej

śmierci 200 osdb. Zestawienie danych o skutkach występowania pod-

wyższonych stężeń S0- w rdżnych miastach podano w tabeli 4 QoJ .

Polskie badania wskazują, że już przy stężeniach SO^ rzędu

140 ug/m3 ludzie chorują, np. w Łodzi, w rejonach gdzie stężenie S0„

utrzymuje się długotrwale na tym poziomie, 80% dzieci choruje chro-

nicznie na zapalenie gdrnych drdg oddechowych [45] .

W studium kanadyjskim z 1984 roku stwierdzono, że wydzielenie

w okolicy o średniej gęstości zaludnienia 1000 ton SO2 w obecności

cząstek stałych powoduje od 0,16 do 0,47 zgondw, od 900 do 2Й00 za-

chorowań i stratę 5800 do 18000 dni roboczych [l5j . Dokładniejsze

badania wykazały, że ciągłe przebywanie w zatrutym powietrzu zawie-

rającym 120 mikrogramów S0 2 w metrze sześciennym z towarzyszącymi

pyłami powoduje 468 dodatkowych zgondw rocznie na milion osrtn nara-

żonych [21] . Autorzy amerykańscy podkreślają znaczenie pyłdw i pro-

ponują bardziej precyzyjny wskaźnik dla drobnych cząstek pyłu, mia-

nowicie 1,3 zgonu rocznie na 10-> osobo-ug/m3 [1 f| .
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Bardzo groźna także jest emisja tlenków azotu. Wywołują one

choroby serca i płuc, a po utworzeniu azotanów i azotków prowadzą

do powstawania związków rakotwórczych, jak nitrozoamina i benzo-

alfa-piren. Według oceny Akademii Nauk ZSRR {2] samo działanie

benzo-alfa-pirenu, powstającego wskutek emisji tlenków azotu

z elektrowni węglowej o mocy elektrycznej 1 GW, powoduje 200 zacho-

rowań na raka rocznie. W skali całego Związku Radzieckiego elek-

trownie węglowe powodują 20 000 zgonów rocznie na raka płuc, a praca

elektrowni wytwarzających energię 1 (GW-rok) powoduje łącznie 360

zgonów wśród ludności [2] . Według ocen amerykańskich Q.B uwzględ-

niających już pięciokrotne obniżenie zawartości SCL w spalinach

zgodnie z Ustawą o Czystym Powietrzu, łączna liczba zgonów powodo-

wanych emisjami z elektrowni węglowej wynosi do 220 zgonów/(GW-rok).

Obniżanie szkodliwości spalin z elektrowni węglowej jest bardzo

trudne. Najdalej zaawansowane jest odsiarczanie - na świecie opano-

wano już szereg potrzebnych procesów technologicznych i dąży się

do spalania węgla wyłącznie o niskiej zawartości siarki. Umożliwiło

to ograniczenie dopuszczalnej emisji SO^ w elektrowniach amerykań-

skich do 23 tys. ton/(GW-rok) JII] i postawienie przez kraje EWG żą-

dań redukcji emisji S0 2 o 60% Г28] . Ale szkodliwość tlenków azotu

ocenia się jako 20-krotnie większą niż SO2, a metody zmniejszenia

ich emisji są bardziej skomplikowane i kosztowne i dalekie od doj-

rzałości technicznej {28) .

Często stawiane jako wzór elektrownie ze spalaniem fluidalnym

są obiektami o małej mocy, których pierwsze bloki powstają dopiero

obecnie na świecie, np. firma ASEA buduje trzy bloki o mocy poni-

żej 70 MWe /w Sztokholmie, N.Jorku i w Hiszpanii/. Zintegrowane

układy parowo-gazowe na gaz z węgla również znajdują się w fazie

prób instalacji pilotowych. Koszty inwestycyjne i żywotność tych

obiektów są jeszcze trudne do ustalenia. Usuwanie związków siarki

i azotu ze spalin elektrowni węglowych jest wprowadzane na dużą

skalę tylko w Japonii i w RFN (3l] .

Emisje metali śladowych jak Ni, Co, Cu, Zn, Pb, Cr Ti, Mo i Be

są także bardzo groźne pomimo pracy filtrów. Np. w elektrowni Turów

przy pracy filtrów o sprawności 98% do atmosfery uchodzi rocznie

wraz z popiołem lotnym około 24 000kg ołowiu, głównie w postaci

frakcji o średnicach cząstek poniżej 10 um Q@I .
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Jak stwierdzono w badaniach prowadzonych w tej elektrowni, suma

ilorazów stężeń metali śladowych w powietrzu atmosferycznym i odpo-

wiednich najwyższych dopuszczalnych stężeń znacznie przekracza jed-

ność nawet w przypadku filtrów o skuteczności 98 %, niebezpiecznie

rośnie przy zmniejszaniu skuteczności filtrów i przybiera katastro-

falne rozmiary' przy wyłączonych urządzeniach odpylających (T8j .

Budowanie elektrowni o coraz wyższych kominach także nie wys-

tarcza. Na rys.2 pokazano pomierzone średnie w ciągu doby stężenia

S0„ nad ziemią dla elektrowni węglowej o mocy 2400 MW cieplnych

z kominem o wysokości 180 m [37J .

Jak widać dopiero w odległości 15 km stężenie to staje się

mniejsze od dopuszczalnego obecnie w Polsce najwyższego stężenia

średniodobowego /350 ug/mJ/, ale przewyższa stężenie, które będzie

dopuszczalne prawnie począwszy od 1991 roku [зЦ а mianowicie

200ug/m3. To drugie stężenie, tj. 200 ug/m3, będziemy dalej stosować

jako punkt odniesienia, bo oczywiście nasze działania będą realizo-

wane w 1991 roku i w późniejszych latach.

Sprawdźmy jakiego stężenia S0 2 można oczekiwać wokoło elektrowni

węglowej. Obliczenia dla elektrowni o mocy 2400 MW cieplnych, emitu-

jącej rocznie 120 000 ton SCL do atmosfery przez komin o wysokości

180 m, a więc dla elektrowni wokoło której pomiary dały wyniki poka-

zane na rys.2 i 3, przeprowadzono według tych samych wzorów, jakimi

liczy się zagrożenie wokoło elektrowni jądrowej. Różnica polegała

na tym, że zamiast uwolnień kryptonu czy ksenonu, jako źródło zagro-

żenia przyjęto uwolnienia dwutlenku siarki i tlenków azotu.

Natężenie źródła w przypadku SCk przy przyjęciu, że elektrownia

pracuje stale na pełnej mocy przez 7000 godzin w roku, wyno6i:

Ffqn ^ - 120 000 t/rok-1000 kg/t = 4 7 6 k /E ( S 0 2 ) " 7 000 h/rok-3600 s/h * > 7 6 k Q 7 s

Zakładając, że kierunek wiatru w ciągu doby jest stały, można stę-

żenie S0 2 określić mnożąc natężenie emisji E przez współczyn-

nik rozrzedzenia atmosferycznego o wartości zależnej od odległości

od elektrowni, od kategorii pogody i prędkości wiatru. W uproszczo-

nej postaci współczynnik ten można określić wzorem

x/q = ̂  . . ^ f . exp ( %j )
' u <?„(х)- С (х) и

 2 б"
2

У z "z
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gdzie: п - prędkość wiatru, m/s

" , G*- poziome i pionowe odchylenie standardowe charakte-
ryzujące rozpraszanie przy danej kategorii pogody, m

h g - efektywna wysokość komina, m

W przypadku kategorii pogody A- silna niestabilność i prędkości

wiatru 2 m/s, otrzymano wyniki pokazane na rys.2, przy czym należy

podkreślić, że sę to stężenia 50~ występujące na poziomie gruntu,

a więc te, na które są narażeni mieszkańcy. Wyniki te pokrywają

się dobrze z danymi pomiarowymi przedstawionymi przez Stermana [37].

Analogiczne obliczenia dla emisji tlenków azotu przy prędkości

wiatru 1 m/s przedstawiono na rys.3.

W przypadku pogody kategorii С - mała niestabilność, współczyn-

niki rozrzedzenia atmosferycznego dla prędkości wiatru 2 m/s podano

w tabeli poniżej. Odpowiadające im stężenia S0 2 są większe od

stężeń średnich dopuszczalnych w ciągu doby, rdwnych według polskich

przepisów 0,2 mg/m*.

X

VQ.

X

km

s/m3

mg/m3

2,

2

67-

12

ID"6

,7

7,

6

16-10"7

3,4

2,8

1

10

•10"

,33

7 7,

20

8-10"8

0,37

W przypadku elektrowni węglowej z układem odsiarczania zapewniają-

cym usuwanie 90h S0 2 ze spalin, a więc emitującej rocznie tylko

12 000 ton SCk, odpowiednie stężenia SO^ dla tych samych warunków

pogodowych będą następujące:

x km

X mg/m3

2

1,27

6

0,34

10

0,13

20

0,037

a więc dopiero w odległości 8 km spadną poniżej dopuszczalnego stę-

żenia średniego dobowego 0,2 mg/m3.

Na szczęście, kierunek wiatru zwykle często zmienia się, a jego

szybkość jest większa niż 2 m/s. Ale porównanie ze skażeniami z elek-

trowni jądrowej - setki tysięcy razy MNIEJSZYMI od dopuszczalnych -

jasno wykazuje, o ile groźniejsze są elektrownie węglowe nawet 7

układami odsiarczania.
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Na rys.5 pokazano graficzne porównanie potrzebnych ilości powie-

trza w przypadku elektrowni jądrowej i elektrowni węglowej. Porów-

nanie to wykazuje, że elektrownia węglowa potrzebuje do rozcieńcze-

nia wydzielanych przez nią zanieczyszczeń 200 000 razy więcej powie-

trza niż elektrownia jądrowa! Innymi słowy - stanowi ona 200 000

razy większe zagrożenie dla środowiska.

Wobec tego, że kulę o objętości 5 min kmł trudno sobie wyobra-

zić, można spróbować określić w jakim promieniu zanieczyszczone

byłoby powietrze, gdyby zanieczyszczenia sięgały w górę na 10 km -

czyli na całą wysokość troposfery - i były rozłożone równomiernie.

W takim przypadku zanieczyszczenia dopuszczalne rozciągałyby się

w promieniu 400 km od elektrowni węglowej, a tylko 1,3 km od elek-

trowni jądrowej.

Ale wielu ludzi godzi się z zanieczyszczeniami powietrza tlen-

kami siarki, azotu czy pyłami - szczególnie gdy sami mieszkają da-

leko od źródeł ich emisji - natomiast gwałtownie protestuje prze-

ciwko wszelkim emisjom produktów promieniotwórczych z elektrowni

jądrowej. Warto więc zdać sobie sprawę ze względnej szkodliwości

promieniowania i skażeń chemicznych, dla których jako przykład, po-

kazany na rys.6, wybrano stężenie w powietrzu SO^.

Na rysunku tym pokazano dwa zestawy danych. W przypadku promie-

niowania niebezpieczeństwo szybkiego zgonu występuje przy dawkach

jednorazowych powyżej 3Sv, a próg wykrywalności klinicznej uszko-

dzeń popromiennych w organizmie człowieka wynosi około 0,2 Sv. Dawki

średnio otrzymywane ze źródeł naturalnych - w skali rocznej, nie jed-

norazowo - są około 100 razy mniejsze, a dozwolona prawem dodatkowa

dawka roczna powodowana przez elektrownię jądrową na granicy strefy

ochronnej wynosi 0,25 mSv, a więc jest osiem razy mniejsza od dawek

ze źródeł naturalnych. Rzeczywiste dawki od elektrowni jądrowych

są jeszcze mniejsze, np. dawka w odległości 2 km od EJ Nowoworoneż

z reaktorami WWER wynosi tylko 4-10"7Sv (2§] .

Tak niskie poziomy promieniowania utrzymuje się wokoło elek-

trowni jądrowych zgodnie z przyjętą w ochronie radiologicznej za-

sadą, że dawki trzeba utrzymywać na najniższym poziomie, osiągalnym

przy użyciu rozsądnych technicznie środków. I w ten sposób zmniej-

szyć do minimum potencjalne możliwości uszkodzenia komórek przez

promieniowanie, mogące powodować zachorowanie na raka lub uszkodze-

nia genetyczne.
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Efekty te nie są ujęte w niniejszym porównaniu, ale wg ocen

ICRP [12] można w przybliżeniu podać, że otrzymaniu dawki 0,25 mSv

odpowiada prawdopodobieństwo zachorowania na raka i uszkodzeń ge-

netycznych rzędu 5-10" , a więc około tysiąc razy mniejsze od prawdo-

podobieństwa okaleczenia przeciętnego mieszkańca wskutek wypadku sa-

mochodowego .

Podobną skalę logarytmiczną zastosowano dla danych dotyczących

S0 2. Podobny jest też iloraz stężeń powodujących wzrost liczby szyb-

kich zgonów (1000 ug/m3) i poziomu tła naturalnego (0,2-0,3 ug/m3).

Gdyby przy ustalaniu norm stężeń dopuszczalnych SO2 kierowano się

takimi zasadami bezpieczeństwa jak w energetyce jądrowej, poziom do-

puszczalny skażeń powodowanych przez człowieka powinien być niższy

od tła naturalnego, a rzeczywiste zanieczyszczenia - oczywiście -

mniejsze od wartości dopuszczalnych. Ale na rys.6 na próżno szukali-

byśmy takich wartości PONIŻEJ tła. średnioroczne stężenia dopusz-

czalne ustalone są powyżej tła, wynoszą 64 ug/m3 obecnie, a 32 ug/m

od 1991 roku. I te wysokie stężenia, bliskie stężeń powodujących

wyraźne szkody zdrowotne są jeszcze przekraczane, zarówno w USA

jak i ZSRR i w Polsce. Badania prowadzone w Łodzi &5J wykazały,

że przy stężeniach SO^ powyżej 140 pg/m3 i N0 x powyżej 100 ug/m
3

u 80 % dzieci występowały choroby alergiczne górnych dróg oddecho- •

wych, przejściowy wzrost stężenia S0 2 do 280 ug/m spowodował wzrost

liczby zachorowań,, a do 500 ug/m3 - wzrost liczby zgonów szybkich.

Stężenia S0 2 powyżej 20 ug/m
3 mogą powodować uszkodzenia I stop-

nia lasów iglastych [If] . W świetle danych o emisji SO- z elektrowni

węglowych zrozumiałe jest, dlaczego w Polsce obszar położony na po-

łudnie od linii łączącej Szczecin z Rzeszowem określa się jako ob-

szar zagrożenia lasdw. Np. w Krakowie średnie stężenie roczne SO2

wynosi 90 ug/m3 Q.4] , w rejonie Turowa często przekracza 100 ug/m3,

a dochodzi nawet do 700 ug/m3 [22] . W Warszawie maksymalne stężenie

dobowe dla miasta sięga 430 ug/m3 (56) . Na terenie Górnośląskiego

Okręgu Przemysłowego ponad połowa obszaru odznacza się wysokimi

częstościami (25%-45%) przekroczeń poziomu stężeń S0 2 rzędu

100 ug/m3. Średnioroczne stężenia S0 2 wynoszą tam około 50 ug/m
3,

a maksymalne sięgają od 115 do 760ug/m3. Efektem jest proces wymie-

rania sosny. Na terenie samego byłego województwa katowickiego po-

wierzchnia leśna zagrożona przemysłowymi zanieczyszczeniami powietrza
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wzrośnie od 103tys.ha w 1970 roku do 216 tys. ha w 1990 roku. W czte-

rech regionach w Polsce ogłoszono stan katastrofy ekologicznej,

a w 23 okręgach stan zagrożenia katastrofą ekologiczną [lf| . Po-

wierzchnia tych obszardw wynosi 35 tys. km2, to jest 9% obszaru

kraju, a mieszka tam 12,3 min ludzi, to jest jedna trzecia Polaków!

Jak stwierdzają ekspertyzy PAN, na ponad połowie powierzchni

kraju stężenie S0 2 przekracza 20 pg/m* 0.9] .

Ponadto zapylenie atmosfery powoduje zmniejszanie przezroczys-

tości atmosfery i utratę znacznej części światła słonecznego.

Ten ostatni efekt znany jest dobrze na śląsku. Pyłowo-gazowy

filtr nad Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym już obecnie powoduje

utratę 20 4 promieniowania słonecznego i 30 % promieniowania ultra-

fioletowego, niezmiernie cennej^ dla organizmu człowieka J54] .

W Wałbrzychu, gdzie opady pyłów wynoszą 1300 ton/(km2rok), utrata

promieniowania słonecznego sięga 40%, a odpowiada temu skrócenie

życia o 5 lat w stosunku do średniej krajowej p.9j .

Na tle zagrożeń powodowanych zanieczyszczeniami chemicznymi

emitowanymi z elektrowni węglowych stosunkowo małe są zagrożenia

promieniotwórcze, ale i te są znacznie większe w przypadku elektrowni

węglowej niż jądrowej. Ten zaskakujący fakt związany jest z obecnoś-
238 232cią w węglu uranu U i toru Th i pozostających z nimi w równo-

238wadze ich produktów rozpadu. Łańcuch rozpadu U przedstawiono na

rys.13.

Szczególnie groźne dla człowieka są izotopy emitujące przy roz-

padzie cząstki alfa, np. rad. Dlatego mimo mniejszej aktywności sta-

nowią one większe zagrożenie niż gazy szlachetne uwolnione z elek-

trowni jądrowych. Dawka kolektywna powodowana pracą elektrowni opa-

lanych węglem kamiennym wynosi średnio na świecie 2osobo-Sv/(GW-rok)

[48] , a może być znacznie wyższa, np. w ZSRR ocenia się ją na 3,5

osobo-Sv/(GW-rok) [2] . W przeliczeniu na skutki zdrowotne odpowiada

to średnio na świecie liczbie 0,033 zgonu/(GW-rok) wskutek promie-

niowania ze spalin elektrowni węglowej. Chociaż jest to liczba po-

równywalna ze wskaźnikiem zagrożenia ludności wskutek pracy elek-

trowni jądrowych, w ocenie zagrożeń powodowanych przez elektrownie

węglowe jest ona tak mała, że zostanie pominięta w dalszych rozwa-

żaniach .
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Przyjmując gdrne granice zagrożenia dla energetyki jądrowej,
to jest wliczając skutki awarii w reaktorze RBMK w EJ Czernobyl
do bilansu zdrowotnego znacznie bezpieczniejszych wodnych reakto-
rdw ciśnieniowych oraz biorąc odpowiednie wskaźniki zagrożenia dla
elektrowni węglowych cytowane powyżej można stwierdzić, że eksplo-
atacja elektrowni wiąże się ze stratami zdrowotnymi wśród osób nie
związanych zawodowo z energetyką równoważnymi:
- dla elektrowni jądrowych:

0,077 zgonu/CGW-rok) wskutek eksploatacji reaktorów PWR i WWER
oraz 6,4 zgonu/(GW«rok) z powodu awarii reaktora RBMK w ЕЛ Czer-
nobyl,

- dla elektrowni węglowych:
od 220 zgonów (GW-rok) dla elektrowni z odsiarczaniem [11] do
360 zgonów/(GW-rok) dla elektrowni bez odsiarczania [2] .

4. WYDOBYCIE, OCZYSZCZANIE I TRANSPORT PALIWA

Charakter zagrożenia górników jest dość podobny zarówno w przy-
padku węgla jak i rudy uranowej. Różna jednak jest zdecydowanie
liczba wypadków i zgonów przypadająca na ilość paliwa potrzebnego
do wytworzenia tej samej ilości energii w elektrowni jądrowej lub
opalanej węglem.

Лак podają prace radzieckie jY| , dla wytworzenia energii
1 GW-rok potrzeba 244 tony rudy uranowej o zawartości uranu natu-
ralnego 0,2% w rudzie. Natomiast w przypadku elektrowni opalanej
węglem potrzeba wydobyć z kopalni 4 miliony ton węgla |Yj . Wobec
tego, że w naszym kraju nie wydobywa się rudy uranowej, dalsze po-
równania będziemy opierać na danych radzieckich. W ZSRR połowę rudy
uranowej wydobywa się w kopalniach odkrywkowych, a druga połowa po-
chodzi z kopalni podziemnych. W przypadku węgla 60% urobku uzyskuje
się z kopalni podziemnych, a 40 % z kopalni odkrywkowych. Uwzględ-
niając fakt, że roczne wydobycie węgla przypadające na górnika pod
ziemią wynosi w ZSRR 800 ton /w Polsce 1000 ton (32j /, a w kopalni
odkrywkowej 3200 ton, można stwierdzić, że do wydobycia węgla po-
trzebnego do wytworzenia energii 1 GW-гок potrzeba 3000 osobo-lat
w kopalni podziemnej i 500 osobo-lat w kopalni odkrywkowej.
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Wydajność górnika w kopalni podziemnej uranu wynosi 3 tony rocz-

nie. Zakładając pesymistycznie, że nie połowa, lecz całość rudy ura-

nowej pochodzi z kopalni podziemnych będziemy obliczać narażenie

górników przyjmując, że do wydobycia uranu potrzebnego do wytwo-

rzenia energii 1 GW-rok niezbędna jest praca pod ziemią przez 80

osobo-lat O .

Wydobywanie węgla i uranu łączy się z trzema rodzajami zagrożeń.

Są nimi: wypadki, zachorowania na pylicę płuc i napromienienie,

głównie przez wdychanie radonu.

Zagrożenie związane z wypadkami jest powszechnie znane i nies-

tety wciąż aktualne, mimo wielkich postępów techniki górniczej.

W kopalniach amerykańskich od 1907 roku zginęło ponad 90 000 górni-

ków i nawet obecnie w USA zdarza się co rok 200 wypadków śmiertel-

nych jjj] . Jak wykazały analizy amerykańskie [21] , liczba zgonów

powodowanych wypadkami przypadająca na IGW-rok energii elektrycz-

nej wynosi przy wydobywaniu węgla 1,64 zgonu/CGW-rok), a liczba

straconych dni wskutek wypadków nie powodujących zgonu wynosi 13576

dni/(GW-rok). Przy założeniu, że 1 zgon równoważny jest stracie

6000 dni daje to dodatkowo zagrożenie równoważne 2,26 zgonu na

GW-rok.

Przy wydobyciu rudy uranowej względna ilość wypadków śmiertel-

nych jest w USA znacznie mniejsza i wynosi 0,017/(GW-rok), pij .

Według danych radzieckich średnia wypadków śmiertelnych w gór-

nictwie podziemnym wynosi 1 na 1000 osobo-lat, a w górnictwie od-

krywkowym 0,5 na 1000 osobo-lat DO . Uwzględniając określone powy-

żej czasy pracy potrzebne do wydobycia węgla otrzymujemy łączną

liczbę wypadków śmiertelnych na jednostkę energii równą 3,25 zgonu/

/(GW-rok), z czego 3 zgony w górnictwie podziemnym, a 0,25 w odkrywkowym.

Odpowiednia wielkość dla uranu, przy założeniu że całość rudy

uranowej wydobywa się pod ziemią, wynosi w ZSRR tylko 0,08 zgonu/

(GW-rok).

Ponadto przy transporcie węgla według danych radzieckich pra-

cuje 3000 ludzi na (GW-rok), a liczba wypadków śmiertelnych wynosi

l,26/(GW-rok). Transport uranu do elektrowni stwarza pomijalnie

małe zagrożenie ze względu na fakt, że gdy dla wytworzenia energii

1 GW rok w elektrowni opalanej węglem potrzeba 38 000 wagonów kole-

jowych węgla, to w elektrowni jądrowej zużycie paliwa wynosi tylko

6 ciężarówek elementów paliwowych [35] .



- 24 -

Wydobywanie węgla łączy się z wielkim zagrożeniem zdrowia gór-

nikdw przez pylicę płuc, szczegdlnie pylicę węglową. W Stanach

Zjednoczonych co rok na pylicę węglową umiera 1500 górników [2] ,

co w przeliczeniu na jednostkę energii daje liczbę zgonów równą

4,5/(GW-rok). W Związku Radzieckim liczbę zgonów przyjmuje się tę

samą, to jest 4,5/(GW-rok) И . W przypadku górnictwa uranowego

częstotliwość zachorowań na pylicę płuc jest mniejsza, ale nawet

przyjmując, że podobnie jak w górnictwie węglowym wynosi ona 1,5

zgonu na 1000 osobo-lat, otrzymuje się dzięki mniejszej pracochłon-

ności przy wydobyciu uranu wielkość tylko 0,12 zgondw/(GW-rok).

Trzecim zagrożeniem jest wdychanie przez górników radonu. Zwykle

mówi się o tym tylko w związku z wydobyciem uranu, ale w rzeczywis-

tości radon znajduje się także w kopalniach węgla, chociaż stężenie

jego jest dziesięciokrotnie mniejsze D.5]. W kopalniach uranu cał-

kowity efektywny równoważnik dawki wynosi 1-7 osobo-Sv/(GW-rok) [2],

w kopalniach węgla zaś 7 osobo-Sv/GW-rok) [2] . Przyjmując zgodnie

z zaleceniami ICRP, że ryzyko śmierci na raka przy równomiernym na-
-2 -1promienieniu całego ciała wynosi 1,25-10 Sv , a ryzyko śmierci

w następnym pokoleniu ze względu na defekty genetyczne wynosi
-2 -10,4-10 Sv ., otrzymujemy łączne ryzyko śmierci wywołanej napro-

mieniowaniem równe 1,65-10" Sv~ {l?] . Zagrożenie powodowane pro-

mieniowaniem wynosi więc w górnictwie węglowym 0,115 zgonu/(GW-rok),

a w górnictwie uranowym - wraz z przerobem rudy i produkcją paliwa,

które wnoszą wkład 1,1 osobo-Sv/(GW-rok) - 0,046 zgonu/(GW-rok).

3ak widać, górnictwo węglowe jest bardziej niebezpieczne od wy-

dobywania uranu pod każdym względem. Łączne zagrożenie przy wydoby-

ciu, oczyszczaniu i transporcie paliw wynosi według danych radzieckich:

- w przypadku węgla 9,1 zgonu/(GW-rok),

- w przypadku uranu 0,25 zgonu/GW-rok).

Przyjęcie danych amerykańskich daje podobne wyniki.

5. ZAGROŻENIE PRZY PRODUKCJI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ DLA ELEKTROWNI

ORAZ PRZY BUDOWIE SAMEJ ELEKTROWNI

Ilości materiałów i nakłady pracy potrzebne do budowy elektrowni

różnych typów różnią się znacznie w zależności od typu elektrowni.

Zestawienie opracowane przez Inhabera [l5j , dla typowych technologii

stosowanych w 1982 roku w krajach zachodnich podano w tabeli 7.
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Wielkości podane w tej tabeli zostały odniesione do jednostki ener-

gii produkowanej przez elektrownię przy przyjęciu, że czas pracy

elektrowni wynosi 30 lat i podzieleniu materiałów lub nakładów pracy

potrzebnych do zainstalowania mocy 1 GW elektrycznego przez ten

oczekiwany czas pracy elektrowni.

Czasy pracy przyjęto rdwne dla wszystkich typdw elektrowni, co

faworyzuje technologie oparte na wykorzystaniu energii słońca, wiatru

i oceanu, ponieważ w rzeczywistości czasy ich pracy są znacznie

krdtsze od czasu pracy elektrowni jądrowych czy opalanych węglem.

Pomimo to widać, że technologie związane z wykorzystaniem energii

słonecznej jako głównego źródła energii charakteryzują się ogromnym

zużyciem stali i aluminium, a także znacznie wyższą pracochłonnoś-

cią niż w przypadku budowy elektrowni opalanych węglem, ropą czy ga-

zem ziemnym. Elektrownie jądrowe wymagają nieco więcej stali niż

elektrownie z gazem ziemnym, a mniej niż elektrownie opalane węg-

lem i ropą. Potrzeba do ich budowy znacznie więcej betonu, ale jest

to materiał wielokrotnie łatwiejszy w produkcji niż stal czy alu-

minium.

Aby ocenić zagrożenie społeczne i zawodowe związane z produkcją

potrzebnych w elektrowni materiałów i urządzeń należy określić pra-

cochłonność związaną z produkcją jednostki masy danego materiału

i częstotliwość wypadków w danej gałęzi gospodarki. Jednocześnie,

ponieważ przy produkcji metali trzeba spalać węgiel, należy ocenić

zagrożenie społeczne związane z emisją do atmosfery produktów spa-

lania węgla w przeliczeniu również na jednostkę masy produktu. Suma

tych zagrożeń jednostkowych, pomnożona przez ilość materiału potrzeb-

nego dla zbudowania elektrowni, będzie przedstawiać miarę utraty

zdrowia, jaką musi ponieść społeczeństwo jeszcze zanim elektrownia

wyprodukuje pierwszą jednostkę energii elektrycznej.

Z danych GUS wiadomo, że na każdy osobo-rok pracy przypadało w Polsce

w 1986 roku od 1,1 do 1,6 dni straconych wskutek wypadków przy pra-

cy [32] .

Przyjmując według danych kanadyjskich, że na wyprodukowanie du-

żych urządzeń potrzeba 114 osobo-godzin na tonę [l5j i biorąc śred-

nią liczbę dni straconych na rok według danych krajowych, otrzymujemy

liczbę dni straconych na jednostkę masy urządzeń metalowych równą

0,069 dni/t. Wielkość ta stanowi wskaźnik zagrożenia zawodowtujo.
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Ponadto jednak wyprodukowaniu każdej tony stali towarzyszy spalanie

węgla powodujące łączne narażenie osdb nie związanych zawodowo

z produkcją stali i pracowników przemysłu metalurgicznego równe

0,19 dni na tonę stali.

W przypadku aluminium narażenie zawodowe jest podobne, natomiast

narażenie społeczne jest znacznie wyższe, równe średnio 0,45 dnia

na tonę Q.5] . Łączne zagrożenie wynosi więc dla aluminium 0,52 dnia

na tonę.

Przy produkcji betonu zapotrzebowanie pracy jest małe, około

0,33 h na tonę [25] , a więc zagrożenie zawodowe wynosi tylko 2,4-10"

dnia na tonę, a zagrożenie społeczne jest pomijalnie małe.

Zestawienie strat zdrowia ponoszonych przez całe społeczeństwo

przy budowie elektrowni różnego typu podano w tabeli 8. Jak widać,

w przypadku elektrowni z paliwami kopalnymi i elektrowni jądrowych

strata zdrowia społeczeństwa na tym etapie jest niewielka - od 0,08

do 0,2 zgonu na (GW rok). W przypadku elektrowni wykorzystujących

energię wiatru i energię cieplną oceanu wskaźnik utraty zdrowia

jest wyższy - od 1 do 1,2 zgonu na GW-гок, a elektrownie słonecz-

ne różnych typów charakteryzują się bardzo wysokimi wskaźnikami

utraty zdrowia w fazie budowy - od 3,6 do 9 zgonów na GW-rok.

6. ZAGROŻENIE ZWIĄZANE Z ODPADAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI I ODPADAMI

CIEKŁYMI I STAŁYMI ZE SPALANIA WĘGLA

Odpady promieniotwórcze powstają w czasie produkcji paliwa,

w czasie pracy elektrowni jądrowej głównie w związku z usuwaniem

substancji promieniotwórczych z pierwszego obiegu chłodzenia re-

aktora oraz podczas przerobu paliwa, a więc już po wypaleniu go

w elektrowni i przesłaniu do zakładów przerobu paliwa. Obawy spo-

łeczeństwa są zwykle związane z długożyciowymi odpadami promienio-

twórczymi powstającymi podczas ostatniej operacji i przeciwnicy

energetyki jądrowej wykorzystują chętnie fakt, że okresy połowicz-

nego rozpadu części radionuklidów wynoszą tysiące lat by mówić

o śmiertelnym zagrożeniu naszych prawnuków i żądać wstrzymania bu-

dowy elektrowni jądrowych dla dobra przyszłych pokoleń.

W rzeczywistości gospodarka odpadami promieniotwórczymi nie

tylko nie jest słabym punktem energetyki jądrowej, lecz przeciwnie
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stanowi istotny argument za jej rozwojem. Dzieje się tak dlatego,

że ilości odpadów wysokoaktywnych są minimalne, co pozwala zapew-

nić ich bezpieczne składowanie, podczas gdy ilości odpadów wynika-

jących ze spalania węgla są tak ogromne, że człowiek zmuszony jest

składować je na powierzchni ziemi, bez osłony i ponosić konsekwen-

cje wymywania przez deszcz i wodę gruntową zawartych w niej trucizn.

A szkodliwość tych trucizn wcale nie maleje z upływem czasu. I cho-

ciaż prawdą jest, że na zanik aktywności plutonu starannie oddzie-

lanego od człowieka wieloma szczelnymi barierami trzeba czekać ty-

siące lat, to z drugiej strony zagrożenie ze strony substancji tok-

sycznych jak rtęć, kadm, arsen czy selen nie zmniejszy się nigdy

/rys.8 i 9/.

Wielkość zagrożenia toksycznego związanego z odpadami stałymi

ze spalania węgla określono w pracy [43] .

Na podstawie analizy składu żużla i popiołu z elektrowni węglowych

spalających węgiel brunatny ze złóż polskich i węgiel kamienny z Za-

głębia Ruhry dokonano oceny maksymalnej i minimalnej ilości stałych

substancji trujących zawartych w odpadach stałych. Następnie uwzględ-

niając dopuszczalne stężenie tych skażeń w wodzie pitnej ustalone

w polskich przepisach państwowych [34] obliczono wskaźnik zagroże-

nia, to jest ilość wody niezbędnej do tego by rozpuścić skażenia

do wartości dopuszczalnej.

Wyniki pokazano na rys.8 dla węgla brunatnego i rys.9 dla węgla ka-

miennego. Sumaryczny wskaźnik zagrożenia dla popiołu i żużla ze

spalania węgla brunatnego wynosi od 50 do 660 kmV(GW-a), a dla

węgla kamiennego od 7,6 do 111 kmV(GW- a). Trzeba dodać, że odpady

stałe ze spalania węgla są składowane bez osłon, narażone na wymywanie

przez wodę i wypływające z nich metale trujące stanowią prawdziwe

zagrożenie dla człowieka.

W przypadku energetyki jądrowej przeciwnie, wszelkie odpady są

starannie chronione i przechowywane w izolacji od otoczenia.

Rozpatrzmy najpierw losy odpadów o średniej i niskiej aktywności

powstających podczas pracy reaktora.

W przypadku np. dwóch bloków o mocy 465 MWe z reaktorami WWER

budowanych w ЕЛ Żarnowiec przewidywane roczne ilości odpadów śred-

niO3ktywnych wynoszą 22 m3 zużytych sorbentów z układów oczyszcza-

nia chłodziwa obiegu pierwotnego i 250 m3 pozostałości powyparnej

z przecieków z obiegu pierwotnego. Są to ilości niewielkie, ale nie
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są one jeszcze wystarczającym wskaźnikiem zagrożenia dla człowieka.

Zagrożenie to jest inne dla każdego radionuklidu w zależności od

emitowanego przezeń rodzaju promieniowania i jego energii. Ponieważ

zagrożenie ze strony przechowywanych pod ziemią odpadów promienio-

twórczych może zaistnieć tylko wówczas, gdy ulegną one rozpuszcze-

niu w wodzie i z wodą pitną dostaną się do organizmu człowieka,

przeto najgroźniejszymi są te izotopy, które emitują cząstki alfa,

posiadające dużą energię kinetyczną i dysponujące bardzo małym za-

sięgiem, tak że całe ich niszczące oddziaływanie na tkanki koncen-

truje się w wewnętrznych organach człowieka. Podobnie jak i w innych

krajach, w Polsce ustalono maksymalne dopuszczalne stężenia radio-

nuklidów w wodzie pitnej /MDS/, dobrane tak, by człowiek pijący wodę

z rozpuszczonymi w niej substancjami promieniotwórczymi przez cały

rok nie otrzymał dawki przewyższającej wartości dopuszczalnej[53] .

Tych właśnie maksymalnych dopuszczalnych stężeń MDS można użyć, by

określić wskaźnik zagrożenia radiologicznego dla odpadów promienio-

twórczych. Dla odpadów zawierających j różnych izotopów o aktywności

A. każdy, wskaźnik ten wynosi
Л

A. ]н2о

Wartość WZR zmienia się w funkcji czasu w miarę jak zanika aktyw-

ność poszczególnych radioizotopów. Według oceny przeprowadzonej w pracy

[43J WZR dla odpadów nisko i średnio-aktywnych powstających w cza-

sie pracy elektrowni jądrowej odniesiony do jednostki wytworzonej

energii elektrycznej (m ^/(GW-rok)) zmienia się w funkcji czasu

studzenia jak podano w tabeli 9.

Jak widać, zagrożenie to szybko maleje. Aby uchronić biosferę

przed działaniem odpadów w okresie gdy ich aktywność jest jeszcze

wysoka, stosuje się szereg środków. Po usunięciu z reaktora odpady

są studzone przez kilka lat w basenach wodnych, następnie zestala

się je dodając do nich asfalt lub beton, zamyka się je w grubych

stalowych beczkach, których ścianki chronią przed wydostaniem się

skażeń i wysyła na składowisko.

Odpady średnioaktywne mogą być składowane w fosach o betono-

wych ścianach lub w betonowych bunkrach. Przed wydostaniem się ir:h

do otoczenia chronią trzy bariery - betonowa ściana fosy, stalowo



- 29 -

ściany beczki i sama masa zestalająca odpady, odporna na wymywanie

i reakcje chemiczne. Takie składowanie zapewnia odizolowanie odpa-

dów od biosfery przez czas znacznie dłuższy od czasu, w ciągu któ-

rego odpady stanowię znaczące zagrożenie dla środowiska.

0 tym, jak minimalny jest wpływ elektrowni jądrowej na środo-

wisko, może świadczyć przykład EJ Loviisa w Finlandii. Reaktory

w EJ Loviisa zostały wyprodukowane przez ZSRR, podobnie jak wszyst-

kie obiegi chłodzenia, ścieków i oczyszczania. EJ Loviisa pracuje

od 1977 roku - a więc z pewnością nie jest to "elektrownia przysz-

łości", przeciwnie, opiera się na dobrze wypróbowanej i stosunkowo

prostej technice z lat 70-tych. Wprowadzane do niej ulepszenia do-

tyczą głównie aparatury sterowania i zabezpieczeń, a w ostatnim ok-

resie także zabezpieczeń na wypadek awarii pozaprojektowych, nato-

miast układy oczyszczania ścieków radioaktywnych pozostały bez is-

totnych zmian.

A mimo to czystość wszystkich obiegów chłodzenia EJ Loviisa jest

bardzo wysoka. Woda trzeciego obiegu, odbierająca ciepło od pary

skraplanej w kondensatorze turbiny, nie niesie żadnych skażeń pro-

mieniotwórczych, jest czysta.

W stosunku do rocznych limitów uwolnień, EJ Loviisa z dwoma blo-

kami o łącznej mocy 930 MWe usuwa rocznie do wody około 6% aktyw-

ności dopuszczalnej, w tym 5% stanowi aktywność trytu, a tylko 1%

aktywność wszystkich pozostałych radionuklidów z produktami rozszcze-

pienia łącznie! Aktywności usuwane do powietrza wynoszą około 0,01%

wielkości dopuszczalnych (patrz rys.10) L7QJ .

Tę doskonałą czystość zawdzięcza Loviisa skutecznemu systemowi

barier, typowych dla zmodyfikowanych reaktorów WWER budowanych

obecnie w różnych krajach - w tym i przewidywanych dla Żarnowca -

a także dobrej organizacji gospodarki odpadami, prowadzonej konse-

kwentnie przez cały czas pracy elektrowni.

Dzięki tej starannej eksploatacji żywice średnioaktywne, zgro-

madzone do 1990 roku, zajęły zaledwie 18% objętości przeznaczonych

na nie zbiorników, chociaż nie stosowano dotychczas ich zestalania

ani nie wypuszczano ich do otoczenia. Pojemność zbiorników jest

wystarczająca, by składować w nich żywice z całego okresu pracy EJ

Loviisa, choćby okres ten przedłużono do 50 lat [70] .
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Cztery inne zbiorniki do przechowywania pozostałości powypar-

nych są wypełnione w 38%. W ciągu roku pozostają one szczelne, od-

cięte od otoczenia, a raz w roku, gdy dzięki sedymentacji aktywność

wody w pobliżu lustra wody jest najmniejsza, około 50-100m} wody

jest usuwane do morza /rys.11/. Aktywność jej stanowi zaledwie kilka

procent dozwolonej wielkości uwolnień rocznych |70) .

Odpady stałe przechowywane są w beczkach na terenie elektrowni.

Poziomy promieniowania w pomieszczeniach składowania są małe, a po-

jemności istniejących w elektrowni magazynów wystarczą na składowa-

nie w nich odpadów z całego okresu pracy elektrowni .

Reasumując - wokoło EJ Loviisa, podobnie zresztą jak wokoło se-

tek innych elektrowni jądrowych, nie występuje zagrożenie radiacyjne,

a odpady radioaktywne z pracy elektrowni są bezpiecznie przechowy-

wane na terenie samej elektrowni. Nawet przeciwnicy przyznają, że

Loviisa nie spowodowała żadnych skażeń promieniotwórczych ani nie

zagroziła niczyjemu życiu lub zdrowiu.

Zasadniczym zagrożeniem są jednak odpady wysokoaktywne powsta-

jące po przerobie paliwa. W czasie przerobu usuwa się nagromadzony
239 235

w paliwie pluton Pu i uran U a pozostałe odpady są najpierw

składowane w specjalnych pojemnikach w postaci ciekłej, a następnie

wiązane z masą szklaną i zamykane w szczelnych pojemnikach ze stali

nierdzewnej. Masa szklana wiąże produkty rozszczepienia niezwykle

mocno - ich wymywalność z bloków szklanych wynosi zaledwie 2 % na

10 000 lat [5J . Przy zeszkliwieniu objętość odpadów maleje, tak że

ostatecznie w przypadku elektrowni jądrowych wytwarzających energię

elektryczną 1 GW»rok wynosi ona zaledwie 4m 3 [5]. Pojemniki z zesz-

klonymi odpadami są składowane w pokładach geologicznych o wysokiej

stabilności i nieprzepuszczających wód podziemnych, np. w pokładach

soli kamiennej.

Tak więc na drodze rozprzestrzeniania produktów rozszczepienia

znajduje się szereg barier. Pierwszą z nich jest szkło wiążące te

produkty, drugą pojemniki ze stali nierdzewnej, trzecią pokłady soli

kamiennej, a czwartą - kilkusetmetrowa warstwa skał i ziemi pokry-

wająca pokłady solne. Gdyby nawet woda - w trudny do wyobrażenia

sposób - weszła w kontakt z zeszkloną masą i gdyby nawet wypłukała

część wysokoaktywnych materiałów, to przetransportowanie ich przez

kilkusetmetrową warstwę ziemi i skał, działającą jak filtr,trwałoby
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kilkadziesiąt tysięcy lat fl7jf . W tym czasie zaś aktywność materia-

łów usuniętych z zakładów przerobu paliwa wypalonego spadłaby do

niewielkiej części ich pierwotnej aktywności.

Ocenę zmian zagrożenia związanego z odpadami wysokoaktywnymi

w funkcji czasu przedstawiono w pracy [43] , w której dokonano także

oceny zagrożenia związanego z taką ilością rudy uranowej, jaka była

potrzebna, by wyprodukować paliwo reaktorowe mogące dostarczyć ener-

gii lGW-rok. W stanie równowagi - przed wydobyciem rudy z ziemi -
238

aktywność zawartego w niej uranu U wynosiła 70 Ci, to jest
122,6-10 Bq, a ponieważ wszystkie izotopy pochodne /pokazane na

rys.13/ były w nim w stanie równowagi, przeto aktywności ich były

takie same. Łączny WZR dla tej ilości rudy wynosił 3-10 m H20 /

(GW-rok) (43] i był praktycznie stały w czasie ze względu na bardzo

długie okresy połowicznego rozpadu uranu,radu i innych radionukli-
238dów powstających po rozpadzie U.

Na rys.14 pokazano porównanie wskaźnika zagrożenia radiologicz-

nego dla odpadów średnioaktywnych, wysokoaktywnych i odpowiedniej

ilości rudy uranowej. Okazuje się, że już po upływie 300 lat poten-

cjalne zagrożenie powodowane przez odpady z przerobu paliwa jest

mniejsze, niż zagrożenie rzeczywiście istniejące powodowane przez

rudę uranową.

Na tym samym rysunku naniesiono także wskaźniki zagrożenia tok-

sycznego wywoływanego obecnością metali trujących w żużlu i popiele

z elektrowni węglowych, określone w pracy [43] dla polskiego węgla

brunatnego i dla typowych węgli kamiennych spalanych w Europie za-

chodniej. Wskaźniki zagrożenia dla zanieczyszczeń w węglu określono

analogicznie jak dla substancji promieniotwórczych, tzn. podzielono

ilość zanieczyszczeń przez maksymalne dopuszczalne stężenie w wodzie

ustalone w polskich przepisach państwowych [34j . Z porównania tego

widać, że wskaźnik zagrożenia od odpadów wysokoaktywnych już po 200

latach obniża się poniżej górnych granic wskaźników zagrożenia dla

węgla brunatnego a potem kamiennego, zaś po 400 latach maleje poni-

żej dolnej granicy praktycznie występujących zagrożeń związanych

z odpadami z elektrowni węglowych.

Tak więc, nie ma problemu DŁUGOTERMINOWEGO wzrostu zagrożenia

ludzkości wskutek wytwarzania substancji promieniotwórczych w elek-

trowniach jądrowych. Poziom potencjalnego zagrożenia odpowiadający
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zagrożeniu ze strony rudy uranowej - ktdre trzeba uznać za dopusz-

czalne bo cała cywilizacja ludzka rozwinęła się w obecności złóż

rudy uranowej - zostaje osiągnięty na długo przed tym, zanim mogłyby

zostać pokonane bariery dzielące produkty rozszczepienia od środo-

wiska. A należy pamiętać, że gdy mówimy o zagrożeniu ze strony rudy

uranowej, to jest to zagrożenie rzeczywiste: ruda rozsiana jest

w najróżniejszych miejscach, również tam skąd wypływają źródła wody

pitnej i część związanych z nią produktów rozpadu przenika do ciała

człowieka. Jeden z tych produktów, mianowicie radon występujący

w postaci lotnej, powoduje nawet bardzo znaczny wzrost dawek natu-

ralnych, otrzymywanych przez człowieka, sięgający średnio 0,6mSv/rok

[26] . Podobnie realne jest zagrożenie ze strony substancji toksycz-

nych, narażonych wraz z odpadami z elektrowni węglowych na wymywa-

nie przez deszcz i przenikających do polskich rzek i jezior.

Natomiast odpady promieniotwórcze składowane są w starannie

wybranych miejscach, z dala od dróg przepływu wody podziemnej,

zabezpieczone zgodnie ze współczesnymi wysokimi wymaganiami. Dlatego

można śmiało stwierdzić, że praca elektrowni jądrowych w połączeniu

z przerobem paliwa wypalonego i gospodarką odpadami promieniotwór-

czymi realizowaną zgodnie z obecną filozofią bezpieczeństwa jądro-

wego nie zwiększa długoterminowego zagrożenia człowieka.

W publikacjach ONZ ocenia się zagrożenie przyszłych pokoleń,

związane z odpadami promieniotwórczymi z energetyki jądrowej, jako

pomijalnie małe J26] . Dla porównania można zacytować wyniki opraco-

wanego w Szwecji studium metod składowania odpadów wysokoaktywnych,

uznane za bardzo obiektywne i wyczerpujące. Wykazało ono, że przy

najbardziej niekorzystnych założeniach, np. że grupa ludzi będzie

pić wodę ze studni głębinowej wywierconej w sąsiedztwie składowiska,

maksymalna dawka indywidualna może osiągnąć poziom 0,13mSv/rok i to

dopiero po upływie 200 000 lat! Dla porównania warto dodać, że natu-

ralne tło promieniowania w Szwecji wynosi l,0mSv/rok, a woda pitna

z części studzien obecnie używanych w tym kraju daje roczne dawki

promieniowania sięgające 0,3mSv/rok [lQ] .

Problemy związane z odpadami wysokoaktywnymi są dlatego du?n

łatwiejsze do rozwiązania niż problemy substancji szkodliwych w po-

piele i żużlu ze spalania węgla, że ilości odpadów promieniotwórczych
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są wielokrotnie mniejsze. Gdyby cała energia elektryczna wytwarzana

była w Polsce tylko z elektrowni jądrowych, to przy rocznej produk-

cji 15 6W-lat objętość odpadów wysokoaktywnych wyniosłaby 60 m}, lub

w przeliczeniu na jednego mieszkańca poniżej 2 cmJ rocznie! Takie

ilości łatwo jest chronić, przetwarzać i składować bez narażenia

społeczeństwa.

Natomiast ilość żużlu i popiołu /nie licząc dwutlenku siarki,

tlenku azotu i innych szkodliwych substancji gazowych/ wytworzona

w Polsce w 1985 roku wyniosła 21 min ton [32] , tzn. na mieszkańca

przypadało ponad pół tony odpadów!

Są to ilości przekraczające wszelkie możliwości bezpiecznego skła-

dowania i rosną z każdym rokiem, zajmując coraz większe obszary

kraju.

W roku 1987 ilość odpadów stałych nagromadzonych na składowis-

kach, hałdach i w stawach osadowych zakładów przemysłowych wyniosła

ok. 1456 min t.

W ilości tej ok. 46% stanowiły odpady pochodzące z przemysłu

paliwowo-energetycznego, z czego tylko na przemysł węgla kamiennego

przypada ok. 35% całkowitej ilości przemysłowych odpadów stałych

nagromadzonych w końcu roku. Obszar zajmowany przez składowiska wy-

niósł w roku 1987 - 10,6 tys. ha, a prawie połowę tego obszaru sta-

nowiły odpady przemysłu paliwowo-energetycznego.

Z popiołów z elektrowni węglowych mogą być wymywane zawarte

w nich zanieczyszczenia, często trujące dla człowieka, jak selen,

rtęć czy wanad. Wskaźnik zagrożenia /WZ/ dla tych popiołów można ok-

reślić, analogicznie jak dla odpadów promieniotwórczych, jako obję-

tość wody potrzebną do rozcieńczenia substancji szkodliwych do stę-

żeń dopuszczalnych. Objętości te obliczono w niniejszej pracy dzie-

ląc ilość G. substancji szkodliwych zawartych w popiołach przez ma-

ksymalne dopuszczalne ich stężenie /MOS./ w wodzie pitnej p9J .

Dane odnośnie do zawartości zanieczyszczeń w węglu kamiennym

zaczerpnięto z pracy [60] , w której podano przedziały zawartości

zanieczyszczeń dla węgli europejskich spalanych w elektrowniach

w Holandii. Porównanie z danymi dla węgla z Zagłębia Ruhry przyto-

czonymi w pracy [61] wykazało dobrą zgodność, w związku z czym war-

tości graniczne podane w pracy [бО] przytoczono jako typowe dla wa-

runków europejskich /rys.8/.
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Dane dla węgli brunatnych zebrano z publikacji krajowych,w szcze-

gólności z pracy {62} , w której podano ilości zanieczyszczeń uwal-

nianych z elektrowni Turów oraz z prac [63, 64, 65J przedstawionych

na zorganizowanej w 1987 г przez elektrownię Bełchatów konferencji

naukowo-technicznej na temat ochrony środowiska w Bełchatowskim

Okręgu Przemysłowym. Podobnie jak w przypadku węgla kamiennego, nie

podano wartości średniej, lecz dolne i górną granicę wskaźnika za-

grożenia /rys.9/.

Węgiel zawiera także pierwiastki-promieniotwórcze, które po spa-

leniu przechodzą do żużla i popiołu. W Polsce dzięki stosunkowo ma-

łej zawartości radu w węglu kamiennym aktywności popinłdw są mniej-

sze od średniej światowej i wynoszą średnio 97 Bq/kg |бб] .

Przyjmując według danych GUS [5Й , że w 1985 r. na wyprodukowa-

nie energii elektrycznej 1 GW»a przypadało wytworzenie 1,5 min ton
226

popiołu można oszacować, że średnia aktywność radu Ra uwalnianego

z polskich elektrowni węglowych wynosiła 145 GBq/(GW-a), a w skali całego

kraju przy wytwarzaniu energii 15,7 GW-a [58] aktywność radu wyniosła

ok. 2300 GBq. Liczba ta zgadza się z danymi z pracy £66J , w której
226oceniono łączną aktywność radu Ra uwalnianego w Polsce przez

energetykę na 2700 GBq rocznie.

Przeliczając tę wartość na wskaźnik zagrożenia radiologicznego

przy obowiązującym w Polsce MOS równym 110 Bq/m3 H~0 ЁЗЛ otrzymamy

w skali kraju:

WZR 2 2 6Ra = 24,5 km3 H 20

Biorąc pod uwagę, że łączny przepływ wód rzecznych w Polsce wy-

nosi ok. 30 km' rocznie można stwierdzić, że w przypadku przedostania

się substancji toksycznych i promieniotwórczych z popiołów do wód

cała woda pitna w kraju uległaby skażeniu wielokrotnie przewyższają-

cemu poziom dopuszczalny.

Gospodarka wodno-ściekowa w Polsce

Gospodarka_wodna [57]

Przemysł paliwowo-energetyczny zużył w 1987 roku ok. 76,7% cał-

kowitej ilości wody zużytej w przemyśle ogółem. Należy zwrócić

uwagę na fakt, iż w 1987 roku przemysł pobrał 627 hm3 wody ze żióćeł
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podziemnych /wody niezwykle cennej/, z czego przypadało na przemysł

paliwowo-energetyczny 50,9 hm3 wody /8,1%/. Podstawę jego zasilania

stanowią wody powierzchniowe. Ich udział wynosi ok. 77% całkowitej

ilości wody zużytej w przemyśle ogdłem. W okresie 1980-1987 pobór

wody przez przemysł wzrósł o ok. 3,4%, podczas gdy dla przemysłu

paliwowo-energetycznego wskaźnik ten wyniósł 15,6% {57J .

Gosgodarkaściekowa [Śf]

W 1987 roku z gospodarki komunalnej i przemysłu odprowadzono

ogółem 12754 hm5 ścieków, z czego 84,7% stanowiły ścieki przemysłowe.

Z kolei udział ścieków zrzucanych przez przemysł paliwowo-energetyczny

wyniósł 78,7% ilości ścieków zrzucanych przez przemysł ogółem. W ok-

resie 1980-1987 nastąpił wzrost o 6,2% ilości ścieków odprowadzanych

przez przemysł ogółem, przy czym z przemysłu paliwowo-energetycznego

wzrost ten wyniósł 13%. /patrz tabl.10/.

Problemem wymagającym szybkiego rozwiązania jest zagadnienie

zrzutu zasolonych wód kopalnianych. Wody te, ze względu na stopień

ich mineralizacji, dzieli się na cztery grupy:

- grupa I: wody o stężeniu jonów CL"+SO^ < 600mg/dm3. Wody te

w zasadzie odpowiadają normie wody pitnej i przeznaczane są na po-

trzeby gospodarcze, po uprzednim ich uzdatnieniu;

- grupa II: wody o stężeniu jonów CL"+SO. > 600 i 4,1800 mg/dm3.

Są to wody, które po uprzednim uzdatnieniu w niewielkim zakresie,

można wykorzystać do celów technologicznych;

- grupa III: wody o stężeniu jonów CL~ +SO^ 2" > 1800 i <; 42000 mg/dm3.

Wody te należą do słabo zasolonych i są zrzucane do wód powierz-

chniowych;

- grupa IV: wody o stężeniu jonów CL" + S0 4 >42000 mg/dm3. Są to

solanki, które mogą służyć jako surowiec do produkcji soli i in-

nych związków chemicznych. Zrzucane do wód powierzchniowych sta-

nowią dla nich duże zagrożenie biologiczne.

Skalę tego problemu ukazuje tabela 11.

Duży zrzut zasolonych wód kopalnianych sprawia, że wody w Wiśle

i Odrze są już obecnie poza jakąkolwiek klasą czystości wód. Kolej-

nym problemem związanym z wodami kopalnianymi jest ich promienio-

twórczość, będąca efektem zawartości izotopów promieniotwón./ych
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/przede wszystkim radu/. Podobne własności mają wody kopalniane

z Zagłębia Ruhry w RFN, chociaż ich promieniotwdrczość nie jest tak

wysoka jak w przypadku GZW. Dopuszczalne jest odprowadzenie wdd

o stężeniu nie przekraczającym l,lkBq/mł, pod warunkiem oczyszcze-

nia wód z zawiesiny i doprowadzenia pH wody do wartości 8,5. Z wdd

tych wytrącają się osady promieniotwórcze emitujące promienie -c .

Długotrwałe przebywanie na terenie, gdzie występuje to promieniowa-

nie( może doprowadzić do otrzymania dawki rzędu kilku dziesiętnych

części mSv, wobec dopuszczalnej 0,25 mSv.

7. TRANSPORT PALIWA WYPALONEGO I INNYCH SUBSTANCJI PROMIENIOTWÓRCZYCH

Operacje transportowe związane są zawsze z ryzykiem. W 1983 roku

przewieziono drogą morską 3 600 min ton ładunków [35J i połowa z nich

była klasyfikowana jako niebezpieczna dla środowiska.Podobnie było

w innych latach i wypadki przy transporcie tych materiałów - a md-

wimy tylko o materiałach nie związanych z energetyką jądrową - zda-

rzały się. Na przykład od 1969 do 1979 roku było 19 wypadków, które

spowodowały rozlanie do morza ponad 40 000 ton ropy przy zderzeniach

i awariach tankowców. Zdarzały się i wybuchy materiałów wybuchowych

- w 1917 roku statek zawierający 2 360 ton materiałów wybuchowych

eksplodował w porcie Halifax w Nowej Szkocji, powodując śmierć 3000

ludzi i ciężkie rany 9000 osób [35j . W nowszych czasach wybuch

w 1944 roku w Bombaju statku zawierającego 1270 ton materiałów wy-

buchowych spowodował śmierć 1250 ludzi, {35j . W 1979 roku wypadek

kolejowy w Mississauga koło Toronto po wykolejeniu wagonów i rozer-

waniu cystern wiozących ciekłe paliwa, chlor i chemikalia spowodo-

wał pożar trwający 50 godzin i doprowadził do ewakuacji 250 000 lu-

dzi. Odłamki wyrzucane przy wybuchach spadły w odległości 1,6 km

od miejsca wypadku J35] . Zdarzały się i wybuchy materiałów wybucho-

wych na statkach i w transporcie kolejowym.

Transport samochodowy ma nie lepsze wyniki - пр. w 1978 г cys-

terna napełniona propylenem spadła z szosy w San Carlos de la Rćipita

w Hiszpanii i wybuchła obok campingu, zabijając 215 ludzi {35j .

Ten ponury rejestr można byłoby ciągnąć dalej. A jak na tym tle

przedstawiają się wypadki spowodowane transportem wypalonego paliwa

jądrowego?
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Dotychczas przewieziono 15 000 transportów paliwa wypalonego |35j .

A w każdym z nich znajdowały się aktywne elementy paliwowe - jeszcze

nie rozdzielone na pluton, uran i odpady, nie zamknięte w szkło ...

Ilu ludzi straciło przy tym życie?

Odpowiedź brzmi: ani jeden. Ani jeden człowiek dotychczas nie stra-

cił zdrowia ani życia wskutek awarii jądrowej w ośrodkach transportu

związanych z energetyką jądrową. A jak osiągnięto ten wynik?

Odpowiedzi można domyślić się znając zasady bezpieczeństwa ją-

drowego. Tak jak w elektrowniach, tak samo przy projektowaniu środ-

kdw transportu założono, że pojemnik zawierający wypalone paliwo

może ulec najcięższym katastrofom możliwym przy transporcie i zbu-

dowano ten pojemnik tak, by wytrzymywał je bez utraty szczelności

i własności osłonnych. Na podstawie analizy najcięższych możliwych

awarii w czasie transportu, przy projektowaniu pojemnika zakłada

się, że może on spaść z wysokości 9m na twarde betonowe podłoże,

następnie z wysokości 1m na trzpień stalowy o średnicy 15 cm, po-

tem znaleźć się w miejscu pożaru trwającego przez pdł godziny -

i po tych wszystkich wydarzeniach pojemnik musi pozostać szczelny

i zapewniać pełną osłonę przed promieniowaniem zawartego w nim pa-

liwa J3|J .

Odporność pojemnika sprawdza się nie tylko obliczeniowo lecz

i doświadczalnie - rzeczywisty pojemnik o naturalnych wymiarach

i wadze wielu ton musi przejść wszystkie wyżej wymienione próby,

zanim dane rozwiązanie konstrukcyjne zostanie zatwierdzone i li-

cencjonowane do przewozu paliwa wypalonego na drogach publicznych.

W praktyce pojemniki spełniają jeszcze wyższe wymagania: w USA na

przykład przeprowadzano dodatkowe próby jak uderzenie pojemnikiem

o betonową ścianę przy prędkości 130 km/h, lub zrzucenie pojemnika

z helikoptera z wysokości 600 m - co daje prędkość spadania w pob-

liżu ziemi około 400 km/h. W 1984 roku pojemnik o wadze 37 ton,

uprzednio poddany próbie zrzutu z wysokości 9 m, został uderzony

bezpośrednio przez lokomotywę o wadze 140 ton ciągnącą trzy wagony

pasażerskie o ciężarze po 33 tony i pędzącą z prędkością 16'>km/h.

Pododnie jak we wszystkich opisanych powyżej próbach, pojemnik ten

zachował swą szczelność i własności osłonowe [35] .
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Doskonałe wyniki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa tran-

sportu osiągnięto zresztą nie tylko przy transporcie paliwa, lecz

i innych materiałów radioaktywnych. Jak podają dane IAEA (Między-

narodowej Agencji Energii Atomowej) w ciągu 35 lat przewieziono

100 min pakunków radioaktywnych - bez żadnej awarii radioaktywnej

o poważnych skutkach dla społeczeństwa. Takim osiągnięciem nie może

poszczycić się żadna inna gałąź transportu [35} .

8. DŁUGOTERMINOWE EFEKTY WYTWARZANIA ENERGII W ELEKTROWNIACH

JĄDROWYCH I W ELEKTROWNIACH WĘGLOWYCH

Długoterminowe zagrożenie, związane z pracą elektrowni jądro-

wych, wiąże się głównie ze stopniowym wzrostem stężenia w atmos-

ferze izotopów promieniotwórczych o bardzo długich okresach poło-

wicznego rozpadu, usuwanych w postaci gazowej w czasie pracy elek-

trowni jądrowych lub podczas przerobu paliwa. Są to przede wszyst-

kim węgiel C, ksenon Xe, krypton Kr i tryt. Łączne kolek-

tywne dawki zt.-iązane z tymi emisjami ocenia się na około 0,6 osobo/

Sv/(GW-rok) t3 . Opracowane ostatnio metody zatrzymywania gazów
85szlachetnych, np. kryptonu Kr, w materiałach o strukturze zeoli-

tycznej pozwalają oczekiwać, że i ten problem zostanie w przysz-

łości rozwiązany. Gdyby nawet jednak przyjąć,, że również i w przy-

szłości gazy promieniotwórcze będą uwalniane docelowo do atmosfery,

powodowane nimi dodatkowe zagrożenie ludzkości byłoby niemierzal-

nie małe.
Natomiast praca elektrowni węglowych powoduje bardzo poważne

skutki globalne wskutek zużywania tlenu i wytwarzania dwutlenku

węgla.

W końcu XX wieku, nawet przy najmniejszym przewidywanym obec-

nie przyroście zapotrzebowania na energię na świecie, elektrownie

spalające węgiel i ropę naftową będą zużywać rocznie około 50mld

ton tlenu, to jest około jednej piątej ilości wytwarzanej rocznie

w przyrodzie [Yj . Ludzkość znajdzie się wówczas u progu wyboru:

czy rozwijać dalej energetykę opartą na spalaniu paliw kopalnych

i pogodzić się ze stopniowym obniżaniem zawartości tlenu w atmos-

ferze, czy też wprowadzić do gospodarki energetykę jądrową i za-

chować tlen potrzebny do oddychania.
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Drugim efektem rozwoju energetyki węglowej jest naruszenie bi-

lansu cieplnego Ziemi wskutek wzrostu stężenia CCL w atmosferze.

Wzrost ten powoduje zmniejszenie utraty ciepła wypromieniowywanego

przez Ziemię w przestrzeń kosmiczną /efekt cieplarniany/.

Atmosfera ziemska przepuszcza 48 h padającego na ziemię promie-

niowania słonecznego, natomiast tylko 20% promieniowania podczer-

wonego emitowanego z powierzchni ziemi. Tak więc atmosfera -głów-

nie dzięki parze wodnej i CCk - zapewnia utrzymanie ciepła Ziemi (2

Różne obliczenia wykazują zgodnie, że podwojenie zawartości CO-

w atmosferze spowoduje podniesienie temperatury o 2°C*3°C.

W 1979 roku emisja C0 2 do atmosfery wyniosła 20-10
9 ton (XL/rok,

a łączną emisję od 1850 roku ocenia się na 500-10 ton C0 o J25J .

Obecnie ludzkość zużywa 8-10 MWh, a procesy spalania powodują

wzrost stężenia CO^ w atmosferze średnio o 1 ppm rocznie /rys.15/.

Jeśli w 2100 roku liczba mieszkańców Ziemi wzrośnie do 10 miliardów,

a średnie zużycie energii na człowieka będzie takie jak obecnie

średnie zużycie w Europie, to zużycie globalne wyniesie 50-10 MWh.

Jeśli energia ta będzie generowana w elektrowniach z paliwem kopal-
q

nym, to rocznie emisja CC^ wyniesie 40-10 ton/rok, a stężenie CCL

wzrośnie pięciokrotnie. Da to wzrost temperatury o 5°C. Jeśli moc

elektrowni wyniesie 30-10 MWh/rok, to stężenie C0 2 wzrośnie cztero-

krotnie, a przyrost temperatury wyniesie + 4°C J25] .

Wzrost temperatury związany jest z czterema niekorzystnymi zja-

wiskami :

- zmniejszeniem światowej produkcji żywności o 1-3 % na każdy 1 С

wzrostu temperatury, [25] ;

- stopieniem pokrywy lodowej na Północnym Atlantyku w ciągu kilku-

dziesięciu lat, co spowoduje zmianę klimatu na północy;

- stopieniem skorupy lodowej na zachodniej Antarktydzie w ciągu

około tysiąca lat, co spowoduje wzrost poziomu oceanu o ok. 4m;

- stopieniem lodowców polarnych w ciągu około 10000 lat, co spowo-

duje podniesienie poziomu wód o około 60 m, [25j .

Skutki takich zmian poziomu wód byłyby tragiczne - oznaczałoby

to zalanie istniejących portów i rozległych obszarów nadmorskich.

Dlatego postuluje się ograniczenie wzrostu temperatury średniej do

+1°C. Można to zrealizować przez ograniczenie emisji do 10-10 ton

C0?/rok, a następnie zmniejszanie jej przez zastępowanie elektrowni
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z paliwem kopalnym elektrowniami jądrowymi J25J . Taką politykę ener-

getyczną wprowadzono już w większości państw socjalistycznych i ka-

pitalistycznych, a i w Polsce przewiduje się, że wzrost zapotrzebo-

wania energetycznego w naszym kraju będzie od połowy lat dziewięć-

dziesiątych pokrywany przez rozbudowę energetyki jądrowej.

Wraz z osiągnięciem przez energetykę jądrową dojrzałości tech-

nicznej i przybliżeniem się wcześnie zbudowanych elektrowni do końca

ich użytecznego okresu pracy powstał nowy problem - mianowicie jak

rekultywować tereny zajęte przez elektrownie i odzyskać je dla gos-

podarki. Odpowiedź na to pytanie nie jest jeszcze pewna, ponieważ

dotychczas nie przeprowadzono w pełni likwidacji żadnej elektrowni

jądrowej. Jednakże elementy prac demontażowych, typowych dla opera-

cji likwidacji obiektu jądrowego,zostały już pomyślnie wykonane.

I tak podczas demontażu reaktordw Elk River i SRE zademonstrowano

technologię cięcia pod wodą elementów o wysokiej aktywności, z Ship-

pingport usunięto w całości zbiornik ciśnieniowy reaktora, a z EJ

Surry przeprowadzono usuwanie sekcji wytwornic pary z przeciekają-

cymi rurkami obiegu pierwotnego. Podobne prace wykonano w Turkey

Point i Point Beach J20j .

Przecinanie obiegów i usuwanie ich elementów wraz z głównymi

pompami cyrkulacyjnymi zademonstrowano w EJ Shippingport. Burzenie

betonu ciężkiego przeprowadzono w reaktorze w Cristal River.

Doświadczenia zebrane w tych operacjach pozwoliły dokonać oceny

kosztów i dawek związanych z likwidacją elektrowni jądrowej. Zależą

one od czasu, jaki upłynie od momentu wyłączenia reaktora do chwili

przeprowadzenia dekontaminacji i likwidacji obiektu. W przypadku

szybkiego demontażu reaktora dawka kolektywna dla personelu wykonu-

jącego prace likwidacyjne wyniesie około 30 osobo Sv, a koszty prac

w przypadku elektrowni jądrowej o mocy 1100 MWe wyniosą około 22OmlnS5

[203. Dla zapewnienia źródeł finansowania tych operacji niezależnie

od tego, czy po wyłączeniu elektrowni istnieć jeszcze będzie firma

do której elektrownia należała, w USA wprowadzono obowiązkowe opłaty

uiszczane w ciągu całego okresu pracy elektrowni na rzecz jej póź-

niejszej likwidacji.

W przypadku elektrowni węglowych, chociaż zajmowany przez nie

obszar jest co do wielkości podobny jak w przypadku elektrowni ją-

drowych, sprawa rozebrania samej elektrowni schodzi na drugi plan
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w stosunku do problemu rekultywacji ziem zniszczonych wskutek bu-

dowy nowych kopalń, usuwania nadkładu ze złdź węgla, oczyszczania

węgla, a później składowania odpadów z procesu jego spalania.

Według analizy amerykańskiej U Oj , przy wydobywaniu węgla z ko-

palni odkrywkowych zniszczeniu ulega od 0,06 do 0,32 ha na 1000 ton

węgla. Wydobycie węgla z kopalni podziemnych może powodować zapada-

nie się budynków i uniemożliwiać prace rolnicze. Ocenia się, że ut-

rata terenu wynosi wówczas od 0,04 do 0,0B ha na 1000 ton węgla.

Dane kanadyjskie dały jeszcze wyższe wyniki - w 1974 roku dla wydo-

bycia 21 min ton oczyszczonego węgla zdewastowano 16 000 ha, z czego

najwyżej 20 % można będzie rekultywować [lOj . Na tej podstawie Kana-

dyjczycy stwierdzili, że do wytworzenia energii lGW-гок w elektrowni

opalanej węglem potrzeba zniszczyć około 2100 ha, z czego 1700 uleg-

nie trwałej dewastacji.

W Polsce w wyjątkowo bogatych złożach węgla brunatnego w Bełcha-

towie obszar gruntów przeznaczonych pod inwestycję wynosi ponad

10 500 ha, w tym 6750 ha użytków rolnych i 3200 ha lasów. Lej depre-

syjny, spowodowany odwodnieniem kopalni, odczuwalny będzie na obsza-

rze 80tys. ha, zaś emisja pyłów z elektrowni o mocy 6500 MW będzie

pokrywać obszar około 200 000 ha.

Dane kanadyjskie wykazują ponadto, że z wydobyciem węgla łączy

się wytwarzanie wielkich ilości odpadów, pokazanych na rys.16. Masa

odpadów stałych jest niemal pięciokrotnie większa od masy oczyszczo-

nego węgla, a 6 min ton wody, pozostałej po oczyszczeniu węgla, sta-

nowi także zagrożenie dla środowiska, ponieważ woda ta jest zanie-

czyszczona zawiesinami ciał stałych, kwasów i zasad. Pył węglowy wy-

dobywający się do atmosfery jest także szkodliwy, a jego typowe stę-

żenia w Kanadzie wynoszą 79 ug/mł powietrza, podczas gdy maksymalne

średnie wartości dobowe dochodzą do 326 мд/m* Q.Q] .

Wydobycie i oczyszczanie uranu także powoduje wytwarzanie odpa-

dów, ale znacznie w mniejszych ilościach, tak że zapotrzebowanie te-

renu wynosi według danych kanadyjskich tylko około 10 ha/(GW-rok),

a według ocen Międzynarodowego Zespołu Ekspertów do Oceny Jądrowego

Cyklu Paliwowego /INFCE/ 16 ha/(GW-rok) terenu przejściowo wykorzys-

tanego i 1,4 ha terenu trwale zdewastowanego [lO] /rys. 17/.
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Wykorzystanie terenu może być także czynnikiem ograniczającym

rozwój elektrowni słonecznych, przynajmniej w krajach nie posiada-

jących pustyń. Według oceny z 1979 roku elektrownia słoneczna z og-

niwami fotoelektrycznymi wymaga zajęcia na stałe terenu 72 km2 na

1000 MWe, a przy zastosowaniu układu luster w elektrowni słonecznej

termicznej potrzeba 35 km2 na 1000 MW.Trudno wyobrazić sobie, gdzie

można byłoby znaleźć odpowiednie lokalizacje w krajach europejskich П.5]

W przypadku ropy teren zajęty przez elektrownię jest niewielki,

ale jej przecieki powodują rozległe skażenia mdrz i utratę roślin,

ryb i terenów przybrzeżnych. W ciągu 20 lat na morzach sąsiadujących

z krajami Europy Zachodniej doszło do 32 awarii z wyciekami ropy

przekraczającymi 2000 ton, przy czym łącznie wyciekło 840 000 ton,

a największy wyciek /z tankowca Amoco Cadiz w 1978r/ wyniósł 230 000

ton [ipj .

9. PODSUMOWANIE PORÓWNANIA ZAGROŻEŃ

W poprzednich punktach porównano zagrożenia związane ze wszyst-

kimi etapami wytwarzania energii w elektrowniach jądrowych i elek-

trowniach opalanych paliwem kopalnym. Zestawienie najważniejszych

wyników tego porównania pokazano w tabeli 12. Jak stwierdzają zgod-

nie wyniki wszystkich poważnych analiz, energetyka jądrowa jest

znacznie bezpieczniejsza od energetyki opartej na spalaniu węgla.

I tak:

- zagrożenia górników wydobywających rudę uranową są dziesięcio-

krotnie mniejsze niż górników wydobywających węgiel,

- zagrożenia związane z budową elektrowni są podobne dla elektrowni

jądrowych i węglowych;

- zagrożenia przy transporcie węgla są wielokrotnie większe niż

przy transporcie uranu;

- wskaźnik wypadkowości przy pracy jest znacznie wyższy w elektrow-

niach węglowych niż jądrowych;

- zagrożenie społeczeństwa wskutek usuwania produktów promienio-

twórczych jest setki razy mniejsze w przypadku elektrowni jądro-

wych niż zagrożenie powodowane wydzielaniem spalin i zanieczysz-

czeń z elektrowni węglowej;



- zagrożenie wynikające ze składowania odpadów promieniotwórczych

jest mniejsze niż ze składowania odpadów z elektrowni węglowych;

- zagrożenia długoterminowe jak zużycie tlenu, wzrost zawartości

dwutlenku węgla i naruszenie bilansu cieplnego Ziemi, dewastacja

terenów i utrata lasów powodowane pracą elektrowni węglowych są

znacznie większe, niż zagrożenia wynikające z niewielkiego wzrostu

stężenia długożyciowych gazowych produktów rozszczepienia w atmos-

ferze ziemskiej powodowane przez pracę elektrowni jądrowych.

Tak więc można stwierdzić, że energia jądrowa jest nie tylko ko-

nieczna dla podtrzymania rozwoju gospodarczego naszej cywilizacji,

ale także jest szansą na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska

i zagrożenia człowieka. Każdy nowy blok elektrowni jądrowych ozna-

cza uchronienie co roku setek ludzi od chorób i zgonów, które wią-

załyby się z wykorzystywaniem węgla lub ropy do wytwarzania energii

niezbędnej dla ludzkości.
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Zestawienie uwolnień produktów rozszczepienia w awariach
z uszkodzeniem rdzenia w reaktorach badawczych, proto-
typowych i energetycznych wg £46,93.

Stany eksploatacyjne i awaryjne możliwe w. EJ i odpowia-
dające im dopuszczalne zagrożenia radiologiczne, według
przepisów niektórych krajów, na podstawie £47].

Porównanie dopuszczalnych i rzeczywistych poziomów ak-
tywności w elektrowni jądrowej Kolskiej z reaktorem WWER.

Porównanie dopuszczalnych i rzeczywistych stężeń radio-
nuklidów w atmosferze wokoło E3 Kolskiej.

Liczby dodatkowych zgonów, odpowiadające różnym stęże-
niom dwutlenku siarki w wielkich miastach Q Q

Koncentracja dobowa gazów i pyłów emitowanych przez
elektrownie węglowe o mocy 2400 MW cieplnych /16 We/ przy
wysokości komina 180 m [mg/m£j wg p2j i t3£] na poziomie
gruntu.

Ilości powietrza potrzebne do rozcieńczenia do wartości
dopuszczalnych zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery
z elektrowni węglowej i elektrowni jądrowej przy wytwo-
rzeniu energii lGW-rok.

Materiały ton/(MWe-rok) i nakłady pracy osobo-godzin/
/(MWe-rok) potrzebne do wytwarzania energii w różnych
systemach energetycznych uśrednione na okres użytecz-
nej pracy elektrowni (zaczerpnięto z Q.5J).

Liczba straconych dni w fazie budowy elektrowni różnego
typu (dni/(GW«rok) (zaczerpnięto z Q.5J).

Zagrożenie związane z odpadami promieniotwórczymi pow-
stającymi podczas pracy elektrowni jądrowej z reakto-
rami WWER-440 przy wytworzeniu energii elektrycznej
l(GW-rok)* (zaczerpnięto z[4f).

ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzane do wód po-
wierzchniowych1) (wg GUS, 1988).
Zrzuty zasolonych wód kopalnianych [57J .

Porównanie zagrożeń związanych z wytwarzaniem energii
elektrycznej w elektrowni jądrowej /E0/ i elektrowni
węglowej /EW/* z odsiarczaniem, ** bez odsiarczania /bez
uwzględnienia globalnych zagrożeń długoterminowych, zwią-
zanych ze spalaniem węgla/ [38j.
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SPIS RYSUNKÓW

Rys.l. Spadek średnich dawek kolektywnych D|< dla personelu w ele-
trowni jądrowej z reaktorami PWR w USA i objętości V wytwa-
rzanych w nich odpadów niskoaktywnych wg Nuclear Safety
Review for 1985 (27] i Nuci.. Eng. Intern. , 22.» * n6 C71J •

Rys.2. Średnie w ciągu doby stężenie SO2 w kierunku wiatru o szyb-
kości 2 m/s mierzone nad ziemią przy kategorii pogody A
/silna niestabilność/ w odległości г oJ elektrowni węglowej
o mocy 2400 MW cieplnych z kominem o wysokości 180 m.

Rys.3. średnie w ciągu doby stężenie N0 x w kierunku wiatru o pręd-
kości 1 m/s mierzone nad ziemią przy kategorii pogody A
/silna niestabilność/ w odległości г od elektrowni węglowej
o mocy 2400 MW cieplnych z kominem wysokości 180 m.

Rys.4. Wpływ SO2 na człowieka /wg L.J.Brasser, Sulphur Dioxide:
To Level is it Acceptable?, Research Institute of Public
Health Engineering, Delft, Netherlands, Rep. No 63000, 1967/.
Efekty I stopnia: wzrost zachorowań na górne drogi, wzrost

zaburzeń funkcjonalnych, objawy chordb
górnych dróg oddechowych

Efekty II stopnia: silniejsze i częstsze objawy jw., zgony
wczesne osób chorych i starszych

Efekty III stopnia: bardzo silne objawy jw., wczesne zgony
osób zdrowych

Na wykresie naniesiono zarejestrowane gwałtowne wzrosty liczby
zgonów w Londynie po wystąpieniu zwiększonych stężeń SO2 po-
kazanych na wykresie wg danych zamieszczonych w pracy w Green
halgha Qtf]

Rys.5. Zasięg zanieczyszczeń atmosfery przy pracy elektrowni węglowej
/EW/ lub jądrowej /EJ/ z reaktorem PWR lub WWER przy wytwo-
rzeniu energii 1 GW-rok i EJ z reaktorem PWR przy największej
dotychczas awarii /ze stopieniem rdzenia, TMI-2, USA, 1979/
przy umownym założeniu, że zanieczyszczenia rozkładają się
równomiernie na wysokości 10 km do poziomu maksymalnych stężeń
dopuszczalnych.

Rys.6. Porównanie skutków promieniowania i zanieczyszczeń atmosfery
SO2 i poziomów występujących przy pracy elektrowni jądrowej
/EJ/ i elektrowni węglowej /EW/.

Rys.7. Wzrost produkcji energii elektrycznej w elektrowniach jądro-
wych /A/ i spadek emisji SO2 z elektrowni cieplnych /B/ we
Francji w okresie ostatnich 10 lat. Wg. "Resultats Techniques
d'Exploitation 1988" i "The French Nuclear Electricity Prog-
ram", EDF, 1988.

Rys.8. Zagrożenie związane z zanieczyszczeniami zawartymi w popiele
i żużlu po spalaniu węgla brunatnego w Bełchatowie i Turowie
£43, 63-65] .

Rys.9. Zagrożenie związane z zanieczyszczeniami zawartymi w popiele
i żużlu po spalaniu węgla kamiennego w Holandii i RFN {43] .



- 51 -

Rys.10. Aktywność ciekłych odpadów promieniotwórczych usuwanych
z elektrowni jądrowej Loviisa, w % [7Ój .

Rys.11. Objętość i aktywność ciekłych odpadów promieniotwórczych
zgromadzonych w zbiornikach po 13 latach pracy elektrowni
jądrowej Loviisa [70] .

Rys.12. Porównanie wskaźnika zagrożenia /WZ/ dla odpadów z pracy
elektrowni jądrowej oraz odpadów ze spalania węgla brunat-
nego /w.b.max. i w.b.min/ lub kamiennego/w.k.max w.k.min/[43j.

Rys.13. Łańcuch rozpadu promieniotwórczego uranu U, [wg Nuclear
Power, the Environment and Man] (26).

Rys.14. Porównanie wskaźnika zagrożenia (WZ)/m H2O/ GW rok dla:
odpadów z pracy elektrowni jądrowej /krzywa 7/ i z przerobu
paliwa jądrowego (6) ze wskaźnikiem zagrożenia (WZ) dla
rudy uranowej (4) j popiołu z węgla brunatnego /max -1,
min - 3/ i węgla kamiennego /max. - 2, min - 5/ zaczerpnięto z £43j/.

Rys.15. Stężenie dwutlenku węgla w powietrzu wg [59} ,
A - średnie miesięczne /cienka kreska/ i roczne /grubsza/

na Hawajach;
В - stężenie zmierzone w datowanych warstwach lodowców.

Rys.16. Odpady związane z wydobyciem z kopalni odkrywkowej węgla we-
dług danych kanadyjskich, przeliczone na wytworzenie energii
elektrycznej 1 GW/rok /wg Greenhalgh G-: The necessity for
nuclear power, London, Graham Trotman Ldt, 1980/ 10 .

Rys.17. Ilości odpadów wytwarzane w jądrowym cyklu paliwowym wg [lOJ.



TABELA 1. Zestawienie uwolnień produktów rozszczepienia w awariach z uszkodzeniem rdzenia
w reaktorach badawczych, prototypowych i energetycznych wg (46,9) .

Data
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C02/D20
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H20/grafit

Wydzielenie

jod

n . m .

8 « 1 0 1 4

0

2,6 - 1 0 1 2

0

0 , 5 - 1 0 1 0

0

6,7 - 1 0 1 1

2,7 - 1 0 1 7

produktów rozszczepienia 6Bq

gazy szlachetne

3,7 • 1 0 1 4

1 , 2 - Ю 1 6

9,6 - 1 0 1 2

3,7 • 1 0 1 4

2,2 - 1 0 1 1

1,8 . 1 0 1 3

5,5 . 1 0 1 0

4,8 . 1 0 1 7

4 - 1 0 1 9

stałe p r . r .

n.m.

4 , 8 . 1 0 1 4

0

2,2 - 1 0 1 0

0

0

0

0

1 0 1 8



TABELA 2. Stany eksploatacyjne i awaryjne możliwe w EJ i odpowiadające im dopuszczalne zagro-
żenia radiologiczne, według przepisów niektórych krajów, na podstawie [47J .

Stan EJ

1

I - oczeki-
wane wyda-
rzenia eks-
ploatacyjne

II- zakłó-
cenia

Częstotliwość

2

Praca ciągła
i stany przej-
ściowe częst-
sze niż l/rok

КГ 2 -1

P r z y k ł a d y

3

Normalna eksploatacja w granicach
parametrów określonych w warunkach
technicznych

- Utrata normalnej wody zasilającej
- Utrata zewnętrznego zasilania elek-
trycznego

- Całkowita utrata obciążenia - wyłą-
czenie turbin

- Częściowa utrata przepływu w obiegu
pierwotnym

- Niekontrolowane wyciągnięcie prętów
regulacyjnych

- Niekontrolowane rozcieńczenie kwasu
borowego

- Nieprzewidziane uruchomienie nieczyn
nej pętli GUC

- Pojedynczy błąd operatora /Włochy/

Dopuszczalne skutki radiologiczne
/podane wielkości oznaczają efektywne
równoważniki dawki/

4

Wytyczne ogólne /Francja/:
Równoważnik dawki genetycznej dla ca-
łej populacji poniżej 50mSv w ciągu
30 lat 5 mSv rocznie dla ludności
w otoczeniu EJ.
Przepisy dozoru jądrowego sa ostrze.i-
sze, ograniczają uwolnienia tak, że
dopuszczalny równoważnik dawki nie
przekracza 0,05mSv we Francji, 0,1 mSv
w Szwecji, Finlandii i we Włoszech,
0,25 mSv w PRL i ZSRR, 0,6 mSv w RFN,
lmSv w W.Brytanii

Skutki uwolnień nie mogą powodować
jednorazowo przekroczenia dawek dopu-
szczalnych w skali rocznej przy nor-
malnej eksploatacji /Francja/, 0,17 mSv
/W.Brytania/, 5mSv /Belgia/,w innych
krajach brak zależności dawek od praw-
dopodobieństwa awarii



TABELA 2 / c d / .

1

III - awarie
rzadkie

IV - awarie
graniczne

Awarie poza-
projektowe
/ze stopie-
niem rdzenia

2

lCf4 - lO"2

K f 6 - 10~4

ID"7

3

- Mały przeciek z obiegu wtórnego
- Całkowita utrata przepływu w GUC
- Błędne położenie jednego z zestawów
paliwowych w rdzeniu

- Długotrwałe obniżenie ciśnienia w GUC
- Rozerwanie rurki w WP
- MROP
- Pęknięcie zbiornika przechowywania
gazowych odpadów promieniotwórczych

- Duże rozerwanie obiegu wtórnego
- Zaklinowanie wirnika GPC
- Wystrzelenie zestawu prętów regulacyj-
nych

- Rozerwanie 2 rurek w WP
- DROP
- Awaria w czasie manipulacji z wypa-
lonym paliwem

- DROP + awarie we wszystkich podukła-
dach UACR

- Całkowita utrata zasilania elektrycz-
nego łącznie z zasilaniem awaryjnym

4

5 mSv /Francja, Włochy, W.Brytania/
15 mSv /Belgia/

50 mSv /RFN/, 100 mSv /Belgia, Włochy,
W.Brytania, PRL, ZSRR/ 150 mSv /Fran-
cja/, 250 mSv /Szwecja, Finlandia/

Wydzielenie produktów rozszczepienia
nie większe niż 0,3% ich zawartości
w rdzeniu /z wyjątkiem gazów szlachet-
nych/ /Francja/. W Szwecji, Finlandii
i Włoszech wydzielenie cezu nie więk-
sze niż 0,1% zawartości w rdzeniu.



TABELA За. Porównanie dopuszczalnych i rzeczywistych poziomów aktywności w elektrowni jądrowej

Kolskiej z reaktorem WWER.

Izotop
promienio-
twórczy

1 3 1 I

133j

1 3 3Xe

1 3 5Xe

Aktywność właściwa, Bq/m

poziom dopusz-
czalny dla
personelu

16

91

4,5-łO5

9.10*

poziomy zmierzone podczas eksploatacji elektrowni jądrowej

w pomiesz-
czeniach
wokoło
I obiegu

1

1,18

2,85-Ю4

5,2-103

w układzie oczyszczania gazdw

przed filtrami

160 a
4440 1

814 a
17020 1

8.1-107

3,3-107

za filtrami

0
0

0
0

2,3-106

5,2-105

w kominie
wentyla-
cyjnym

0,1 a
0

0
0

1.3-103

2,6-102

ЧЛ
ON

a - w postaci aerozoli; 1 - w postaci lotnej.



TABELA 3b. Porównanie dopuszczalnych i rzeczywistych stężeń radionuklidów w atmosferze
wokoło EJ Kolskiej.

Miejsce
pomiaru

EJ Kolska

Punkt kontrolny
w odległości
20 km

Poziom dozwo-
lony dla lud-
ności

A k t y w n o ś ć , Bq/m

1 3 7Cs

1,5-10"*

1,6-10"*

45

9 0Sr

7.8-10"5

8,l-10"5

4500

9 5Zr

4,8-10"*

5,9-10"*

45

1 4 1Cr

1,2-Ю"3

l,2-10"3

200

VJ1



TABELA 4. Liczby dodatkowych zgonów, odpowiadające różnym stężeniom dwutlenku siarki

w wielkich miastach [10] .

Oata

Listopad 1952

Grudzień 1952

Styczeń* 1956

Styczeń 1959

Grudzień 1962

Grudzień 1962

Listopad 1966

Miasto

Nowy Jork

Londyn

Londyn

Londyn

Londyn

Osaka

Nowy Jork

Poziom

ppm

0,2

1,5

0,51

0,2

1,0

0,1

0,51

so2

mg/Nm -

0,57

4,3

1,46

0,57

2,86

0,29

1,46

Liczba dodat-
kowych zgonów

360

3900

1000

200

850

60

168
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TABELA 5. Koncentracja dobowa gazów i pyłów emitowanych przez

elektrownie węglowe o mocy 2400 MW cieplnych /16 We/

przy wysokości komina 180 m [mg/m j wg [52] i

na poziomie gruntu.

Odległość
od komina

m

1000

3000

5000

7000

15000

Stężenie
dopuszczalne

so2

6,02

1,47

1,22

1,12

0,22

0,2

H 2S

0,002

0,008

0,008

0,03

0,002

0,008a)

N0x

1,95

1,30

0,05

1,3

0,03

0,15

CO

7,2

16,0

13,3

13,0

4,0

1,0

Popiół

1,2

3,4

1,2

2,4

0,27

0,15

wg [52J , pozostałe wartości wg [31]



TABELA 6. Ilości powietrza potrzebne do rozcieńczenia do wartości dopuszczalnych zanie-

czyszczeń emitowanych do atmosfery z elektrowni węglowej i elektrowni jądrowej

przy wytworzeniu energii lGW-rok.

Rodzaj
zanieczyszczeń

średnie roczne
stężenie do-
puszczalne

Mg/m3

Ilość
emitowana

tys. ton

Potrzebna
ilość powietrza

km3

Typ
elektrowni

so2

N0 x

CO

pyły

32

25

120

22

**138

20,9

0,5

4,5

4,3-10'

8,4-10*

4,2-105

2,0-10;

EW

pierwiastki
promienio-
twórcze Ci/m- Ci km'

o

226

228
Ra

Ra

10

10

-12

-12

0,172

0,0108
28 EW

g. P. r.
• • *

3-10

3-10

-7

-10

6,8-10'

1,6-10

0,15IV

23

4**

*
**
• •#

IV

- od 1990 r.
- wg Stermana [37]

gazowe produkty rozszczepienia

- wg &0
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TABELA 7. Materiały ton/(MWe-rok) i nakłady pracy osobo-godzin/
/(MWe-rok) potrzebne do wytwarzania energii w rdźnych
systemach energetycznych uśrednione na okres użytecz-
nej pracy elektrowni (zaczerpnięto z [15]).

Źródło
energii

Węgiel

Ropa

Gaz ziemny

Energia
jądrowa

Słońce,
grzanie
domdw

Słońce,
elektrownie
cieplne
z lustrami

Słońce,
foto-
komórki

Wiatr

Metanol

Energia
termiczna
oceanu

Stal

4,3

3,2

1,5

2,3

95

65

30

23

89

12

Materiały, ton/(MWe«rok)

Beton

6,8

3,1
2,4

12,7

290

10

5

23

80

Al

4,0

3,7

91

2,8

Szkło

15

11

4,8

3,4

Miedź

2,7

0,6

0,5

Razem

11,1

6,3

3,9

15

116,7

369,7

135,8

32

112

95,3

Czas
budowy
osobo-
godzin
MWe-rok

505

415

302

633

12000

10000

1350

2400

7300

6800
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TABELA 8. Liczba straconych dni w fazie budowy elektrowni różnego

typu (dni/(GW«rok) (zaczerpnięto z (l5|).

frńńłn
energii

Węgiel

Ropa

Gaz ziemny

Energia jądrowa

Słońce, grzanie
domów

Słońce-elektrów-
nie cieplne
z lustrami

Słońce-ogniwa
fotoelektryczne

Energia wiatru

Metanol

Energia oceanu
cieplna

Zagrożenie

produkcją
materiałów
i urządzeń

817

608

285

437

20 130

14 274

53 020

4 370

16 910

2 280

związane z:

budową

368

303

220

462

8 759

7 299

985

1 752

5 328

4 963

Zagrożenie łączne

dni

1 186

911

505

899

28 889

21 573

54 005

6 122

22 238

7 243

zgonów
równo-
ważnych

0,2

0,16

0,084

0,15

4,8

3,6

9

1

3,7

1,2



TABELA 9. Zagrożenie związane z odpadami promieniotwórczymi powstającymi podczas pracy
elektrowni jądrowej z reaktorami WWER-440 przy wytworzeniu energi i e lektrycznej
KGW-rok)* (zaczerpnięto z l

Radio-
nuklid

SR-90

Cs-134

Ca-137
f

Fe-55

Co-60

Jody

X

Tl/2
lat

28,1

2,2

30

2,6

5,27

A, Ci**

t = 0

236

840

76957

8478

5391

17578

120430

MDS
Ci/m3

7-10'8

9-10"7

MO- 6

Э-10-4

1-10"5

7.10-1

3,

9,

3,

2,

5,

4,

0

37 -109

3 -108

86.10 1 0

8-107

4-108

2.10 1 0

2,

1,

3,

7,

2,

3

WZR [ m 3

5

97-109

45-108

34.10 1 0

3 -106

8 4 0 8

8-10 1 0

H20/(GW-rok)]

10

2,63-Ю9

4-107

3-101 0

1.9-106

1,45-108

3.3-101 0

dla czasów Z , l a t

20

2,06

-

2,42

3.9.

2,7-

• 109

•1010'

107

101 0

9

1

7

1

50

86-108

-

2.101 0

5.105

.3-101 0

2,

3,

*

100

86-

-

83

1-

108

•10 9

109

300

2-

-

3,

4-

106

77-107

107

500

1,4.10*

-

3,71 -105-

3,85-105

рггу obliczaniu aktywności odpowiadającej energii 1 GW rok przyjęto, że reaktor WWER ma moc 465 MWe i pra-
cuje przy średnim współczynniku korzystania mocy zainstalowanej równym 0,7-,

** ACi * 3 . 7 - 1 0 1 0 Bq . _ . —•

I



TABELA 10. ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzane do wód

powierzchniowych 1^ (wg GUS, 19B8).

Wyszczególnienie

1

Ogółem

Odprowadzane do wód
powierzchniowych
z zakładów przemys-
łowych
- w tym chłodnicze
- siecią kanalizacji
miejskiej

Ścieki wymagające
oczyszczenia

ścieki oczyszczane
w tym:
- mechanicznie
- chemicznie
- biologicznie

ścieki nie oczyszczone

Zrzut ścieków w hm

ścieki przemysłowe
i komunalne łącznie

1980

2

12010,5

9668,6
7329,2

2341,9

4681,3

2703,6

1775,8
215,5
712,3

1977,7

1987

3

12754,2

10290,9
8256,0

2463,8

4498,2

2776,6

1540,3
250,9
985,4

1721,6

w tym
przemysł

1987

4

10799,1

10290,9
8256,0

424,6

2034,5

1525,1

1020,6
250,9
253,5

509,3

w tym
pal.-energ

1987

5

8504,3

8449,2
7779,4

38,0

669,8

517,7

454,7
21,4
41,6

152,1

1)

2)

Łącznie z zanieczyszczonymi wodami kopalnianymi i wodami chłod-
niczymi w zbiornikowych układach chłodzenia skraplaczy turbin
elektrowni cieplnych.

W oczyszczalniach zakładów przemysłowych i jednostek gospo-
darki komunalnej .



TABELA 11. Zrzuty zasolonych wdd kopalnianych (57] .

Kopalnie zloka-
lizowane
w zlewni rzek:

Wisły

Odry

R A Z E M

W tym z GZW

ogółem w 1985

Prognoza na rok

1990

1995

2000

2005

Wt-dy ogdłem gr. I-IV

Ilość

m3/d

721434

226689

948123

650082

712265

7231Q3

747899

727131

ładunek (t/d]

CL"

4347

2283

6630

6323

9724

10900

11856

12259

S ° 4

2 ~

448

258

706

574

752

776

830

824

W tym wody gr. III-IV

Ilość

m3/d

166716

167757

334473

320734

480838

527186

548699

570899

ładunek [t/d]

CL"

4235

2266

6501

6270

966B

10846

11785

12210

so 4

2"

235

229

464

464

631

668

719

740



TABELA 12. Porównanie zagrożeń związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w elektrowni
jądrowej /EJ/ i elektrowni węglowej /EW/* z odsiarczaniem, ** bez odsiarczania
/bez uwzględnienia globalnych zagrożeń długoterminowych, związanych ze spalaniem
węgla/ £38] .

Rodzaj narażenia

Budowa i likwidacja elektrowni

Budowa elektrowni

Likwidacja elektrowni

Wydobycie i produkcja paliwa

Wypadki pod ziemią

Wypadki przy transporcie

Pylica płuc

Napromienienie radonem

Eksploatacja i awarie elektrowni

Narażenie zawodowe personelu
eksploatacyjnego

Narażenie społeczeństwa

Razem

Wielkość narażenia (zgonów/CGW-rok))

EJ z PWR
lub WWER

0,15

0,023

0,08

0

0,12

0,046

0,134

0,077

0,6

Dodatkowy wkład z awarii w EJ
Czernobyl z reaktorem RBMK

-

0,03

6,4

6,4

EW

0,2

3,25

1,26

4,5

0,115

0,73

230 -360

230 - 370



8

7

6

5

4

3

2

1

osobo-Six
rok - blok rok-Ыок

V odpadów

700

ЬОО

500

400

300

200

100

81 82 85 . 86

Rys. 1. Spadek średnich dawek kolektywnych D. dla personelu w elektrowni jądrowej
z reaktorami PWR w USA i objętości V wytwarzanych w nich odpadów nisko-
aktywnych wg Nuclear Safety Review for 1985 D U i Nuci. Eng. Intern.,



_»_ krzywa obliczona wg wzorów silosowanych do oceny zagrożenia
od elektrowni jąuro*ych
dane pomiarowe, z&mie3zczone przez Sternana pTJ

/m-* - dopui-.Łczalne ntvaenic średniodooowe v/ Polsce |33]

15 г [кт]

Rys. 2. Średnie w ciągu doby stężenie S0 2 w kierunku wiatru o szybkości 2m/s mierzone nad
ziemią przy kategorii pogody A /silna niestabilność/ w odległości г od elektrowni
WQ(}lowc\i o mncy 2400 MW cieplnych z kominem o wysokości 180 m.

os
OD



2800 •

2400 г --——-— kra^wa obliczono wg wzorów stosowanych do oceny zagrożenia
od <:lelctrowni jądrowych

+ + dane pomiurowe, zn.nieszczone przez iJterrr.&na
dopuszczalne stt ' iuaie órednioćooowe vy Polsce

os

9 11 13 r 15 r[*rn]

Rys.3. Średnie w ciągu doby stężenie N0 w kierunku wiatru o prędkości 1 m/s mierzone nad
ziemią przy kategorii pogody A /silna niestabilność/ w odległości r od elektrowni
węglowej o mocy 2400 MW cieplnych z kominem o wysokości lBOm.
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2ppm

1ppm

Q5ppm

Q2ppm

efekty III stopnia

С SB

Londyn 52 -
3900zg

С 62

/ / ,
/ / л

/ /

J I

5000

3000

2000
1500

1000
800

BOO
500
400

300

200

100

50
1rok 1m-c 1t

czas narażenia
Id 8^2

godzin

Rys.4. Wpływ SD 2 na człowieka /wg L.J.Brasser, Sulphur Dioxide:
To Level is it Acceptable?, Research Institute of Public
Health Engineering, Delft, Netherlands, Rep. No 6300, 1967/.

Efekty I stopnia: wzrost zachorowań na górne drogi, wzrost zaburzeń
funkcjonalnych, objawy chorób górnych dróg od-
dechowych

Efekty II stopnia: silniejsze i częstsze objawy jw., zgony wczesne
osób chorych i starszych

Efekty III stopnia: bardzo silne objawy jw., wczesne zgony osób
zdrowych

Na wykresie naniesiono zarejestrowane gwałtowne wzrosty liczby zgonów
w Londynie po wystąpieniu zwiększonych stężeń SCL pokazanych na wykres i u
wg danych zamieszczonych w pracy Greenhalgha Q0J.



EW - Elektrownia węglowa

EW-lGWe-rok, H = 10km, R=400km

EJ - Elektrownia jądrowa
EJ - lGWe-rok, H=ldkm, R=l,3km

E3 - Elektrownia jądrowa
EJ - Awaria w TMI-2

H=10km, R=37km

Rys.5. Zasięg zanieczyszczeń atnrosfery przy pracy elektrowni węglowej/EW/lub jądrowej /E3/
z reaktorem PWR lub WWER przy wytworzeniu energii 1 GW-гок i EJ z reaktorem PWR przy
największej dotychczas awarii /ze stopieniem rdzenia, TMI-2, USA, 1979/ przy umownym
założeniu, że zanieczyszczenia rozkładają się równomiernie na wysokości 10 km do po-
ziomu maksymalnych stężeń dopuszczalnych.
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PAWKA PROMIENIOWANIA МЛ CAŁE CIAtO

Sv lub Gy Dawki jednorazowe

10

•Śnierd po kilku tygodniach

}> Ciężka choroba

Efekty zauważalne klinicznie

'Dawka dopuszczalna
dl* astronautów

, Próg wykrywalności
klinicznej

Sy
*

10

5-10

3-10'

10,-3

2,5-10'*

10

10-5

10-Л

«•10-7

10-7

Dawki roczne

Dawka irećinia ze źródeł
naturalnych w USA
(2,8 nSv/a)

•Dawka dopuszczalna
i EJ w ZSRR i PRL

10

STCŻENIt S02 W P0UIETR7U

Skutki

Wzrost liczby zgonóu ы/bkicb

Wzrost zachorowań z leczenie»
szpitalnym

Choroby chroniczne
•—8QX dzieci chorych

.Średnie roczne stężenie
dopuszczalne do 1990 r.

.^ Średnie roczne stężenie
~ * Д dopuszczalne po 1990 r.

Pr6g szkodliwego działania
na iuierki

1120

Poziom tta naturalnego

Stężeni* nakiynalne
rejestrowane w Polsce

5 кв od EW*
«

Warszawa EC Vol.*

Łódź, styczeń 1971

15 k» od EW*

Krakow Śródmieście

lasy koto RybnUa

Щ Dawka г EJ 'Koncentracja dobowa IM kierunku wiatru, EW o r.ocy
Nowoworonez 1000 ntt przy wysokości konina 181 m, kateqoria pogocr A

Rys.6. Porównanie skutków promieniowania i zanieczyszczeń atmosfery SCL i po-
ziomów występujących przy pracy elektrowni jądrowej /EJ/ i elektrowni
węglowej /EW/.



82 Ы, 86 «8376 78

т/л ten Щ

• na

740

tift? &0 8?

Rys.7. Wzrost produkcji energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych /A/ i spadek emisji SCU z elektrowni
cieplnych /B/ we Francji w okresie ostatnich 10 lat. Wg "Resultats Techniques d Exploitation 1988"
i "The French Nuclear Electricity Program", EDF, 1988.



I l o ś ć wody potrzebnej do rozcieńczenia zanieczysz-
czeń do poziomu dopuszczalnego, km /(GW-a)

I lość zanieczyszczeń
t/(GW-a)

minimum maksimum

Maksymalne
dopuszczalne
stężenie

mg/nr

SSSSS/S SSS/S SSSS X S S S

i/////////// ///////г

////////Л

WZ = 50 - 660km/(GW-a)

484

1484

200

0

0

660

154

0

307

0

424

1750

17150

954

456
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Rys.8. Zagrożenie związane z zanieczyszczeniami zawartymi w popiele i żużlu po spalaniu

węgla brunatnego w Bełchatowie i Turowie [43,63,64,65].
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Rys.9. Zagrożenie związane z zanieczyszczeniami zawartymi w popiele i żużlu
po spalaniu węgla kamiennego w Holandii i RFN



- 76 -

100%

aktywności odpadów
promieniotwórczych
usuwanych do powie-
trza są tak małe,
że na rys. byłyby
niewidoczne

50

| LOVIISA 1

tryt

inne odpady
promieniotwórcze

wartość
dopuszczalna

LOVIISA 2

77

Rys.10. Aktywność ciekłych odpadów promieniotwórczych usuwanych
z elektrowni jądrowej Loviisa, w % [70] .
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Rys.11. Objętość i aktywność ciekłych odpaddw promieniotwórczych zgromadzonych
w zbiornikach po 13 latach pracy elektrowni jądrowej Loviisa DO] .
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Rys.12. Porównanie wskaźnika zagrożenia /WZ/ dla odpadów z pracy
elektrowni jądrowej oraz dla odpadów ze spalania węgla
brunatnego /w.b.max. i w.b.min/ lub kamiennego /w.k.max
w.k.min/ 143] .
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Rys. 13. Łańcuch rozpadu promieniotwórczego uranu ,
[wg Nuclear Power, the Environment and Man] [26j .
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Rys. 14. Porównanie wskaźnika zagrożenia ( W Z y m ^ O / GW rok dla: odpadów z pracy elektrowni
jądrowej /krzywa 7/ i z przerobu paliwa jądrowego (6) ze wskaźnikiem zagrożenia (WZ)
dla rudy uranowej (4) i popiołu z węgla brunatnego /max - 1, min - 3/ i w(;g,la kamien-
nego /max. - 2, min - 5/ /zaczerpnięto z f43J /.
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Rys.15. Stężenie dwutlenku węgla w powietrzu wg Q ,
A - średnie miesięczne /cienka kreska/ i roczne

/grubsza/ na Hawajach;
В - stężenie zmierzone w datowanych warstwach lodowców.
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Rys.16. Odpady związane z wydobyciem z kopalni odkrywkowej węgla według danych kanadyjskich, przeli-
czone na wytworzenie energii elektrycznej 1 GW/гок /wg Greenhalgh G.: The necessity for
nuclear power, London, Graham and Trotman Ltd, 1980/ [lti].
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Rys.17. I lości odpadów wytwarzane w jądrowym cyklu paliwowym wg [10].
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