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Stefan Chwaszczewski: Eneroetvka iadrowa w Polsce. Perspektywy i uwarunkowania
Budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce rozpoczęto w 1982 r. Protesty społeczne

oraz zasadnicze zmiany społeczne i polityczne w Polsce spowodowały podjęcie przez rząd Polski
decyzji o zaniechaniu budowy elektrowni jądrowej Żarnowiec.

Po okresie transformacji ustrojowych i gospodarczych, w 1992 roku rozpoczął się rozwój
gospodarczy Polski połączony ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną. Czy w nowej
sytuacji gospodarczej i politycznej są perspektywy budowy w Polsce energetyki jądrowej? Niniejsza
praca jest próbą odpowiedzi na to pytanie.

Na tle obecnej sytuacji paliwowo - energetycznej Polski przedstawiono kierunki zmiany
struktury energi i paliw finalnych wykorzystywanych w Polsce w perspektywie do 2020 roku.
Stwierdzono, że rozwój gospodarczy Polski będzie związany ze zwiększonym zapotrzebowaniem na
efektywne paliwa i energię, które Polska będzie musiała importować. W tej sytuacji, energetyka
jądrowa musi być rozpatrywana jako jedna z opcji pokrycia zwiększonego zapotrzebowania Polski na
energię elektryczną. Szczególnie, że należy się spodziewać zwiększonych wymagań ekologicznych w
Europie.

W pracy pokazano, że w prowadzonych w Polsce analizach kierunków rozwoju paliw i energii
dyskryminowano energetykę jądrową poprzez wprowadzenie niekorzystnych parametrów
ekonomicznych do programów optymalizujących. W pracy przeprowadzono analizy kosztów
inwestycji, czasu budowy i kosztów składowej paliwa. Wykazano, że energetyka jądrowa może być
konkurencyjna ekonomicznie z innymi paliwami w procesach wytwarzania energii elektrycznej.

W pracy przedstawiono propozycje wymagań stawianych obiektom energetyki jądrowej w
Polsce w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i radiologicznego.

Stefan Chwaszczewski: Nuclear Power in Poland. Prospect and Conditions
Poland started the works on construction of first nuclear power plant in 1982. The social

protest as well as deep political and economical changes in Poland induces the decision of the Polish
government to abandon the construction of the nuclear power plant in Żarnowiec.

After the period of political and economical transformation, in 1992 the Polish economy starts
to grow up, also growth of the electric power consumption. Are there prospect for utilisation in Poland
the nuclear power plants? This work is devoted to analyse such question.

The present structure of power and fuel materials in Poland were analysed and the possible
direction of changes was shown for the period up to 2020 year. It was stated, that the economical
development in Poland should be bound with the growth of the consumption of most effective fuel
and energy. These fuel or energy should be imported to Poland. Therefore, the nuclear power should
be treated as a one of possible ways of the balance of electric power in Poland. Particularly, that it will
be expected the special ecological conditions in the energy production in Europe.

In the present work, was shown, that the nuclear power was discriminated in the analysis of
the development of power and fuel system in Poland. The incorrect values of economical parameters
concerning of the nuclear power plant was used in the analysing numerical programs. The investment
costs, design time and fuel price for nuclear energy was analysed, and shown, that in the proper
conditions, the cost of the electric energy produced in the nuclear power plant is compared with the
costs of electric energy produced in the conventional power stations.

In the present work, the proposals of the basic nuclear and radiological safety standards for
the nuclear power plant in Poland are shown.
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Стефан Хващевски: Ядерная энергетика в Польше, Перспективы и условия
В 1982 г. в Польше началось строительство первой ядерной электростанции.

Общественные протесты а также глубокие социальные и политические изменения привели к
прекращению правительством Польши строительства АЭС Жарновец.

После периода основных политических и экономических преображении, в 1992 г.
началось экономическое развитие Польши, которое сопровождается увеличением потребности
на электрическую энергию. Появится ли в новых экономических и политических условиях
перспектива строительства в Польше атомной электростанции? Настоящая рвбота посвящена
этому вопросу.

На фоне балланса топлива и энергии в Польше, представлены направления изменения
структуры употребляемых финальных топлив и энергии в перспективе до 2020 года. Показано,
что экономическое развитие страны связано с увеличением потребности на эффективные
импортные топлива и энергию. В этих условиях, атомная энергетика должна рассматриваться
как одна из возможностей удовлетворения увеличенных потребностей Польши на
электрическую энергию.В особенности, в связи с тем, что необходимо учитывать появление в
Европе повышенных требований по улучшению состояния окружающей среды.

В работе показано, что в проводимых в Польше анализах направлений развития топлив
и энергии недооценивалась атомная энергетика. В нумерических программах принимались
невыгодные для атомной энергетики параметры. В работе проведены анализы капитало-
вложений, времени строительства и топливной слагаемой стоимости энергии. Показано, что
атомная энергетика может быть конкурентноспособной по сравнению с энергетикой на
органическом топливе.

В работе представлены предложения основных требований по ядерной и радиационной
безопасности, которые могут быть предявлены строящимся в Польше атомным
электростанциям.



Polska rozpoczęła budowę elektrowni jądrowych w 1982 roku. Protesty społeczne oraz zmiany
polityczne i gospodarcze w Polsce doprowadziły w 1990 roku do podjęcia przez rząd RP
decyzji o wstrzymaniu budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Po okresie przekształceń
gospodarka Polski zaczyna się rozwijać, co przejawia się nie tylko wzrostem dochodu, lecz
również wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną. Zmieniają się także
uwarunkowania uzyskiwania, przetwarzania i użytkowania paliw i energii. Polska uzyskuje
dostęp do światowego rynku paliw i energii. Znaczną uwagę poświęca się ochronie
środowiska.

Czy w tej sytuacji istnieją perspektywy budowy i wykorzystania w Polsce elektrowni
jądrowych. Jakim wymaganiom powinna odpowiadać elektrownia jądrowa XXI wieku, sposób
jej eksploatacji i likwidacji? Jaka powinna być gospodarka wypalonym paliwem i odpadami
promieniotwórczymi? Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na to pytanie.

1.PAUWA I ENERGIA W POLSCE.

Charakterystyczną cechą przemysłu paliwowo - energetycznego w Polsce jest wykorzystanie
prawie w siedemdziesięciu pięciu procentach dostępnych w kraju źródeł energii: węgla kamiennego i
węgla brunatnego. W 1990 roku, ok. 74 % energii uzyskano z węgla kamiennego i brunatnego, 9,5%
z gazu, paliwa ciekłe dostarczyły 15,4% energii. Pozostałe surowce energetyczne uczestniczyły w
wysokości 1,3% w bilansie paliw i energii ft].

Taka struktura wykoizystywanych w Polsce paliw spowodowała znaczne zanieczyszczenie
środowiska. W 1985 r. wyemitowano do atmosfery prawie 4 min ton dwutlenku siarki i ponad milion
ton tlenków azotu. Sama elektroenergetyka produkuje rocznie ponad 20 milionów ton popiołów
lotnych i żużli. Łącznie z importem szkodliwych substancji z byłego NRD i byłej Czechosłowacji
zanieczyszczenia te stały się przyczyną klęsk ekologicznych na południowo - zachodnich terenach
Polski.

Polityczne, społeczne i gospodarcze zmiany, które nastąpiły w Polsce w końcu lat
osiemdziesiątych, w znaczący sposób wpłynęły także na przemysł paliwowo - energetyczny. Zmiany
na rynku paliw i energii, wejście Polski na światowy rynek paliw, stopniowe urealnianie cen na paliwa i
energię spowodowało gwałtowne zmniejszenie wydobycia węgla, zmniejszenie dochodu narodowego
oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną. W tym okresie odstąpiono również od
realizacji programu budowy w Polsce elektrowni jądrowych. Jednakże w 1992 roku tendencja
spadkowa w gospodarce została zahamowana. Wystąpił przyrost dochodu narodowego i w ślad za
tym przyrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Na rysunku 1 przedstawione zostały zmiany
produktu narodowego brutto i zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną [2] [3].
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Rys. 1. Zmiany w produkcie krajowym brutto (PKB) i zmiany zapotrzebowania na
energię elektryczną w latach 1990 -1994.



Jak wynika z przedstawionego rysunku, w 1993 roku obserwuje się tendencję wzrostową w
przedstawianych parametrach. Faktem świadczącym o prawidłowym rozwoju gospodarki jest szybszy
wzrost dochodu narodowego niż zapotrzebowania na energię elektryczną.

Przedstawione dane oznaczają, że w 1992 roku rozpoczął się gospodarczy rozwój Polski w
nowych warunkach gospodarczych i politycznych. Jaki będzie w tych warunkach rozwój paliw i
energii, w szczególności energii elektrycznej? Stan wyjściowy Polski w zakresie wykorzystania paliw i
energii w porównaniu z rozwiniętymi krajami świata i Europy jest przedstawiony w tabeli 1[4).

Tabela 1. Zestawienie zapotrzebowania na energię pierwotną, energię finalną, produktu narodowego
brutto i wartości energii pierwotnej w Polsce i krajach rozwiniętych: OECD i EWG w roku 1989.

Energia pierwotna, toe/Ma (EP)
Energia finalna, toe/Ma (EF)
En. elektryczna kWh/Ma (EE)
Produkt krajowy brutto (PKB)
ER US$/Ma
P.P.P US$/Ma
Wartość en. pierwotnej US$/Ma
EP/PKB ER toe/1000 US$
EF/PKB PPP toe/1000 US$
EE/PKB PPP kWh/US$

Polska 1989
3,23
2,60
3,871

1271
4898

278
2,54
0,53
0,79

Polska 1990
2,60
1,74

3541

1672
43301

225
1,54
0,40
0,82

OECD
4,86
3,44

8025

10065
12141

554
0,48
0,28
0,66

EWG
3,54
2,44

5450

8004
10315

401
0,44
0,23
0,52

E.R. Exchange rate (kurs bankowy); P.P.P. Purchasing Power Parities (siła nabywcza).

Z przedstawionych w powyższej tabeli wielkości wynika, że rozpowszechnione w Polsce
twierdzenie, iż energochłonność naszej produkcji jest kilkakrotnie większa, niż w rozwiniętych krajach
Europy czy świata jest stwierdzeniem jednostronnym i nie oddającym obrazu całej gospodarki w
Polsce. Przede wszystkim, określenie dochodu krajowego brutto na podstawie kursów bankowych jest
obarczone znacznymi błędami. Przykładem jest tu DKB ER Polski w 1989 i 1990 roku. Realny dochód
krajowy zmalał w 1990 r. w porównaniu z 1989 r., lecz dzięki zmianom polityki walutowej Polski
dochód wyznaczony wg tego wskaźnika wzrósł. Dlatego bardziej miarodajnym jest wskaźnik siły
nabywczej. Porównanie wielkości energii finalnej niezbędnej do wytworzenia 1000 US$ wartości
dochodu krajowego (wg wskaźnika siły nabywczej) nie jest tak kompromitujące dla gospodarki Polski.
Porównanie ilości energii elektrycznej niezbędnej do wytworzenia 1 US$ stawia Polskę na poziomie
rozwiniętych krajów świata.

Można wskazać dwie przyczyny takiej sytuacji w gospodarce Polski. Po pierwsze, gospodarka
naszego kraju jest zbyt słabo umiejscowiona na międzynarodowym rynku gospodarczym.
Odzwierciedla to znaczna różnica przelicznika walut: wg kursu bankowego i wg siły nabywczej. W
krajach rozwiniętych przeliczniki te są prawie równe. W Polsce stosunek ten jest równy 4 w 1989 r. i
2,2 w 1990 r. Po drugie, monokultura węgla w bilansie energii pierwotnej oraz znaczna dominacja
węgla w strukturze energii finalnej prowadzą do znacznie mniejszej efektywności wykorzystania
energii. Porównanie struktury wykorzystania energii finalnej w Polsce i w rozwiniętych krajach Europy
i świata przedstawiono na rys. 2 [1].

Z przedstawionego rysunku wynika, że wzrost efektywności gospodarowania w Polsce wymusi
wzrost wykorzystania efektywnych paliw: paliw płynnych, gazu i elektryczności. Natomiast radykalnie
powinien być zmniejszony udział paliw stałych. Z przedstawionych w tabeli 1 danych wynika
wprost, że przyrost efektywności gospodarczej Polski jest uzależniony przede wszystkim od
podaży energii elektrycznej.

Nie jest więc możliwy rozwój gospodarczy Polski przy "zerowym" przyroście podaży
niektórych, wydajnych paliw i energii. Polska prowadzi politykę integracji politycznej i gospodarczej z
rozwiniętymi krajami zachodniej Europy. Integracja ta oznacza zrównanie poziomów życia
mieszkańców Polski z poziomem życia obywateli tych krajów. Oznacza również zrównanie
efektywności gospodarowania i wykorzystania energii. Polska nie będzie "wyspą" niespotykanych
energooszczędnych technologii. Tak więc, Polska będzie się rozwijać drogą jednoczesnego
zwiększania zapotrzebowania na wysokowydajne paliwa i energię, w tym na energię elektryczną, przy
wprowadzaniu nowych, energooszczędnych i proekologicznych technologii.

1 Dane opublikowane w [4] wykazują 25% spadek PKB P.P.P. Publikacja GUSu (3) ocenia ten spadek
na 11.6%. Wobec takiej różnicy w ocenach, za bardziej wiarygodne przyjąłem dane GUSu.
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Rys.2. Struktura energii finalnej w Polsce oraz w krajach OECD i EWG w 1990 r.

Jakie będzie tempo tego przyrostu zapotrzebowania na wydajne paliwa i energię? W
prowadzonych obecnie w Polsce analizach prognozowany jest niewielki wzrost zapotrzebowania na
energię finalną: przy stałym zapotrzebowaniu na energię finalną w przeliczeniu na mieszkańca
rocznie = 1,76 toe/Ma (powolny wzrost globalnego zapotrzebowania wynika z przewidywanego
wzrostu liczby mieszkańców w Polsce) przy wariancie "niskim" do wzrostu od 1,76 toe/Ma w 1990 r.
do ok 2 toe/Ma w 2010 r w wariancie "wysokim" [5]. Przewiduje się znaczne zmiany w strukturze paliw
i nośników energii w energii finalnej [4]:

zmniejszenie zapotrzebowania na paliwa stałe, z 39% w 1990 do 18% w 2010 r.
wzrost zapotrzebowania na gaz, z 11% w 1990 r. do 20% w 2010 r.
wzrost zapotrzebowania na paliwa ciekłe, z 13% w 1990 r. do 20% w 2010 r.
wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, z 11% w 1990 r. do 16% w 2010 r.
utrzymanie na stałym poziomie udziału scentralizowanego ciepłownictwa - 24%2.
utrzymanie wykorzystania innych paliw, w tym paliw odnawialnych, na stałym poziomie, ok 2%.

2. ELEKTROENERGETYKA W POLSCE

Nie sposób obecnie przecenić roli energii elektrycznej w życiu ludzi, działaniu gospodarki oraz
funkcjonowaniu społeczeństw. Przez kilkadziesiąt lat rozwoju techniki, rozwoju cywilizacji
uzależniliśmy się tak od energii elektrycznej, że stała się ona niejako nieodłącznym atrybutem
naszego istnienia. Elektryczność w mieszkaniu, elektryczność w aglomeracji miejskiej, elektryczność
w sterowaniu i napędach przemysłowych, transport kolejowy, bezpieczeństwo ruchu lotniczego,
drogowego i kolejowego, telekomunikacja, działalność sieci komputerowych i informatycznych - to
wszystko opiera się na elektryczności dostarczanej w odpowiedniej ilości i jakości tam, gdzie jest
potrzebna. Staliśmy się niepostrzeżenie niejako uzależnieni od elektryczności. Stała się ona tym dla
społeczeństwa, czym jest dla człowieka krwioobieg. Nie myśli się o nim do momentu, gdy zaczynają
się kłopoty z ilością lub jakością tego czynnika.

Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w strukturze energii finalnej oznacza, że
globalne zapotrzebowanie na ten nośnik energii wzrośnie w 2010 r. do poziomu od 200 do 250 TWh
energii elektrycznej rocznie (obecnie wytwarzamy 132 TWh energii elektrycznej rocznie). W 2020
roku przewiduje się zapotrzebowanie na energię elektryczną od 267 do 315 TWh rocznie. Pozwoli to
na wykorzystanie energii elektrycznej na mieszkańca do 5 - 6 MWh/Ma w 2010 r i od 6.5 do 7,8
MWh/Ma w 2020 roku, co pozwoli osiągnąć rozwój gospodarczy 2,2 - 3,3 % rocznie. Takie wyniki

2Jest to moja ocena. W prezentowanych oficjalnych analizach zakładany jest wzrost udziału
ciepłownictwa scentralizowanego do 28 - 30 %. Zmiany w technologii budownictwa i prowadzona
polityka cenowa spowoduje prawdopodobnie utrzymanie udziału ciepła scentralizowanego na stałym
poziomie.



analiz przedstawiono w [6), jak również w innych nieformalnych dokumentach Ministerstwa Przemysłu
i Handlu. Oznacza to zwiększenie zapotrzebowania na paliwo wykorzystane w elektroenergetyce, z
około 29 Mtoe w roku 1990 do 41- 50 Mtoe w 2010 r. i 52 - 63 Mtoe w 2020 roku [6].

Zdolności wydobywcze polskich kopalń węgla kamiennego [7] będą się zmniejszać: od 84
Mtoe rocznie w 1995 r. do około 75 Mtoe rocznie w 2010 r. Wydobycie węgla brunatnego określane
jest obecnie na poziomie ok 12 Mtoe rocznie i prawdopodobnie będzie ograniczane ze względu na
ochronę środowiska. Krajowe wydobycie gazu ziemnego jest ustabilizowane na poziomie 4,5 Mtoe
rocznie i nie przewiduje się zwiększenia poziomu wydobycia [8]. Dlatego tak znaczny przyrost
zapotrzebowania na paliwo musi być pokryty przez import [2], To, jakie paliwo i z jakiego kraju
będziemy importować będzie nie tylko miało wpływ na cenę energii w Polsce, ale również
będzie określało naszą sytuację polityczną.

W obecnie prowadzonych analizach, wyniki których przedstawiono w publikacjach [1], [6] i
[9], wykazano ekonomiczną nieopłacalność zasadniczej zmiany struktury paliw stosowanych w
elektroenergetyce w Polsce. Wykazano, że najbardziej opłacalne w elektroenergetyce Polski będzie
stosowanie paliw stałych i stopniowe wprowadzanie dostępnych ilości gazu Na rysunku 3
przedstawiono obecną strukturę paliw wykorzystywanych przez elektroenergetykę w Polsce w 1990 r,
prognozy zmiany tej struktury w 2010 i 2020 r. wg [6] oraz dla porównania strukturę paliw w
elektroenergetyce OECD i EWG w 1990 r.
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Rys. 3. Struktura paliw w elektroenergetyce: w Polsce w 1990 oraz prognoza na 2010 i 2020 r.[6]. Dla
porównania przedstawiono strukturę paliw w elektroenergetyce w krajach OECD i EWG w 1990 r.[4].

2 przedstawionych prognoz wynika, że elektroenergetyka w Polsce powinna w dalszym ciągu
opierać się na wykorzystaniu węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz na dostępnym paliwie
gazowym. Wg [6], przewiduje się w elektroenergetyce zwiększenie zapotrzebowania na węgiel
kamienny z ok 16 Mtoe w 1990 r. do 25,5-33 Mtoe w 2010 r. Przewiduje się zmniejszenie
zapotrzebowania na węgiel brunatny z 12,6 Mtoe w 1990 r. do 8,6-10,6 Mtoe w 2010 r. Przewiduje
się wykorzystanie prawie 6,4 Mtoe paliwa gazowego w 2010 r. Wg przeprowadzonych analiz,
budowa elektrowni jądrowych oraz budowa elektrowni wodnych3 jest w Polsce ekonomicznie
nieuzasadniona.

Dla wykazania słuszności programu utrzymania w Polsce wiodącej roli paliw stałych
przytaczane są dane, świadczące o tym, że w rozwiniętych krajach świata następuje powrót do
wykorzystania węgla i gazu oraz odchodzenie od stosowania energetyki jądrowej. Takie wnioski są
przedstawione w publikacji [4] wraz z danymi liczbowymi, na podstawie których zostały przyjęte. A
mianowicie, w rozdziale 2, "Struktura zużycia energii pierwotnej" autorzy przedstawiają następujące
wnioski:

'W przypadku, gdy elektrownie wodne są budowane wyłącznie dla wytwarzania energii elektrycznej.
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"Nastąpiło zahamowanie wzrostu udziału energii jądrowej" na podstawie porównań udziału paliw
ądrowych w bilansie energii pierwotnej krajów OECD:
Rok
1973
1990
2000

OECD
1,4%

10,5%
11.2%

OECD-Europa
1,7%

14.4%
14,0%

"Proces eliminacji paliw węglowych, występujący w latach 1960-1972 został zatrzymany" i na
dowód przyftacza się tabelę obrazującą udział węgla w bilansie paliw pierwotnych krajów OECD:
Rok
1973
1990
2000

OECD
19,1%
21,4%
20,9%

OECD-Europa
21,2%
19,3%
19,9%

"Udział gazu ziemnego wzrasta, szczególnie w Europie" i na dowód są przytaczane dane o udziale
tego nośnika w bilansie paliw pierwotnych krajów OECD:
Rok
1973
1990
2000

OECD
19,9%
19,4%
21,0%

OECD-Europa
10.3%
16,6%
19,6%

Pomijając fakt, że w tabelach przytaczane są dane prognostyczne na rok 2000, a wnioski tego
rodzaju powinny być formułowane na podstawie danych z lat ubiegłych, to z przytoczonych wielkości
można wnioskować wyłącznie o ustabilizowaniu się wykorzystania paliw jądrowych i paliw
węglowych na określonym, optymalnym dla danych krajów poziomie - co obrazują dane na
rys. 3 oraz o zwiększeniu wykorzystania gazu w europejskich krajach OECD. Biorąc pod
uwagę fakt, że paliwa jądrowe używane są wyłącznie w elektroenergetyce, i że udział paliw
jądrowych w bilansie paliw pierwotnych świata wynosi ok. 5% przytoczone dane wcale, moim
zdaniem, nie uzasadniają wniosku o odchodzeniu rozwiniętych krajów od energetyki jądrowej.

Przy wyborze struktury paliw i kierunków, z których paliwa te kupujemy, oprócz kryteriów
ekonomicznych, muszą być wzięte pod uwagę także i inne uwarunkowania. A mianowicie:
• Ze względu na znaczenie energii elektrycznej w funkcjonowaniu państwa, musi być zapewnione

bezpieczeństwo zasilania elektroenergetycznego. Oznacza to konieczność działania systemu
elektroenergetycznego w anormalnych warunkach technicznych, społecznych i politycznych.
Rozwinięte kraje świata wprowadzają w elektroenergetyce zróżnicowanie surowców
energetycznych, tak jak to przedstawiono na rys. 3.

• Zarówno rodzaj, jak i kierunek dostaw paliw, nie powinien spowodować uzależnienia
gospodarczego i w konsekwencji politycznego Polski od innego państwa.

• Wybór surowców energetycznych powinien być prowadzony również pod kątem ochrony
środowiska.

Dlatego, przedstawione w [1] [6] i [9] kryteria ekonomiczne nie mogą jednoznacznie przesądzać o
odrzuceniu lub przyjęciu w Polsce energetyki jądrowej. Doświadczenia rozwiniętych krajów EWG i
OECD sugerują większą dywersyfikację paliw wykorzystywanych w elektroenergetyce, oraz znaczący
udział energetyki jądrowej, co przedstawia rys. 3.

3. CZY BĘDZIEMY BUDOWAĆ W POLSCE ELEKTROWNIE JĄDROWE?

W analizach bilansu paliw i energii w świecie nie sposób pominąć energii jądrowej. Z
reaktorów jądrowych obecnie uzyskuje się ponad 17% energii elektrycznej wytwarzanej na całym
świecie. Dostępne w świecie zasoby energetyczne paliw jądrowych są znacznie większe niż paliw
organicznych. Np. wydobyty uran w cenie 250 $ za kg pozwoli wygenerować energię ponad 100 razy
większą od światowych zasobów energii paliw niejądrowych (EPN). Uran zawarty w oceanach może
być źródłem energii 3000 razy większym od EPN[10). Nie wspominam tu o paliwie w cyklu torowym4.
Trzeba się więc zgodzić ze stwierdzeniem, że rozszczepialne paliwa jądrowe staną się głównym
źródłem energii na świecie, jeśli w międzyczasie nie pojawią się nowe źródła energii. Bazując na
obecnym stanie nauki i techniki, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia termojądrowych źródeł
energii. Są to również jądrowe źródła energii i wg obecnych kierunków rozwoju będą wykorzystywane
raczej rozwiązania hybrydowe: to znaczy reaktory rozszczepieniowe z układami termojądrowymi.
Rozwijać się będą technologie wykorzystania energii odnawialnej. Jednakże dla systemowej

4Dla orientacji, obecne wykorzystanie paliw niejądrowych jest na poziomie 0.5% EPN rocznie.
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elektroenergetyki w Polsce, znaczącym "udziałowcem" w zakresie energii odnawialnej może być - wg
obecnego stanu wiedzy - tylko hydroenergetyka.

Sejm RP, na posiedzeniu w dniu 9 listopada 1990 roku przyjął uchwałę " w sprawie założeń
polityki energetycznej Polski do 2010 roku ", w której czytamy: " Za podstawowe kierunki polityki
energetycznej kraju Sejm uważa: W zakresie elektroenergetyki: - możliwość budowy
elektrowni jądrowych wyłącznie przy wykorzystaniu nowych generacji reaktorów zapewniających
efektywność ekonomiczną i bezpieczeństwo ekologiczne.". Energetyka jądrowa powinna być
rozpatrywana jako jedna z opcji w bilansie paliw i energii, w związku z tym, że Polska będzie w sumie
importerem paliw i energii. Dlatego chciałbym podać szereg argumentów, które przedstawiają w
innym świetle niektóre aspekty energetyki jądrowej. W szczególności pragnę wykazać, że:
• Koszt wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych nie różni się od kosztów

wytwarzania energii w elektrowniach wykorzystujących paliwa konwencjonalne. Przyjęte w
prowadzonych analizach [1], [6], [9] dane wyjściowe prowadzą wyraźnie do zawyżania kosztów
energetyki jądrowej.

• Wymogi ochrony środowiska - w szczególności w Europie - będą prowadzić do konieczności
zastosowania wydajnych urządzeń ochrony środowiska. Fakt ten zwiększy atrakcyjność
energetyki jądrowej.

• Dostępność paliw organicznych i ich ceny mogą ulec w okresie najbliższych kilkunastu lub
kilkudziesięciu lat znacznym zmianom.

• Wbrew rozpowszechnionym opiniom, że energetyka jądrowa prowadzi do gromadzenia w
środowisku szkodliwych odpadów (wypalone paliwo i odpady promieniotwórcze), spalanie uranu w
reaktorze zmniejsza bilans radioaktywności środowiska.

• Energetyka jądrowa oferuje długoczasową niezależność od dostaw i dostawców paliwa jądrowego
co wpływa na bezpieczeństwo energetyczne kraju.

• Ze względu na długi okres przygotowania inwestycji energetyki jądrowej, podejmowane obecnie
decyzje będą dawać efekty nie wcześniej niż w 2010 roku.

Ale po kolei.

3.1. Ekonomika energetyki jądrowej

Analizy ekonomiczne energetyki jądrowej wykazują, że najbardziej ważącą składową w
kosztach wytwarzanej tam energii jest składowa inwestycyjna. Zarówno jednostkowy koszt, jak i
okres budowy elektrowni jądrowej, jest większy niż w przypadku elektrowni konwencjonalnych!
Czynniki te powodują, że przy wysokiej stopie dyskonta energetyka jądrowa staje się ekonomicznie
niekonkurencyjna w stosunku do energetyki konwencjonalnej. Dlatego bardzo ważne jest nie tyle
dokładne ustalenie wysokości tej składowej w warunkach naszego kraju ( c o jest obecnie niemożliwe
ze względu na brak przepisów określających, jaka może być elektrownia jądrowa w Polsce ), ale o
pokazanie rozrzutu jednostkowych nakładów na budowę elektrowni jądrowej.

Z analiz przedstawionych w publikacji [11] wynika znaczny rozrzut jednostkowych kosztów
budowy elektrowni jądrowej. Dane te dla kilku krajów, z uwzględnieniem rzeczywistego przebiegu
finansowania (dodatek 1), przedstawiono na rys. 4. Jak wynika z przedstawionych na rys. 4 danych,
jednostkowy koszt budowy elektrowni jądrowej wynosi (bez uwzględnienia kosztów obsługi kapitału -
0% dyskonta) od 1 150 US$/kWe we Francji do 2 100 US$/kWe w Japonii. Jednakże, przyjmowanie
do analiz rozwoju elektroenergetyki w Polsce określonej i bardzo wysokiej wartości jednostkowych
nakładów inwestycyjnych na elektrownie jądrowe (1 800 US$/kWe[6]) oraz wyciąganie na tej
podstawie kategorycznych wniosków o ekonomicznej niekonkurencyjności energetyki jądrowej,
uważam za nieprawidłowe. #

Olbrzymim uproszczeniem w analizach przedstawionych w opracowaniu [6] jest okres
budowy elektrowni jądrowej równy 9 lat. Przy oprocentowaniu kapitału 12 % rocznie, koszt inwestycji
wyznaczony przy tak długim czasie realizacji inwestycji praktycznie eliminuje elektrownie jądrowe ze
względów ekonomicznych. Jednakże szczegółowa analiza procesów budowy elektrowni jądrowych
prowadzonych w różnych krajach, a przedstawiona w dodatku 1, wykazuje nieprawidłowość przyjęcia
9-letniego okresu budowy elektrowni jądrowej. Właściwą wielkością byłby tu równoważny okres
budowy 7 lat. Istnieją kraje, w których przebieg budowy może być określony średnim czasem 5 - 6 lat!
Firmy amerykańskie i japońskie pracują nad konstrukcjami pozwalającymi na skrócenie budowy w
terenie do 3 lat.
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Rys.4. Jednostkowe nakłady kapitałowe na budowę elektrowni jądrowych w wybranych krajach w
zależności od stopy dyskonta (ceny z 1.07.1991).

Kolejnym parametrem, przyjętym w prowadzonych analizach ekonomicznych, jest
niekorzystna dla energetyki jądrowej stopa dyskonta kapitału: 10-12% rocznie. Jest to może wielkość
odpowiednia dla obecnie prowadzonych w Polsce przemian, ale też nie jest możliwe uzyskanie
zakładanego rozwoju gospodarczego przy utrzymaniu tak wysokich kosztów oprocentowania kapitału.
A więc alternatywą jest rozwój gospodarczy uwarunkowany rozsądnym oprocentowaniem kapitału lub
też stagnacja gospodarcza przy wysokiej stopie dyskonta. Wyniki analiz prowadzonych w wielu
krajach wykorzystujących elektrownie jądrowe, pokazują [11], że nawet przy obecnych cenach
wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach na paliwa organiczne, energetyka jądrowa staje się
konkurencyjna przy stopie dyskonta od 7 do 9% rocznie. Na rysunku 5 przedstawiono koszty
wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, węglowych i gazowych dla dwóch
poziomów oprocentowania kapitału: 5% i 10%. Przedstawione dane nie wykazują ekonomicznej
nieopłacalności energetyki jądrowej. Wręcz odwrotnie. Dane przedstawione na tym rysunku wykazują
również na znaczny rozrzut kosztów.
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Rys.5. Koszty wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, węglowych i gazowych w
wybranych krajach, przy dwóch poziomach oprocentowania kapitału: 5% i 10%. Ceny 1.07.1991.[11]



3.2. Ochrona środowiska

Ze względu na znaczną gęstość zaludnienia w Europie oraz wysoki poziom cywilizacyjny,
Europa posiada najwyższy w świecie wskaźnik wykorzystania energii pierwotnej na jednostkę
powierzchni. W tabeli 2 zestawiono informacje dotyczące wykorzystania energii pierwotnej i energii
elektrycznej w różnych rejonach świata. Z przedstawionego zestawienia wynika, że w Europie, w 1990
roku, wykorzystuje się prawie 400 toe paliw pierwotnych na kilometr kwadratowy rocznie! Jest to
ponad sześciokrotnie więcej, niż wynosi średnia światowa. Należy się spodziewać znaczących
restrykcji przy ograniczaniu emisji SO2 , NOX, CO a nawet CO2 Spowoduje to konieczność
stosowania urządzeń do oczyszczania spalin ze szkodliwych związków i pyłów, a następnie
zagospodarowania tych substancji. Z pewnością powiększy to koszt budowy elektrowni o urządzenia
oczyszczania spalin i zagospodarowania szkodliwych substancji.

Tabela 2. Wykorzystanie energii pierwotnej i energii elektrycznej na mieszkańca rocznie oraz średnia
ilość energii pierwotnej wykorzystywana na jednostkę powierzchni rocznie w rejonach świata w 1990 r.
(wg [12] i [131).
Region świata

Afryka
Ameryka Północna
Ameryka Południowa i
Środkowa
Azja (bez b. ZSRR)
Europa (bez b. ZSRR)
Oceania
b. ZSRR

Energia pierwotna
na mieszkańca rocznie

toe/Ma
0.33
9,67
0.58

0.71
3,83
4,53
5,26

Energia elektryczna
na mieszkańca rocznie

kWh/Ma
482

13 338
967

812
5 608
7 037
6 065

Energia pierwotna
na jednostkę pow.
toe/km^ rocznie

7.28
122.16

12.96

81.45
391.02

22,35
78,79

Według danych przedstawionych w [4] i [14] Polska jest obecnie jednym z największych
"trucicieli" w Europie. Pod względem globalnej ilości szkodliwych substancji wyprzedzają nas Rosja,
Wielka Brytania i po zjednoczeniu RFN. Pod względem zanieczyszczeń, emitowanych na jednostkę
wykorzystywanej energii pierwotnej, jesteśmy w czołówce. Więcej SO2 na jednostkę paliwa
pierwotnego wytwarza Hiszpania, a w zakresie emisji pyłu jesteśmy na pierwszym miejscu w Europie!
W zakresie emisji pyłów na jednostkę powierzchni kraju jesteśmy również na pierwszym miejscu,
natomiast w emisji SO2 na jednostkę powierzchni wyprzedza nas tylko Wielka Brytania i Belgia. Czy
Europa nie wymusi na nas zmiany tej sytuacji?

Czy sytuację tą można poprawić bez zasadniczej zmiany struktury wykorzystywanych w
Polsce paliw? Twierdzę, że nawet zwiększone nakłady finansowe na budowę urządzeń
oczyszczających gazy wylotowe z elektrowni węglowych nie rozwiążą sytuacji. Jak zagospodarować
odpady wytwarzane w procesie oczyszczania? Jak zagospodarować popioły składowane na hałdach;
popioły, które zawierają trujące substancje, popioły, które latami wydzielają szkodliwe substancje,
które są lotne. Co zrobić z zasolonymi wodami kopalnianymi. Takich pytań stawianych energetyce
węglowej jest wiele. Niestety, tych problemów nie da się zadowalająco rozwiązać, nawet przy
zwiększonych nakładach finansowych. A zwiększone nakłady finansowe to mniejsza konkurencyjność
energetyki węglowej, i zwiększona konkurencyjność energetyki jądrowej. Już obecnie energetyka
węglowa znajduje się na poziomie cenowym porównywalnym z energetyką jądrową - vide rys. 4.

3.3. Dostępność i ceny paliw

W analizie przedstawionej w [6], jak również w innych analizach zakłada się pełną dostępność
paliw organicznych. Założono również stałe, lub minimalnie zwiększające się koszty pozyskania tych
paliw -(mniejsze niż 1% rocznie) w cenach stałych. Jest to bardzo optymistyczny scenariusz.
Informacje przedstawione w [11] zakładają wzrost kosztów zakupu paliw gazowych i ciekłych na
poziomie 3 % rocznie oraz kosztów węgla i paliw jądrowych na poziomie 1% rocznie - w cenach
stałych. Biorąc pod uwagę udział poszczególnych paliw w kosztach wytwarzania energii
elektrycznej: elektrownie gazowe - ok 73%, elektrownie węglowe - ok 53 %, elektrownie
jądrowe - ok 2 1 % należy oczekiwać wzrostu kosztów wytwarzania energii elektrycznej w 2010
roku: w elektrowniach gazowych prawie o 40%, w elektrowniach węglowych - bez
uwzględnienia kosztów ochrony środowiska • o 9%, w elektrowniach jądrowych - nieco ponad
3%.
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Porównanie wykorzystania energii pierwotnej i energii elektrycznej na jednego mieszkańca w
różnych rejonach świata - przedstawione w tabeli 2 - wskazuje na wielkie dysproporcje. Ludność tych
rejonów będzie dążyć do podniesienia poziomu życia, a w konsekwencji do zwiększenie
wykorzystania paliw i energii. Trudno uwierzyć, że Afryka (662 min osób), Azja - bez ZSRR - (3 170
min osób) oraz Ameryka Południowa i środkowa (457 min osób) zadowolą się niskim poziomem
życia i w konsekwencji niskim wykorzystaniem energii. Należy sobie dodatkowo uświadomić, że Azja
to także Japonia i Korea Południowa, które wykorzystują znaczne ilości energii i pogarszają podaną
powyżej statystykę. Mam nadzieję, że rozwinięte kraje świata będą starały się rozwiązać ten problem
nie poprzez dostarczanie broni i inicjowanie konfliktów zbrojnych. Wiązać się to będzie jednakże z
pojawianiem się nowych odbiorców energii i zwiększeniem jej wykorzystania. Do złóż gazu ziemnego
w Rosji i na Bliskim Wschodzie będą pretendować Chiny i Indie. Afryka będzie wykorzystywać własne
złoża gazu w Afryce północnej. Do odkrywkowych złóż węgla kamiennego w Australii i w Afryce
południowej ustawią się w kolejce kraje azjatyckie i afrykańskie. Dlatego nawet przedstawione
powyżej scenariusze mogą się okazać zbyt optymistyczne. Dostępność paliw organicznych może być
ograniczona, a ceny tych paliw mogą wzrosnąć powyżej podanych powyżej poziomów.

3.4. Wypalone paliwo i odpady promieniotwórcze

Przyroda obdarzyła nas znacznymi ilościami uranu, rozsianymi na całej kuli ziemskiej.
Średnia zawartość tego pierwiastka jest niewielka i w skałach wynosi 2 gramy na tonę. Oszacowano,
że zewnętrzna skorupa ziemi o grubości 20 km zawiera 800 miliardów ton uranu, a wody oceanów
dodatkowo 5 miliardów ton uranu. Oczywiście, w miejscach, gdzie uran jest wydobywany, jego
zawartość jest większa i dochodzi do 20 a nawet do 50 kilogramów w tonie rudy. Uran ten jest
mieszaniną dwóch izotopów: uranu 235 (0,78%) i uranu 238 (99,22%). Oba te izotopy są izotopami
niestabilnymi i są początkiem długiego szeregu radioaktywnych izotopów. Rozpadają się
wprawdzie z dużym okresem rozpadu (i dzięki temu są obecne na ziemi i możemy korzystać z
energii jądrowej), ale znaczna zawartość tych izotopów w przyrodzie, czyni to promieniowanie
wszechobecnym. Szczegóły tych procesów są przedstawione w dodatku 2, ale tu należy zaznaczyć,
że każdy atom izotopu uranu wygeneruje w wyniku utworzenia szeregu procesów rozpadu:
• uran Ż35 - 7 cząstek a, 4 cząstki p oraz co najmniej 10 kwantów promieniowania y.Łączna

energia promieniowania ok 45 MeV;
• uran 238 - 8 cząstek a, 6 cząstek p oraz co najmniej 10 kwantów promieniowania y.Łączna

energia promieniowania ok 51 MeV.
Tak więc, aktywność jednego grama U-235 wraz z produktami rozpadów wynosi ok 870 kBq,

natomiast jednego grama U-238 wraz z produktami rozpadów wynosi ok 185 kBq. Z przedstawionych
powyżej informacji wynika, że radioaktywność wymienionej powyżej ilości uranu wynosi (sic!)
0.41 1 0 1 2 Ci, a całkowita energia przemian promieniotwórczych wyniesie 3.6 1 0 2 0 kWh, natomiast
moc emitowanego obecnie promieniowania jonizującego z rozpadów uranu osiąga wielkość ponad
2 MW.

W wyniku rozszczepienia jądra izotopu uranu 235 powstaje w średnim 2,5 neutronów
rozszczepieniowych oraz dwa jądra produktów rozpadu uranu. W bilansie neutronów reaktora
jądrowego z reakcją łańcuchową, jeden z neutronów rozszczepieniowych jest "zarezerwowany" do
spowodowania rozszczepienia następnego jądra uranu czy innego izotopu paliwa. Maksymalnie, w
wyniku rozszczepienia jednego jądra uranu 235 może więc powstać średnio 1,5 jądra izotopu
zaktywowanego pochłonięciem neutronu. Analiza procesów jądrowych, zachodzących w produktach
rozszczepień jąder U-235, U-238 lub Pu 239, wskazuje, że w wyniku rozpadu tych cząstek może
powstać maksymalnie 5 cząstek p i kilka kwantów y. Łączna energia tych przemian może osiągnąć
maksymalnie od 12 do 14 MeV. Z procesów aktywacji zazwyczaj powstaje cząstka p i kwanty y.
Maksymalna energia tych procesów może osiągnąć 5 MeV. Maksymalnie, w procesie rozszczepienia i
aktywacji może więc powstać w produktach rozszczepienia i w zaktywowanym materiale do 6 cząstek
p, kilka kwantów y i maksymalna energia tych procesów osiąga wielkość ok. 19 - 20 MeV. Analiza
numeryczna procesów przemian jądrowych w wypalonym paliwie wodnego reaktora energetycznego,
z głębokością wypalenia 30 GWdniAonę uranu pokazuje, że w wypalonym paliwie i w materiałach
konstrukcyjnych reaktora w średnim na jedno rozszczepione jądro jest gromadzona energia
promieniowania ok 5 MeV. Z informacji przedstawionych powyżej wynika, że każde jądro uranu jest
źródłem promieniowania o energii od 45 do 51 MeV. Wbrew ustalonym opiniom, twierdzącym i e
wytwarzanie energii w reaktorach jądrowych prowadzi do wprowadzenia do środowiska



dodatkowych substancji radioaktywnych, procesy rozszczepiania prowadzą do zmniejszenia
globalnego bilansu materiałów promieniotwórczych w środowisku.

Oczywiście, wyładowane z reaktora jądrowego wypalone paliwo stanowi znaczne zagrożenie
dla środowiska. Porcja paliwa jądrowego reaktora wodnego, które posłużyło do wytworzenia jednej
terrawatogodziny energii elektrycznej (10.9 M/h), jest źródłem promieniowania o aktywności powyżej
100 MCi i ciepła o mocy powyżej 500 kW. W miarę upływu czasu, zarówno aktywność
promieniowania jak i generacja ciepła ulega zmniejszeniu. Jednakże wyładowane z reaktora
energetycznego wypalone paliwo jądrowe stanowi zagrożenie dla ludzi i środowiska przez okres co
najmniej 100 tysięcy lat!. I tylko niewielka masa tego paliwa (ok 6 ton ) i jego objętość ( ok 2 m3)
wypalonego paliwa umożliwia skuteczną izolację tej substancji od środowiska.. Poniżej zostaną
przedstawione w dużym skrócie zasady gospodarki wypalonym paliwem z reaktorów energetycznych.
Zagadnienia te są bardziej szczegółowo przedstawione w publikacji [15].

Wyładowane z reaktora jądrowego paliwo jest przechowywane w basenie wypalonego paliwa,
zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie reaktora, tak aby proces transportu był prowadzony pod
osłoną wodną. Woda stanowi w tym przypadku osłonę przed promieniowaniem jądrowym paliwa oraz
czynnik chłodzący paliwo. Wypalone paliwo może być przechowywane w osłonie wodnej tak długo,
jak na to pozwolą procesy korozji koszulki paliwa i możliwość uwolnień z paliwa szkodliwych
substancji. Okres ten dla paliwa jądrowych reaktorów energetycznych wynosi około 50 - 60 lat.
Następnie paliwo powinno być poddane ostatecznemu składowaniu lub poddane przerobowi
chemicznemu.

Do oceny zagrożenia radiologicznego mieszaniną izotopów wykorzystujemy wielkość tzw.
radiotoksyczności, określonej w dodatku 2. Analiza radiotoksyczności wypalonego paliwa wodnego
reaktora energetycznego pokazuje, że najbardziej szkodliwym jego składnikiem są aktynowce,
izotopy o numerach izotopowych większych niż 92, a więc neptun, pluton, ameryk i wyższe,
powstające w wyniku przemian jądrowych U-238 pod wpływem neutronów w reaktorze. Takie
porównanie radiotoksyczności składowych wypalonego paliwa jest pokazane na rys. 6.

Chemiczny przerób wypalonego paliwa pozwala wydzielić pozostały w paliwie U-235 oraz
wytworzony w procesie przemian pluton i wykorzystać te materiały do wytworzenia paliwa jądrowego.
Proces taki znacznie zmniejsza radiotoksyczność wypalonego paliwa, gdyż wśród aktynowców pluton
posiada największy udział w radiotoksyczności. Pozostałe po przerobie odpady promieniotwórcze są
wtapiane w masę szklaną (procesy zeszkliwiania) i składowane w sztolniach na znacznych
głębokościach.

Jeśli nie jest planowany przerób wypalonego paliwa, jest ono po wstępnym schłodzeniu w
wodnym przechowalniku zamykane w szczelnych kapsułach i składowane w formacjach skalnych na
znacznych głębokościach.

Obiecującym kierunkiem [15] w gospodarce wypalonym paliwem reaktorów jądrowych jest
obecnie zastosowanie transmutacji jądrowej do przekształcenia długożyciowych i wielce szkodliwych
aktynowców w izotopy rozszczepialne i "spalania" tych izotopów w reaktorach na neutronach
prędkich. Zastosowanie tandemów reaktor - akcelerator protonów (służący do wytwarzania w
reaktorze neutronów) pozwala na prowadzenie procesów transmutacji również produktów
rozszczepienia, skracając okres szkodliwości wypalonego paliwa do ok 300 lat!

Zagadnienia gospodarki odpadami promieniotwórczymi są znacznie prostsze od zagadnień
gospodarki wypalonym paliwem. Większość odpadów promieniotwórczych ( materiały służące do
mycia i czyszczenia) jest odpadem promieniotwórczym niskoaktywnym i krótkożyciowym.
Przechowanie tych odpadów przez okres kilku czy kilkunastu lat pozwoli je potraktować jako
zwyczajne śmieci.
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Rys.6. Zależność radiotoksyczności poszczególnych składników wypalonego paliwa wodnego reaktora
energetycznego ( paliwo wypalone do głębokości 128 GWdni/4 tony uranu - energia, niezbędna do
wytworzenia 1 TWh energii elektrycznej). Na rysunku przedstawiono radiotoksyczność rudy uranowej
wykorzystanej do wytworzenia podanej powyżej ilości paliwa jądrowego.

Inne średnioaktywne i długożyciowe odpady promieniotwórcze są odpowiednio opakowywane
i składowane w głębokich formacjach geologicznych. Ocenia się, że przy wytworzeniu 1 TWh energii
elektrycznej w elektrowni jądrowej wytwarza się około 30 m 3 odpadów promieniotwórczych
wymagających składowania. Znaczne ilości odpadów promieniotwórczych są wytwarzane przy
demontażu elektrowni jądrowej. W przeliczeniu na ilość energii wytworzonej w prawidłowo działającej
elektrowni otrzymujemy ok 25 ton odpadów na 1 TWh wytworzonej energii. Odpady te są
odpowiednio opakowywane (unieszkodliwiane) i składowane w odpowiednio przygotowywanych
składowiskach.

W Szwecji, koszt gospodarki wypalonym paliwem, odpadami promieniotwórczymi i odpadami
pochodzącymi z demontażu stanowi ok 4% w kosztach sprzedaży energii elektrycznej. Fundusze te
są gromadzone w banku i następnie pod kontrolą rządu finansowane jest przedsiębiorstwo,
prowadzące gospodarkę wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi. Dla porównania, opłaty
za zanieczyszczenie środowiska, ponoszone przez elektroenergetykę, stanowią obecnie w Polsce ok
2% kosztów sprzedaży energii elektrycznej.

3.5. Bezpieczeństwo systemowe i niezależność gospodarcza

Paliwo jądrowe charakteryzuje się znaczną koncentracją energii. Dla wytworzenia TWh
energii elektrycznej niezbędne jest 6 ton paliwa (w których zawarte jest 4 tony uranu) zajmujące
objętość 2 m3. Wodny reaktor energetyczny wymaga jednego załadunku paliwa rocznie. Dlatego jest
możliwe zgromadzenie paliwa jądrowego na kilka lat pracy reaktora. Technologia paliwa jądrowego
jest w zasadzie jednakowa dla jądrowych reaktorów energetycznych, wytwarzanych przez różne firmy.
Ze względu na dużą koncentrację energii transport paliwa jądrowego na znaczne odległości nie
stwarza wielkiego problemu. Tak więc zakupy paliwa mogą być prowadzone we wszystkich krajach
wytwarzających paliwo do reaktorów wodnych, takich jak Francja, USA, Rosja, RFN, Wielka Brytania,
Holandia, Japonia i inne.
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Zarówno możliwość zgromadzenia znacznych ilości energii w paliwie oraz możliwość zakupu
paliwa jądrowego od szeregu dostawców uniezależnia pracę elektrowni jądrowej od czasowych
trudności transportowych, ewentualnych zaburzeń społecznych lub politycznych oraz od ewentualnych
"dąsów" dostawców paliwa. Tak więc, energetyka jądrowa zwiększa bezpieczeństwo zaopatrzenia
systemu elektroenergetycznego w energię oraz zwiększa niezależność gospodarczą i polityczną
kraju.

3.6. Harmonogram budowy pierwszej elektrowni jądrowej

Polska rozpoczęła budowę elektrowni jądrowej w Żarnowcu w 1982 roku. W okresie do 1990
roku została uchwalona ustawa "Prawo atomowe" (1986 rok) [16] i powołany dozór jądrowy. Dozór
jądrowy włączył się do prac, prowadzonych ówcześnie w ramach RWPG nad zestawem norm i
wymagań regulujących proces budowy, uruchomienia i eksploatacji elektrowni jądrowych.
Jednocześnie w Polsce opracowano szereg regulacji prawnych regulujących zagadnienia ochrony
radiologicznej, pracy dozoru jądrowego, wstępne regulacje odnoszące się do gospodarki odpadami
promieniotwórczymi itp.[16]. Z chwilą likwidacji RWP3, prace nad wymaganiami technicznymi dla
obiektów jądrowych zostały przerwane. Skutek jest taki, że obecnie w Polsce nie istnieje zestaw
wymagań technicznych odnośnie reaktorów energetycznych, brak jest również zestawu wymagań
technicznych odnośnie eksploatowanych w Polsce reaktorów doświadczalnych. Nie istnieją
wymagania kwalifikacyjne odnośnie osób powoływanych na stanowiska głównego inspektora dozoru
jadrovego i inspektorów dozoru jądrowego.

Dlatego pierwszym zadaniem, zadaniem warunkującym obecnie wdrożenie w Polsce
energetyki jądrowej, jest opracowanie wymagań odnośnie bezpieczeństwa jądrowego bloku
energetycznego, jego lokalizacji, budowy, eksploatacji i likwidacji oraz ustalenie
odpowiednich przepisów i zasad gospodarki odpadami promieniotwórczymi i wypalonym
paliwem. Oznacza to określenie, co w rozumieniu wymagań technicznych oznacza termin "reaktory
nowej generacji" i "bezpieczeństwo ekologiczne" wymienione w uchwale Sejmu RP z dnia 9 listopada
1990 roku. Na podstawie tych informacji należy rozpocząć akcję informowania społeczeństwa w
zakresie technik jądrowych i energetyki jądrowej. Dopiero ha podstawie tych wymagań można
przeprowadzić dokładne analizy ekonomiczne budowy w Polsce energetyki jądrowej. Na podstawie
tak opracowanych i przyjętych do stosowania wymagań i norm technicznych może zacząć swoją
pracę potencjalny inwestor, który określi możliwości wykonania obiektów energetyki jądrowej oraz
koszty tego przedsięwzięcia. Dalsze etapy realizacji inwestycji przedstawione na rys.7 wg [17].

Jeśli przeprowadzone analizy wykażą celowość i opłacalność budowy i eksploatacji elektrowni
jądrowej, inwestor dokona uzgodnień z odbiorcą energii elektrycznej i z bankami wspomagającymi
finansowo inwestycję. Prowadzone są prace lokalizacyjne i opracowywane zapytania ofertowe na
wykonanie elektrowni. Prowadzone są badania lokalizacji, analizowane są oferty wykonawców.
Przygotowuje się raport bezpieczeństwa, negocjowany jest kontrakt. Dozór jądrowy analizuje
dokumentacje bezpieczeństwa. W momencie uzyskania zgody na budowę od dozoru jądrowego
powinien być gotowy kontrakt i wykonawca może przystąpić do pracy. Razem z czasem
przygotowania i zatwierdzania wymagań technicznych i norm, oceniam łącznie okres
realizacji tego programu na lat 151

Z tych danych wynika, że rozpoczynając obecnie proces wdrożenia energetyki jądrowej w
Polsce możemy oczekiwać podłączenia do sieci pierwszego bloku energetycznego w 2010 roku.
Dlatego tak niezmiernie ważna jest ocena trendów zmian dostępności i cen poszczególnych
surowców energetycznych oraz trendów zmian w ochronie środowiska Europy w okresie najbliższych
pięinastu-dwudziestu lat.
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4. JAKA ENERGETYKA JĄDROWA W POLSCE?

Przyjęty na posiedzeniu Sejmu RP w dniu 9 listopada 1990 roku tekst uchwały " W sprawie
założeń polityki energetycznej Polski do 2010 roku ", w którym czytamy: " Za podstawowe kierunki
polityki energetycznej kraju Sejm uważa: W zakresie elektroenergetyki: - możliwość
budowy elektrowni jądrowych wyłącznie przy wykorzystaniu nowych generacji reaktorów
zapewniających efektywność ekonomiczną i bezpieczeństwo ekologiczne" powinien stanowić
podstawę do określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać obiekty energetyki jądrowej, aby mogły
być budowane w Polsce. Musi powstać czytelny i jednoznaczny dokument określający jakie
wymagania powinny być spełnione przez następujące obiekty energetyki jądrowej:
- elektrownie jądrowe,
- obiekty remontu zaktywowanych urządzeń,
- obiekty unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych,
- okresowe składowiska i ostateczne składowiska odpadów promieniotwórczych,
- obiekty okresowego składowania wypalonego paliwa,
- obiekty ostatecznego składowania wypalonego paliwa lub obiekty przerobu tego paliwa

i składowania wysokoaktywnych odpadów powstałych z przerobu tego paliwa,
aby mogły być budowane w Polsce.

Dodatkowo, powinny być opracowane zasady gospodarki w Polsce wypalonym paliwem i
odpadami promieniotwórczymi wraz z zasadami gospodarki finansowej i nadzoru. Ważnym
elementem wchodzącym w zestaw tych dokumentów są zasady licencjonowana i kontroli obiektów
energetyki jądrowej.

Dopiero zestaw wymienionych powyżej dokumentów może być podstawą do
prowadzenia rzetelnej informacji społecznej, jak również będzie podstawą do określenia
efektywności ekonomicznej przez potencjalnych inwestorów. Jestem przekonany, że rzetelna
informacja na temat konkretnych obiektów energetyki jądrowej i konwencjonalnej wraz z wskazaniem
wszystkich wad i zalet pozwoli uzyskać akceptację społeczną dla rozwoju w Polsce energetyki
jądrowej.

Poniżej przedstawiam zasady, jakie, moim zdaniem, powinny być przyjęte w wymienionych
powyżej wymaganiach.

4.1. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa jądrowego i radiologicznego

Od awarii reaktora w elektrowni jądrowej Three Mile Island i katastrofy reaktora
energetycznego w Czamobylu technologia elektrowni jądrowych przebyła ogromną drogę w zmianie
filozofii bezpieczeństwa tych obiektów. Wykorzystanie procesów fizycznych do ograniczania skutków
lub wręcz uniemożliwiania powstania sytuacji awaryjnych, wprowadzanie układów ograniczających
skutki awarii i to układów działających na zasadzie wykorzystania zjawisk fizycznych bez zasilania i
automatyki, wprowadzenie układów sterowania, które mogą bez ingerencji operatora odstawić jądrowy
blok energetyczny w przypadku sytuacji anormalnej i które uniemożliwiają operatorowi podjęcie
działań mogących doprowadzić do sytuacji awaryjnej - to kierunki rozwoju energetyki jądrowej.
Dlatego w perspektywie najbliższych kilkunastu lat jest realne postawienie przed perspektywicznym
inwestorem obiektów energetyki jądrowej w Polsce wymagań, aby obiekty te były budowane na miarę
wymagań techniki XXI wieku, a mianowicie:

- Budowane w Polsce obiekty energetyki jądrowej nie mogą zagrażać zdrowiu a tym bardziej
życiu mieszkańców okolic w jakichkolwiek warunkach eksploatacyjnych i awaryjnych.

- Obiekty energetyki jądrowej nie mogą doprowadzić do trwałych uszkodzeń środowiska.

Powyższe wymagania oznaczają co następuje:
• Obiekty energetyki jądrowej nie mogą • w jakichkolwiek warunkach eksploatacyjnych lub

awaryjnych • wpływać na mieszkańców i środowisko poza wymienionymi poniżej strefami:
strefą nadzorowaną i strefą ochronną. Oznacza to, że dawki promieniowania, na jakie są
narażeni mieszkańcy poza strefami: nadzorowaną i ochronną, nie mogą być większe od
dawek granicznych dla osób zamieszkałych w okolicy obiektu energetyki jądrowej - we
wszystkich możliwych warunkach eksploatacyjnych i awaryjnych. Oznacza to również, że
obiekt jądrowy nie może uniemożliwić wykorzystania środowiska do produkcji żywności.
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Zgodnie z międzynarodowymi normami ochrony przed promieniowaniem obszar w
sąsiedztwie obiektu jądrowego jest podzielony na dwie strefy:
• Strefę ochronną (controlled area) do której dostęp ma wyłącznie personel obsługi obiektu.

Dawki promieniowania jądrowego personelu w tej strefie, przy jakichkolwiek warunkach
eksploatacyjnych i awaryjnych, nie mogą być większe od dawek granicznych ustalonych
dla personelu. Eksploatacja terenu i urządzeń znajdujących się w tej strefie powinna
umożliwić udostępnienie strefy do ogólnego użytkowania w okresie nie dłuższym niż 15
lat po wyłączeniu obiektu z eksploatacji.

• Strefę nadzorowaną (supervised area), która nie może obejmować dużych skupisk
ludności, a w której mieszkańcy i płody rolne objęte są okresową kontrolą. Dawki
promieniowania w tej strefie nie mogą być większe od dawek granicznych dla osób
zamieszkałych w okolicy obiektu jądrowego. W sytuacjach awaryjnych dopuszcza się
zwiększenie dawki do poziomu dawek podwyższonych dla osób nie zatrudnionych w
obiekcie. We wszystkich sytuacjach eksploatacyjnych i awaryjnych nie może dojść do
sytuacji wymagającej ewakuacji ludności z tej strefy. Dopuszcza się wyłączenie ze
spożycia produkty rolne wyprodukowane w strefie kontrolowanej przez okres nie dłuższy
niż jeden rok.

Co oznacza pojęcie "nie zagraża zdrowiu a tym bardziej życiu personelu i
mieszkańców". Działające w Polsce przepisy (ustawa "Prawo atomowe" oraz przepisy związane)
ustalają tzw. dawki graniczne od promieniowania jonizującego pochodzącego z urządzeń techniki
jądrowej ( nie wdając się w szczegóły dotyczące takich dawek na poszczególne narządy ciała):
- dla osób narażonych zawodowo: 50 mSv średnio rocznie. Opracowywane obecnie normy

międzynarodowe ograniczają dawkę graniczną do 20 mSv/rok uśrednioną przez okres 5 lat. W
pojedynczym roku, w przypadku awaryjnym dawka graniczna może być zwiększona do 50
mSv/rok.

- dla osób zamieszkałych w okolicy: 1 mSv średnio rocznie; w warunkach awaryjnych dopuszcza
się podniesienie tej dawki do 5 mSv w okresie 12 miesięcy pod warunkiem, że zostanie
zachowana średnia wartość 1 mSv rocznie.

Dla wyjaśnienia, co oznaczają przedstawione powyżej wielkości "dawki graniczne", należy
sobie uświadomić, że każdy mieszkaniec Polski - a także i całego świata jest codziennie poddawany
działaniu promieniowania jądrowego. W Polsce średnio każdy mieszkaniec otrzymuje ze źródeł
naturalnych: od promieniowanie kosmicznego, radioaktywności gleby i środowiska,
promieniotwórczości izotopów zawartych w ciele człowieka, dawkę promieniowania ok. 2,21 mSv
rocznie[3]. Stosując urządzenia rentgenowskiej diagnostyki mieszkaniec Polski jest poddawany
rocznie dodatkowej dawce promieniowania ok 0,63 mSv. Zanieczyszczenia wynikłe z awarii reaktora
energetycznego w Czamobylu uczestniczą w tym bilansie na poziomie 0,02 mSv rocznie. Należy
nadmienić, że we Francji i w Indiach są rejony, w których mieszkańcy są poddani rocznie większej
dawce promieniowania - ok 14 mSv rocznie - dzięki większej radioaktywności naturalnej środowiska.
Można więc powiedzieć, że dawka graniczna dla osób narażonych zawodowo na promieniowanie jest
dwudziestokrotnie większa od dawki od promieniowania środowiska, a dawka graniczna dla
mieszkańców okolic obiektu jest mniej więcej połową dawki od promieniowania otoczenia. W
sytuacjach awaryjnych możliwe jest przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy uzyskanie dawki
dwukrotnie większej niż wielkość dawki od promieniowania naturalnego. Są to dawki graniczne
promieniowania, które nie mają zauważalnego wpływu na zdrowie ludzi.

Wymienione powyżej wielkości są dawkami granicznymi. Ustawa "Prawo atomowe"
stwierdza co następuje: "Ustanowienie dawki granicznej nie zwalnia od obowiązku ograniczania
dawek promieniowania jonizującego do tak małych, jak tylko to jest osiągalne" oraz "Dawki graniczne
nie obejmują promieniowania pochodzenia kosmicznego oraz promieniowania z naturalnych
pierwiastków promieniotwórczych zawartych w środowisku w jego naturalnym stanie lub
występujących w organizmach w warunkach fizjologicznych".

Reasumując, obiekty energetyki jądrowej powinny być skonstruowane i eksploatowane
w taki sposób, aby nie zostały przekroczone dawki graniczne dla personelu i ludności oraz
aby zachować środowisko przy:
• normalnej eksploatacji jądrowego bloku jądrowego;
• gospodarce odpadami promieniotwórczymi z bloku energetycznego;
• gospodarce wypalonym paliwem z bloku energetycznego;
• likwidacji jądrowego bloku energetycznego;
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• ewentualnej awarii bloku oraz przy zabezpieczeniu i likwidacji bloku po awarii,
a także w wyniku zanieczyszczenia radiologicznego środowiska pojawiającego się w wyniku
wymienionych powyżej działań.

Sformułowane powyżej kryteria są próbą określenia bezpieczeństwa ludzi i środowiska przy
eksploatacji obiektów energetyki jądrowej.

Doświadczenie z eksploatacji kilkuset reaktorów energetycznych na całym świecie pokazuje,
że zagrożenia od promieniowania jonizującego podczas normalnej eksploatacji elektrowni są
znacznie mniejsze od ustalonych granic. Zdarzają się przypadki, że elektrownie konwecjonalne
stwarzają większe zagrożenie radiologiczne - w przeliczeniu na jednostkę wytworzonej energii - niż
elektrownie jądrowe. Zanieczyszczenia te pochodzą ze spalanych w tych elektrowniach paliw
zanieczyszczonych substancjami promieniotwórczymi. Jako ciekawostkę należy wymienić siłownię
geotermalną w Nowej Zelandii, która ze względu na znaczne uwolnienia radonu wydobywanego wraz
z gorącą wodą stanowi znaczne źródło zagrożenia radiologicznego.

Natomiast potencjalne zagrożenie występuje podczas sytuacji anormalnych. Dlatego w
okresie "post - Czamobylskim" nastąpiła w tej sprawie zmiana filozofii. Wprowadzono zasady
identyczne ze znanymi z humorystycznych opowiadań zasadami Murphego: "Jeśli awaria może się
zdarzyć, to zdarzy się na pewno. Jeśli jakieś zdarzenie teoretycznie nie może zaistnieć to również
wystąpi". Dlatego zamiast pojęcia "maksymalnej awarii projektowej" w określeniu której eliminowano
jako nieprawdopodobne różne zdarzenia, wprowadzono "hipotetyczną maksymalną awarię" w
określeniu której budowano teoretycznie nieprawdopodobny scenariusz, scenariusz prowadzący do
najbardziej szkodliwych skutków. Projektuje się energetyczny blok jądrowy w taki sposób, aby przy
zaistnieniu takiej "hipotetycznej, maksymalnej awarii " nie dopuścić do naruszenia warunków
bezpieczeństwa: personelu, okolicznej ludności i środowiska. Przy czym w konstrukcji reaktora i
układów wspomagających reaktor wprowadza się wszelkie możliwe rozwiązania, zmniejszające
prawdopodobieństwo zaistnienia takiej awarii. Wprowadzona została wielkość charakteryzująca stan
rozwiązań bezpieczeństwa samego reaktora. Jest to tzw. częstotliwość uszkodzeń rdzenia reaktora
(Core Damage Frequency - CDF). O postępie w tej dziedzinie niech świadczą liczby: przeprowadzone
analizy wielkości CDF dla reaktorów wodnych eksploatowanych w 1986 r. dały wynik CDF = 1 0 ' 4 lat,
natomiast dla obecnie budowanych reaktorów CDF wynosi 10 "^ lat a nawet 10"° lat.

Jednakże, wg zasady Murphego jeśli prawdopodobieństwo jakiegoś zdarzenia jest różne od*
zera to zdarzenie to wystąpi, konstrukcja reaktora powinna zawierać:
- Zbiornik reaktora i wytwornice pary (jeśli jest to reaktor wodno - ciśnieniowy) umieszczony w

masywnej osłonie żelbetonowej, która nie tylko spełnia rolę osłony biologicznej, lecz również
powinna być osłoną reaktora przed upadkiem samolotu i uderzeniem konwencjonalnego pocisku
(rakiety). Jednocześnie osłona ta powinna utrzymać stopiony rdzeń reaktora i rozerwanie obiegu
pierwotnego reaktora;

- Całość układu reaktora powinna być zamknięta w szczelnej obudowie bezpieczeństwa, w której
znajduje się układ kondensacji pary wodnej, układ dopalania wodoru oraz filtr radioaktywnych
pyłów i aerozoli z regulowanym upustem ciśnienia.

Konstrukcja jądrowego bloku energetycznego powinna umożliwić spełnienie wymagań
bezpieczeństwa przy następujących zdarzeniach zewnętrznych (oczywiście, blok musi być wyłączony
i poddany remontowi), jakimi są:
- Trzęsienie ziemi właściwe dla danego regionu;
- Huragan; *•
- Upadek samolotu pasażerskiego;
- Uderzenie pocisku (rakiety);
- Fala uderzeniowa od pobliskiego wybuchu substancji chemicznych,

oraz przy zdarzeniach wewnętrznych:
- Rozerwanie pierwotnego obiegu chłodzenia reaktora;
- Stopienie się rdzenia reaktora.

Obrazowo, usytuowanie barier ochronnych, wykorzystywanych dla zapewnienia
bezpieczeństwa przy eksploatacji jądrowego bloku energetycznego jest przedstawione na rys. 8.
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Rys.8. System barier ochronnych elektrowni jądrowej

Do wyszczególnionych powyżej wymagań należy dodać jeszcze dwa, związane z likwidacją obiektu
po jego wyeksploatowaniu lub po awarii uniemożliwiającej dalszą eksploatacje reaktora:
- Konstrukcja jądrowego bloku energetycznego powinna posiadać odpowiednie

rozwiązania techniczne oraz technologie likwidacji obiektu po zakończeniu jego
eksploatacji oraz,

- Konstrukcja jądrowego bloku energetycznego powinna posiadać odpowiednie
rozwiązania techniczne oraz technologię zabezpieczenia obiektu po jego awarii
prowadzącej do wyłączenia reaktora z eksploatacji.

Wymagania bezpieczeństwa jądrowego i radiologicznego nakładane na obiekty energetyki
jądrowej spowodują potrzebę lokalizacji na terytorium elektrowni jądrowej obiektów infrastruktury:
warsztatów remontowych, okresowych przechowalników wypalonego paliwa, okresowych
przechowalników odpadów promieniotwórczych, obiektów unieszkodliwiania odpadów
promieniotwórczych oraz ewentualnie zakładów przerobu wypalonego paliwa i transmutacji
aktynowców. Oznacza to, że ekonomicznie uzasadniona będzie budowa elektrowni grupujących
kilka jądrowych bloków energetycznych. W warunkach polskich, uzasadniona jest budowa bloków
energetycznych o mocy jednostkowej ok 600 MWe. Terytorium elektrowni powinno umożliwić budowę
co najmniej 6 bloków. Elektrownia ta powinna być zlokalizowana na brzegu Morza Bałtyckiego, tak,
aby mogła współpracować systemowo z elektrownią szczytowo - pompową Żarnowiec. Ze względów
na znaczne ilości ciepła zrzutowego elektrownia powinna być chłodzona wodą morską.

17



4.2. Wymagania odnośnie gospodarki wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi

Jak to zostało przedstawione w punkcie 34 niniejszego opracowania, materiały
promieniotwórcze są obecne w środowisku. Ola Polski mapy rozkładów zawartości uranu toru i potasu
(4<^K) są przedstawione w pracy (18). Z zamieszczonych tam map wynika, że średnia koncentracja
uranu w Polsce wynosi ok 2 g/lonę, a maksymalne wielkości osiągają 7 g/tonę. Oznacza to. że
mieszkańcy Polski są w ciągłym kontakcie z promieniowaniem środowiska. I dlatego, zarówno
wypalone paliwo jak i odpady promieniotwórcze mogą być traktowane jako dodanie pewnej ilości
substancji promieniotwórczych do już istniejących w środowisku substancji promieniotwórczych. Przy
czym składowane substancje mogą być odizolowane od środowiska dodatkowymi barierami
uniemożliwiającymi ich przeniknięcie na zewnątrz.

Sztuczne bariery mogą skutecznie izolować radioaktywne substancje od środowiska w
ostatecznych składowiskach wypalonego paliwa lub odpadów promieniotwórczych w określonym
czasie. Olatego można przyjąć następującą zasadę składowania wypalonego paliw oraz odpadów
promieniotwórczych w środowisku:

Składowane w środowisku wypalone paliwo oraz odpady promieniotwórcze, po
utracie właściwości izolacyjnych sztucznych barier, nie mogą zwiększyć radiotoksycznosci
środowiska w większym stopniu, niż wynosi naturalna radiotoksyczność środowiska.

Na podstawie badań przedmiotów metalowych z wykopalisk archeologicznych przyjęto, że
skuteczność sztucznych barier jest ograniczona okresem czasu jednego tysiąca lat. Składując w
głębokich formacjach geologicznych wypalone paliwo, odpady z przerobu wypalonego paliwa lub
odpady promieniotwórcze powstające w wyniku eksploatacji oraz z likwidacji elektrowni jądrowych
zwiększamy ilość substancji promieniotwórczych w środowisku. Jednakże należy sobie zdawać
sprawę, że wypalając uran w reaktorach jądrowych zmniejszamy bilans promieniotwórczy środowiska!
Cała uwaga musi być skierowana na okres, w którym składowane substancje promieniotwórcze mogą
stanowić zagrożenie dla środowiska. Dlatego składując te substancje należy je w taki sposób
zabezpieczyć, aby przez okres swojej szkodliwości były skutecznie odizolowane od środowiska.

Aktywność odpadów promieniotwórczych wytwarzanych w elektrowniach jądrowych zanika w
okresie kilkuset lat. Łatwo jest zatem spełnić postawiony powyżej warunek. Trudniej natomiast jest
spełnić ten warunek dla nieprzerobionego wypalonego paliwa. O ile aktywność materiałów
konstrukcyjnych zanika w okresie kilkudziesięciu lat, produktów rozszczepienia w okresie kilkuset lat,
to aktywność aktynowców trwa przez okres do miliona lat! Olatego, po okresie tysiąca lat,
dopuszczalna koncentracja aktynowców, które mogą się przedostać z wypalonego paliwa do
środowiska, nie może przekroczyć koncentracji uranu w tym środowisku.

Jak zostało wspomniane powyżej, obecnie opracowywane są technologie jądrowej
transmutacji aktynowców i długożyciowych produktów rozszczepienia. Przewiduje się, że
zastosowanie tych technologii pozwoli zmniejszyć okres zaniku aktywności uzyskanych materiałów
do około 300 - 600 lat.

5.WNIOSKI

Na podstawie przedstawionego powyżej materiału można zaprezentować następujące
wnioski:

• Rozwój gospodarczy Polski będzie związany ze wzrostem zapotrzebowania na energięT
elektryczną. Pokrycie tego zapotrzebowania będzie związane z potrzebą budowy również
elektrowni systemowych.

• Przyrost zapotrzebowania na paliwa dla wytwarzania energii elektrycznej będzie pokrywany przez
import odpowiednich surowców energetycznych.

• Z dużym prawdopodobieństwem można przewidywać, że światowy rynek paliw i energii będzie
się zmieniał na korzyść energetyki jądrowej. Jednocześnie wzrost wymagań ochrony środowiska
w gęsto zaludnionych i rozwiniętych regionach świata będzie sprzyjać rozwojowi w tych rejonach
energetyki jądrowej.
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• Rozwój technologii elektrowni jądrowych, sposobów ich budowy, sposobów eksploatacji i
likwidacji oraz technologie gospodarki wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi
pozwala na traktowanie obiektów energetyki jądrowej jako obiektów bezpiecznych zarówno dla
ludzi jak i środowiska.

• W tej sytuacji energetyka jądrowa musi być potraktowana jako jedna z opcji pokrycia
zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce.

• W pierwszej kolejności niezbędne jest określenie wymagań, jakim musi odpowiadać
budowana w Polsce elektrownia jądrowa, jak będzie eksploatowana i likwidowana po
zakończeniu okresu swojej pracy. Muszą być również określone wymagania techniczne
oraz koncepcje finansowo - organizacyjne programu gospodarki wypalonym paliwem i
odpadami promieniotwórczymi.

• Niezbędne wyprzedzenie w podjęciu prac warunkujących budowę w Polsce elektrowni jądrowych
wynosi około piętnastu lat. Podejmowane obecnie działania będą mogły zaowocować uzyskaniem
nowych źródeł energii dopiero za lat piętnaście.

• Niezbędne do przeprowadzenia już obecnie prace przygotowawcze nie przesądzają o
konieczności budowy w Polsce elektrowni jądrowych. Na podstawie wyników tych prac można
będzie rozpocząć szeroko zakrojoną akcję informacji społecznej, a inwestor będzie mógł
zaoferować odpowiednie rozwiązania techniczne oraz zaoferować odpowiednie warunki
finansowe budowy elektrowni. Dopiero na podstawie tych wymagań mogą się odbyć negocjacje z
odbiorcą energii elektrycznej. Na podstawie tych wymagań będzie można ocenić, czy jest
ekonomicznie uzasadniona budowa elektrowni jądrowej w Polsce.

W niniejszej pracy wykorzystano wyniki prac badawczych finansowanych przez Komitet Badań
Naukowych w ramach Projektu Badawczego Nr 9 S603 005 07 pt. "Model i program obliczeń
transmutacji jądrowej wypalonego paliwa jądrowego".
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Dodatek 1

I. Realizacja inwestycji elektrowni jądrowej

Jest powszechnie przyjętą tezą, że czas realizacji inwestycji w energetyce jądrowej jest
większy niż w energetyce węglowej i znacznie większy niż w energetyce gazowej. Przyjmuje się, że
okres budowy elektrowni jądrowej wynosi 9 lat, wysokość nakładów inwestycyjnych na kilowat
zainstalowanej mocy wynosi 1800 US$. Stąd wyznacza się składową inwestycyjną w kosztach
wyprodukowania jednostki energii, co przy wysokiej stopie dyskonta eliminuje ekonomicznie
elektrownie jądrowe z konkurencji z elektrowniami na paliwa organiczne. Czy takie podejście jest
słuszne?

Nakłady inwestycyjne przy budowie obiektu nie są rozłożone równomiernie podczas całego
okresu budowy. Pzyjmijmy, że rozkład nakładów na budowę obiektu jest określony szeregiem
wielkości C/ określającym wysokość nakładów inwestycyjnych w Mym przedziale czasowym.
Przedziały te mogą być określane latami lub miesiącami, z tym, że są one określone indeksem -n
rozpoczęcia inwestycji, oraz indeksem m, zakończenia inwestycji. Indeks i=0 umiejscowimy w
momencie uruchomienia produkcji, czyli w przypadku elektrowni przedział czasu, w którym
elektrownia została podłączona do sieci. A więc indeks / jest zawarty w przedziale od -n do m.
Ponosząc w przedziale czasu / nakłady Cj obciążenie kapitałowe inwestycji K j w momencie i=0, tj w
momencie rozpoczęcia produkcji przez obiekt będzie określone zależnością:

tf,=C,x(1+ />)"' (1.1)

gdzie p • stopa dyskonta wyznaczona dla rozpatrywanych przedziałów czasu
(rok lub miesiąc).

Łączne obciążenie kapitałowe inwestycji będzie się wyrażać sumą wszystkich K j :

i- -n in

Przedstawiając wielkość Cj w postaci:

C,=F*ft

gdzie F - koszt realizacji inwestycji;
fj - część nakładów w przedziale czasu /,

możemy przedstawić łączne obciążenie kapitałowe inwestycji w postaci:

K = FxA(fi.p)

gdzie A - parametr zależny od rozkładu w czasie nakładów r) oraz stopy dyskonta,
wyrażony wzorem:

m

Z / ; ) ' 0.5)



Parametr A określa stosunek obciążenia kapitałowego inwestycji do kosztu realizacji
inwestycji. Czym wielkość A jest większa od jedności, tym inwestycja jest bardziej rozciągnięta w
czasie i mniej ekonomicznie opłacalna.

Ola prowadzenia porównań można utworzyć wielkość T, która będzie równa okresowi czasu,
w którym równomiernie rozłożone nakłady inwestycyjne były scharakteryzowane tym samym
parametrem A. Wielkość T byłaby określona za pomocą następującego równania:

<« =!>•/*' (1.6)
i t r

Na podstawie danych, przedstawionych w publikacji [11], wyznaczono wielkości A dla
inwestycji elektrowni jądrowych realizowanych w poszczególnych krajach. Wielkości te zostały
porównane z wielkościami A wyznaczonymi dla elektrowni węglowych. Wielkości te zostały
przedstawione w tabeli 1,1. Wyznaczona średnia wielkość Tdla elektrowni jądrowych wynosi 7
lat (a nie 9 lat, jak przyjęto w obliczeniach przedstawionych w [6]). Natomiast wielkości
parametru A dla 5 letniego okresu realizacji inwestycji są zgodne z wielkościami przedstawionymi w
tabeli 1,1 dla elektrowni węglowych.

Tabela 1,1. Parametr A dla inwestycji elektrowni jądrowych i elektrowni węglowych realizowanych w
poszczególnych krajach, dla oprocentowania kapitału 5 i 10% rocznie. W nawiasach przedstawiono
równoważny czas realizacji inwestycji określony wg wzoru (1,6)
Kraj

Belgia
Kanada
Finlandia
Francja
Japonia
USA
Korea
(PWR)
Węgry

El. jądrowa
p= 5%rocznie

1.159
1,095
1,194
1,132
1.142
1.150
1,179
1,122

El. węglowa
p=5% rocznie

1,052
1.093
1.126
1.084
1,096
1,144

1,121

El. jądrowa
p=10%rocznie

1.350(6,9)
1.222(5,0)
1,420(7.8)
1,288(6.0)
1,307 (6.3)
1.319(6,5)
1.388(7.4)
1.264(5,6)

El. węglowa
p= 10% rocznie

1,150(3.9)
1.204(4.9)
1.267(5.6)
1,176(4.2)
1.200(4.8)
1.306(6.3)

1.257(5,5)

Reasumując, przyjmowany w analizach [6] 9-letni okres realizacji inwestycji powoduje
znaczne zawyżenie obciążenia kapitałowego, pogarszając konkurencyjność energetyki
jądrowej. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na sposób realizacji inwestycji energetyki jądrowej w
niektórych krajach. Np w Kanadzie osiągnięto wyniki budowy reaktorów PHWR odpowiadające 7 = 5
lat. Francja buduje reaktory PWR w tempie odpowiadającym 7= 6 lat. Podobnie planują budowę
Węgrzy.

Stąd wniosek, że technicznie możliwe jest takie prowadzenie inwestycji, w którym stopień
zamrożenia kapitału jest najmniejszy. Zależy to nie tylko od sposobu organizacji budowy, ale również
- i może przede wszystkim - od wymagań licencjonowania stawianych przez dozór jądrowy, dozór
techniczny i ochronę środowiska. Wydaje się, że procesy licencjonowania można także
optymalizować, umożliwiając inwestorowi sprawną realizację inwestycji.
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Dodatek 2

II. Uran, promieniotwórczość uranu i radiotoksyczność

Uran jest pierwiastkiem rozpowszechnionym w środowisku naturalnym w niewielkich ilościach.
Średnia zawartość tego pierwiastka w skałach wynosi 2 gramy na tonę. Oszacowano, że zewnętrzna
skorupa ziemi o grubości 20 km zawiera 800 miliardów ton uranu, a wody oceanów dodatkowo 5
miliardów ton uranu. Oczywiście w miejscach, gdzie uran jest wydobywany, jego zawartość jest
większa i dochodzi do 20, a nawet do 50 kilogramów w tonie rudy [11.1]. Uran jest pierwiastkiem
promieniotwórczym, dodatkowo przy rozpadzie generującym nowe pierwiastki radioaktywne.
Schematy przemian promieniotwórczych U-235 i U-238 są przedstawione na rys. 11.1 i II.2. Jak
wynika z przedstawionych na tych rysunkach informacji, rozpad promieniotwórczy jądra U-235
powoduje wyemitowanie w szeregu promieniotwórczym 7 cząstek a , 4 cząstki p i co najmniej 10
kwantów promieniowania y o łącznej energii przemian ok 45 MeV. Przy rozpadzie jądra U-235
powstaje szereg promieniotwórczy, w którym emitowane jest 8 cząstek a, 6 cząstek p i co najmniej 10
kwantów promieniowania y o łączej energii przemian ok 51 MeV. Ze względu na znacznie krótsze
okresy rozpadu izotopów powstałych w szeregu przemian promieniotwórczych niż U-235 lub U-238,
ustaliła się równowaga w wytwarzaniu i rozpadzie tych izotopów. Tak więc, aktywność jednego grama
U-235 wraz z produktami rozpadów wynosi ok 870 kBq. natomiast jednego grama U-238 wraz z
produktami rozpadów wynosi ok 185 kBq.

W środowisku istnieją więc znaczne ilości substancji promieniotwórczych, substancji, które
wydobywają się z głębin ziemi w postaci gazowej oraz są wydobywane w postaci gazowej lub stałej w
kopalniach wraz z węglem i gazem.

Trudno jest porównać ze sobą stopień zagrożenia od mieszanin określonych ilości substancji
promieniotwórczych. Porównanie aktywności, przy różnych rodzajach emitowanych cząstek, przy
różnych ich energiach, nie jest miarodajne. Dlatego dla celów porównawczych przyjęto wprowadzone
w USA pojęcie radiotoksyczności [II.2]. Niech wielkości MPCPj oraz MPCwj oznaczają maksymalną
dopuszczalną koncentrację (Maximum Permissible Concentration) aktywności Mego izotopu w
powietrzu i w wodzie odpowiednio, to radiotoksyczność mieszaniny izotopów promieniotwórczych z
aktywnościami szeregu izotopów Aj jest określona następującymi wzorami:

(iii)
V MPC>

w odniesieniu do powietrza, oraz:

w odniesieniu do wody.

Sens fizyczny radiotoksyczności oznacza niezbędną ilość powietrza (lub wody), w której musi
zostać rozproszona (lub rozpuszczona) mieszanina izotopów promieniotwórczych, aby szkodliwość
powietrza z tą mieszaniną lub wodnego roztwory nie przekroczyła dopuszczalnych przez przepisy
amerykańskie poziomów.

W ten sposób można porównywać radiotoksyczność wypalonego paliwa na różnych stadiach
jego chłodzenia, radiotoksyczność w procesie przerobu chemicznego wypalonego paliwa, jak również
zmiany radiotoksyczności w procesie transmutacji. Tak samo można określić radiotoksyczność rudy
uranowej wykorzystanej do wyrobu analizowanej próbki paliwa jądrowego.
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Rys.11.1. Schemat przemian promieniotwórczych przy rozpadzie U-235
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RyS II 2. Schemat przemian promieniotwórczych przy rozpadzie U-238


