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Wstęp do wydania polskiego

W grudniu 1992r upłynęło 50 lat od daty uruchomienia pierwszego reaktora jądrowego,
w którym wyzwolono w sposób kontrolowany energię w wyniku roszczepiania jąder
pierwiastków ciężkich.

Z okazji tego jubileuszu Rada Międzynarodowych Towarzystw Nukieonicznych powołała
zespół czołowych ekspertów, który w ciągu dwu lat przygotował raport na temat globalnej wizji
zastosowań energetyki jądrowej oraz radioizotopów i promieniowania jądrowego przez
następne pół wieku. Poprzez członkostwo Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego w
Europejskim Towarzystwie Nukleonicznym jesteśmy też częścią Rady Międzynarodowych
Towarzystw Nukieonicznych. Uznaliśmy przeto za nasz obowiązek udostępnienie powyższego
opracowania również polskim środowiskom gospodarki, techniki i nauki.

Czynimy to tym chętniej, że opracowanie to nie jest futurologicznym studium nad tym
co mogą przynieść dalsze badania jądrowe. Koncentruje się ono raczej na ocenianych
potrzebach energetycznych świata oraz potrzebach z zakresu tych dziedzin przemysłu,
ochrony zdrowia, rolnictwa, biotechnologii i przetwórstwa żywności, w których promieniowanie
jądrowe i izotopy promieniotwórcze znajdują pożyteczne zastosowania, konkurując skutecznie
z innymi technologiami bądź spełniając unikalną rolę. W oparciu o powyższe oceny, które w
zakresie globalnego zapotrzebowania na energię oparto na prognozach Światowej Rady
Energii i innych autorytatywnych organizacji, autorzy raportu sformułowali przewidywania co
do kierunków i zakresu zastosowań energii jądrowej na świecie w następnym pięćdziesięcio-
leciu.

Dynamicznemu wzrostowi populacji i działalności gospodarczej świata towarzyszy
postępujący proces globalizacji wielu ich aspektów. Z tego względu ogólnoświatowe
przewidywania, zawarte w oddawanym polskiemu czytelnikowi raporcie, w jakiejś części
dotyczą także Polski.

Tadeusz Wójcik
Prezes Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
Warszawa, 7 czerwca 1997r



Przedmowa
Niniejszy raport - "Wizja drugiego pięćdziesięciolecia energetyki jądrowej" - podsumowu-

je dwuletnie studia, przeprowadzone pod auspicjami Międzynarodowej Rady Towarzystw
Nukleonicznych (INSC). Zawiera on spojrzenie na naukę i technikę jądrową w następnym
półwieczu, z perspektywy osiągnięć pierwszych 50-ciu lat od chwili zainicjowania kontrolowa-
nej reakcji rozszczepienia w reaktorze Fermiego.

Raport ten przedstawia profesjonalny, globalny i niczym nieskrępowany punkt widzenia
na rozwój i wykorzystanie energii jądrowej, oraz związane z nimi badania, w skali ogólno-
światowej:
• profesjonalny - ponieważ raport został opracowany przez specjalistów należących do

towarzystw nukleonicznych skupionych w INSC;
9 globalny - gdyż odzwierciedla opinie niemal 50 000 osób z całego świata, reprezentowa-

nych w INCS przez swoje towarzystwa nukleoniczne;
$ niczym nieskrępowany, ponieważ nie odzwierciedla żadnych powiązań politycznych czy

komercyjnych.
Liczne programy jądrowe są wprawdzie programami rządowymi, ale współautorzy

niniejszego raportu działają jako osoby prywatne należące do organizacji pozarządowych w
rodzaju INSC. Są świadomi niepokoju czy tak duży udział energii uzyskiwanej z rozszczepienia
atomu, jaki zarysowuje się z przedstawionych w raporcie przewidywań zapotrzebowania na
energię i możliwości jego pokrycia, da się zrealizować. Są autentycznie rzetelni - pomimo
tego, iż wiele programów jądrowych jest przedsięwzięciami rządowymi. To właśnie ich osądy,
wynikające ze specjalistycznego poczucia świadomości i odpowiedzialności, zawarto w
prezentowanym raporcie.

W niniejszym studium ekstrapolowano prognozy, opracowane przez Światową Radę
Energetyczną, aby oszacować ogólnoświatowe wymagania co do zapotrzebowania i dostaw
w pierwszej połowie następnego stulecia. Raport ten uwzględnia zmniejszenie wykorzystania
źródeł energii mających niekorzystny wpływ na środowisko; gospodarkę wykorzystaniem paliw
kopalnych, których zasoby mogą ulec uszczupleniu w rozważanym przedziale czasu; oraz
oszacowanie energii odnawialnych przyjmując optymistyczne założenie, że wysiłki włożone
w ich rozwój pozwolą na wytwarzanie większej ilości energii aniżeli oczekiwano. Energetykę
jądrową, a ściślej mówiąc energię rozszczepienia jąder atomowych, uwzględniano jedynie dla
zbilansowania potrzeb energetycznych.

Aby osiągnąć spodziewany udział energetyki jądrowej, mający zaspokoić takie potrzeby,
należałoby pred połową następnego stulecia budować corocznie na całym świecie około 100
bloków o mocy elektrycznej po tysiąc megawatów. Czy w razie konieczności będzie możliwe
osiągnięcie takiej skali? Co więcej, większość z nich byłaby potrzebna w krajach rozwijających
się. Czy istnieją odpowiednie lokalizacje? Jeśli nawet skala bloków o mocy 1000 MWe byłaby
zbyt duża a mniejsze bloki były do zaakceptowania, to nadal trudno byłoby znaleźć lokalizacje
spełniające odpowiednie warunki. Ponadto dla sfinansowania budowy takich bloków
niezbędne byłyby inwestycje w wymiarze przekraczającym połowę obecnego budżetu
narodowego Japonii. Czy można zbudować jakąkolwiek rentowną elektrownię korzystając z
pożyczki spłacanej z dochodów zakładów energetycznych po okresie budowy trwającym
około 10 lat?

Gdyby reaktory termiczne były nadal wykorzystywane tak jak dotychczas, to w połowie
następnego stulecia może wystąpić deficyt uranu. Idea ekonomicznego pozyskiwania uranu
z wody morskiej ma pewne podstawy naukowe, ale powszechnie uważa się, że tylko kopalnie
rudy uranowej położone na lądzie są pewnym źródłem. Ponieważ cykle paliwowe reaktorów
prędkich powielających zwiększają efektywności wykorzystania uranu o czynnik rzędu 60-70



razy, to od około 2030 roku może okazać się niezbędna komercyjna eksploatacja reaktorów
powielających; w przeciwnym razie zasoby uranu mogą ulec całkowitemu wyczerpaniu przed
końcem następnego stulecia.

Aby zagwarantować użycie plutonu wyłącznie w celach pokojowych, jego wykorzystanie
w reaktorach powielających prędkich będzie wymagało zawarcia międzynarodowych
porozumień, takich jak protokół uzupełniający do Układu o Nierozprzestrzenianiu Broni
Jądrowej.

Przy projektowaniu i budowie elektrowni jądrowych nie ma trudności technicznych,
których nie dałoby się przezwyciężyć. Trudności występujące w praktyce wynikają z
zaniepokojenia społeczeństwa odnośnie bezpieczeństwa, usuwania odpadów promieniotwór-
czych i proliferacji broni jądrowej. Bez społecznej akceptacji nie będzie można w skuteczny
sposób stworzyć żadnego programu rozwoju zarówno energetyki jądrowej jak i wykorzystania
promieniowania jonizującego. Jednym z ważniejszych wyzwań z jakim spotka się sektor
dostawców energii będzie zatem znalezienie dróg przezwyciężenia tych trudności.

Czytelnik mógłby pomyśleć, że niniejszy raport nie różni się zbytnio od podobnych
opracowań, które pojawiają się od czasu do czasu. Proszę nie wyciągać pochopnie takiego
wniosku i poświęcić nieco czasu na lekturę tego opracowania. Można w nim znaleźć kilka
nieoczekiwanych ocen i prowokujących odpowiedzi.

Mishima Yoshitsugu
przewodniczący Międzynarodowej Rady Towarzystw Nukleonicznych
grudzień 1995r
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1. Wstęp
W listopadzie 1992 roku, z okazji 50-tęj rocznicy przeprowadzenia przez człowieka

pierwszej kontrolowanej łańcuchowej reakcji jądrowej, odbyło się w Chicago (Illinois) wspólne
spotkanie Amerykańskiego Towarzystwa Nukleonicznego (ANS), Europejskiego Towarzystwa
Nukleonicznego (ENS) oraz Rady Świadomości Energetycznej ze Stanów Zjednoczonych.
Spotkanie umożliwiło ocenę rozwoju atomistyki i rozważenie jej perspektyw na następne 50 lat.
Międzynarodowa Rada Towarzystw Nukleonicznych (INSC), rozpatrując potrzeby świata w
nadchodzących dziesięcioleciach przewidziała, że konieczny będzie jeszcze poważniejszy
wkład ze strony techniki jądrowej. Dlatego w czerwcu 1993r powołała komitet dla przygotowa-
nia "Wizji drugiego pięćdziesięciolecia energetyki jądrowej" - na podstawie opinii towarzystw
nukleonicznych z całego świata.

Członkowie towarzystw nukleonicznych - około 50000 specjalistów związanych
zawodowo z atomistyką - wywodzą się z uczelni i uniwersytetów, z instytucji rządowych
i organów kontrolnych, z laboratoriów naukowo-badawczych, ze szpitali i ośrodków walki
z rakiem, spośród personelu zakładów użyteczności publicznej i obsługi reaktorów, rzeczo-
znawców i inżynierów budownictwa, dostawców wyposażenia i usługodawców, a także
użytkowników technik radiacyjnych w przemyśle. Szeroki obszar geograficzny i dywersyfikacja
zawodowa członków INSC wpłynęły w oczywisty sposób na polityczną i komercyjną
niezależność raportu.

Cel
Celem niniejszego raportu jest przedstawienie rzetelnej propozycji globalnej strategii

działania - po to, aby:
® określić przyszłą rolę nauki i techniki jądrowej w podwyższaniu standardu życia w skali

globalnej;
® określić działania umożliwiające nauce i technice jądrowej spełnienie tej roli - to znaczy

wyjść z anomalnej sytuacji, gdy mimo przymiotów i osiągnięć atomistyki jest ona obecnie
wykorzystywana jedynie w niewielu krajach.

Istotnymi czynnikami, wpływającymi na poziom życia w skali globalnej są:
# dostawy energii odpowiadające potrzebom danego rejonu,
# udostępnianie energii po przystępnych cenach,
# minimalizacja niekorzystnego wpływu na środowisko,
$ zmniejszenie do akceptowalnego poziomu ryzyka związanego z wytwarzaniem energii.

Analiza doświadczeń z minionych 50 lat pozwala na wskazanie kierunków działania
i problemów jakim będzie trzeba stawić czoła w trakcie następnych 50 lat. Uwzględniono też
najlepsze z dostępnych prognoz na przyszłość, oraz stan wiedzy w zakresie nauki i techniki
- zarówno obecny jak i dający się racjonalnie przewidzieć.

W raporcie szczególnie zaaakcentowano wykorzystanie w skali ogólnoświatowej techno-
logii energetyki jądrowej i metod jądrowych, opierając się bardziej na podejściu praktycznym
niż analizując kierunki rozwoju i badań.

Metodologia
Niniejszy raport został opracowany przez Komitet Wizji Pięćdziesięciolecia, utworzony

z osób zaproszonych przez towarzystwa nukleoniczne INSC. Autorzy specjalizujący się w
odpowiednich dziedzinach zostali poproszeni przez Komitet o przedstawienie odpowiednich



rozdziałów. Dla ujednolicenia myśli przewodniej i weryfikacji spójności, materiał ten został
przeanalizowany przez zespół recenzentów wytypowanych przez Komitet.

Zakres tematyczny
Spoglądając na nadchodzące półwiecze, sięgające połowy dwudziestego pierwszego

wieku, takie zagadnienia globalne jak wzrost populacji w krajach rozwijających się, wzrost
zużycia energii oraz wynikający z nich wzrost zawartości dwutlenku węgla w atmosferze,
a także inne zagadnienia ekologiczne powodują, że ważnym staje się zabezpieczenie zasobów
energii o niewielkim wpływie na środowisko, o wysokiej konkurencyjności ekonomicznej,
zapewniających długotrwałe dostawy dla pokrycia światowego zapotrzebowania na energię.
Przeanalizowaliśmy te zagadnienia oraz kierunki długofalowego, globalnego wykorzystania
nauki i techniki jądrowej w nadchodzącym półwieczu, bazując na osiągnięciach i doświadcze-
niach wynikających z rozwoju i wykorzystania atomistyki na przestrzeni minionych pięćdziesię-
ciu lat.

Raport rozróżnia wykorzystanie nauki i techniki jądrowej do produkcji dużych ilości
energii - czyli energetykę jądrową - od innych zastosowań atomistyki, obejmujących obecnie
szeroki zakres zastosowań w medycynie, przemyśle i produkcji artykułów konsumpcyjnych
powszechnego użytku. W ostatniej dziedzinie oczekuje się dalszego wzrostu, w miarę
opracowywania nowych zastosowań promieniowania oraz kontynuowania tendencji
poszerzania zakresu ich użycia.

Zakres tematyczny niniejszego opracowania obejmuje następujące aspekty:
1. dobrobyt, energia a jakość życia
2. dostępność energii
3. stan wykorzystania energetyki jądrowej
4. energia elektryczna i energia jądrowa w przyszłości
5. przyszłe reaktory i strategie cyklu paliwowego
6. postrzeganie energetyki jądrowej przez opinię społeczną
7. strategie instytucjonalne, społeczne i międzynarodowe
8. inne zastosowania nauki i techniki jądrowej
9. przyszłe zastosowania promieniowania jonizującego i źródeł promieniotwórczych.

Aby wyraźnie rozdzielić rozpatrywane zagadnienia, opracowanie podzielono na dwie
części:
$ wizję następnych 50 lat nauki i techniki jądrowej,
® strategie, jakie powinny być zastosowane dla zrealizowania tej wizji.
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. Wiąja następnych pięćdziasięoiu lat
Wzbudzającym najwyższy szacunek zagadnieniem moralnym i etycznym dwudziestego

pierwszego wieku będą zmagania uboższych krajów o osiągnięcie godziwego poziomu życia.
Kraje te jednocześnie będą musiały uporać się z ogromnym wzrostem ludności. Zmiany
społeczne i polityczne obejmą cały świat. Nastąpi gwałtowny przyrost nowych koncepcji we
wszystkich dziedzinach nauki i techniki. Podstawową rolę, w stosunku do wszystkich innych
zmian społecznych, odegra światowe zapotrzebowanie na energię, które będzie stale rosło
stymulowane przez:
m ogromny wzrost populacji,
m lepszą łączność, która rodzi nadzieje na podniesienie poziomu życia,
# potrzebę dobrobytu warunkującego wyższy poziom życia,
W konieczność ochrony środowiska.

Perspektywa obfitości energii służącej ludzkości stała się w połowie dwudziestego wieku
bardziej realna wraz z odkryciem własności jądra atomowego i uzyskania samopodtrzymującej
się reakcji rozszczepienia.

2.1 Dobrobyt, energia a poziom życia
Liczba mieszkańców świata wzrasta corocznie o prawie 100 milionów ludzi, głównie w

krajach uboższych. Spodziewane jest jej podwojenie przed połową dwudziestego wieku, do
ponad 10 miliardów ludzi. W tym okresie skutki oczekiwanego zmniejszenia współczynnika
urodzin najprawdopodobniej będą niweczone przez wzrost długości życia, w miarę poprawy
poziomu opieki medycznej. Demografowie przewidują, że wzrostu populacji nic nie jest w
stanie zatrzymać - poza katastrofalnymi epidemiami atakującymi setki milionów ludzi.

Poziom życia jest ściśle związany ze dobrobytem społeczeństwa. Dobrobyt zaś jest
pochodną wykorzystywania energii do wykonywania pracy. Przez większą część historii
ludzkości energia ta pochodziła od ludzi i zwierząt, uzupełniana tym, co dało się uzyskać
z wiatru i wody. Niewolnictwo kwitło, ponieważ było sposobem na wykorzystanie energii ludzi.
W ciągu ostatnich dwóch stuleci energia dostępna na rynku zastąpiła energię ludzi i zwierząt,
a poziom życia obywateli wielu państw jest dzisiaj znacznie wyższy niż w przeszłości poziom
najbogatszych ludzi posiadających wielu niewolników. Ludzie ci są zdrowsi i żyją dłużej niż
ktokolwiek inny w jakimkolwiek okresie historii cywilizacji. W wielu uboższych krajach ciągle
występują jednak klęski głodu, chorób i wyniszczające ubóstwo. W porównaniu z bogatszymi
państwami zużywają one mniej więcej dziesięciokrotnie mniej energii na osobę. Aby móc
przezwyciężyć te klęski potrzebne im są większe ilości energii.

Nastąpi postęp w zwiększeniu efektywości wykorzystania energii, ale samo w sobie nie
jest to wystarczające aby sprostać zapotrzebowaniu. Wiele różnych przewidywań sprowadza
się do konkluzji, że w połowie przeszłego stulecia świat będzie zużywał corocznie około
1000 EJ1 energii - prawie trzykrotnie więcej niż obecnie. Ze społecznego punktu widzenia
poziom życia w uboższych krajach mógłby być znacząco podniesiony, gdyby ich zużycie
energii wzrosło pięciokrotnie - do poziomu około 100 GJ na osobę. To zbliżyłoby je do około
połowy dzisiejszej średniej dla reszty świata, i do poziomu gdy długość życia i aktywność
gospodarcza mogą być porównywane z analogicznymi dla bogatszych krajów [1,2]. Jeśli do
tego dojdzie, zapotrzebowanie świata zamieszkiwanego przez 10 miliardów ludzi może
wynieść 1000 EJ. W perspektywie historii w okresie ostatnich 200 lat światowe zapotrzebo-

Jeden gigadżul (GJ = 1012J) to 278 kilowatogodzin (kWh) lub równoważnik energii uzyskanej ze spalenia około
28 litrów benzyny; jeden eksadżul (EJ = 1018J) to miliard gigadżuli.
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wanie na energię powiększało się ze stałą średnią 2,3% rocznie [3]. Gdyby to tempo wzrostu
utrzymało się - świat potrzebował by 1500 EJ w roku 2050. Natomiast z punktu widzenia
planistów uwzględnienie prognoz podanych przez poszczególne kraje powoduje, że Światowa
Rada Energii określa światowe zapotrzebowanie na 650 do 1200 EJ w roku 2050 [4].
Te przewidywania wyznaczają zakres dostępnych oszacowań i uwiarygadniają przyjęty wybór
okrągłej wielkości 1000 EJ.

2.2 Dostępność energii
Chemiczna energia uzyskiwana z paliw kopalnych (węgla, ropy i gazu ziemnego)

pokrywa 80% światowego zużycia energii [5]. Eksperci od spraw energetyki przewidują,
że zużycie paliw kopalnych będzie wzrastało, oraz że w czasie następnego półwiecza będzie
wystarczająco dużo zasobów tych paliw aby pokryć wzrost zużycia. Doświadczenie
historyczne dotyczące wszelkiego rodzaju minerałów wykazuje, że wraz ze wzrostem potrzeb
jest odkrywanych coraz więcej zasobów. Tym niemniej, istnieje poważna niepewność co do
ewentualnych odkryć w przyszłości złóż zarówno paliw kopalnych jak i uranu. Na dodatek
wzrastające zaniepokojenie ujemnym wpływem na środowisko emisji ze spalania paliw
kopalnych najprawdopodobniej ograniczy wzrost ich zużycia. Roztropność sugeruje więc,
by sektor energetyczny kontynuował badanie opcji przyszłych źródeł energii.

W ciągu ostatnich 130 lat wykorzystanie wszelkich postaci energii, takich jak drewno,
węgiel i ropa następowało według podobnego schematu. Ich wykorzystanie wzrastało coraz
szybciej, od momentu wprowadzenia do obrotu aż do ostatecznego osiągnięcia najwyższego
udziału w rynku, po czym nowe formy energii przejmowały prowadzenie [3]. Udziały rynkowe
węgla i ropy już obecnie maleją, podczas gdy gazu naturalnego i energetyki jądrowej rosną.
Jeśli ten schemat utrzyma się w przyszłości, gaz naturalny i energia jądrowa będą
dominującymi źródłami energii do roku 2050. Wszystkie paliwa kopalne razem wzięte mogą
zaspokoić od 50 do 60% światowego zużycia, przy wykorzystaniu energetyki jądrowej
do zamknięcia bilansu.

Jeśli chodzi o inne źródła, to energetyka wodna jest jedynym odnawialnym źródłem
energii komercyjnie wykorzystywanym na skalę przemysłową. Jednakże całkowita ilość energii
wytwarzanej przez hydroelektrownie jest ograniczona do poziomu około dwukrotnie wyższego
od obecnego, nawet jeśli zostaną wykorzystane wszelkie możliwe lokalizacje. Tym samym
hydroenergetyka może zaspokoić zaledwie około 2% przyszłego zapotrzebowania. Energia
uzyskiwana z biomasy, odnawialna energia chemiczna, nie ma przemysłowego znaczenia
w gospodarce świata, choć jest niezwykle ważna dla krajów uboższych. Jej udział możnaby
podwoić prowadząc intensywne rolnictwo i gospodarkę leśną, oraz stosując nawozy
chemiczne. Wtedy mogłaby pokryć 12% przyszłego zapotrzebowania. Pomimo ogromnych
wysiłków intensyfikujących poszukiwania sposobów wykorzystania innych energii odnawial-
nych, takich jak energia wiatru i bezpośrednia słoneczna, żadna z nich do tej pory nie
osiągnęła szerokiego zastosowania komercyjnego. Perspektywy wykorzystania energii Słońca
były impulsem dla wielu najnowszych osiągnięć [6] i dalej będą pobudzały pomysłowość
odkrywców, co może wreszcie doprowadzić do opłacalności energii słonecznej. Uwzględniając
jednak bardzo rozproszoną naturę (niski potencjał) energii słonecznej i wiatru, większość
ekspertów od spraw energetyki uważa za mało prawdopodobne, aby w dającej się
przewidzieć przyszłości obie te opcje wniosły większy wkład.

2.3 Elektroenergetyka i energia jądrowa w przyszłości
Energia jądrowa zaspokaja około 7% potrzeb energetycznych świata, praktycznie

w całości w formie elektryczności. Podstawowe paliwa jądrowe, uran i tor, występują obficie
w skorupie ziemskiej. Przy wykorzystaniu obecnie znanej technologii dostępne są ogromne
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ilości paliwa jądrowego, wystarczające do zaspokojenia przyszłego zapotrzebowania świata
przez tysiące lat. Ze względu na ograniczenia ekologiczne i wyczerpywanie zasobów
pozostałych paliw przewidujemy, że energia jądrowa będzie niezbędna dla dostarczenia
znacznie większej części rosnącego zapotrzebowania na energię.

W ciągu minionych 30 lat udział energii wykorzystystywanej w postaci elektryczności
podwoił się w skali świata, i wynosi obecnie około jednej trzeciej całej zużywanej energii.
Ten wzrost udziału w rynku w porównaniu do innych postaci energii nastąpił dlatego,
bo elektryczność jest ekonomiczna, wygodna w użyciu, czysta i atrakcyjna ze względów
środowiskowych. Ta tendencja prawdopodobnie będzie trwała nadal. Energia jądrowa w
naturalny sposób odpowiada temu trendowi, ponieważ jest tańsza gdy korzysta się z niej na
dużą skalę, a taką jest produkcja elektryczności.

Ogrom zadania przed którym stoimy może być zilustrowany skalą zapotrzebowania
na energię jądrową. W początkach przyszłego stulecia może zaistnieć potrzeba budowy
corocznie trzydziestu do pięćdziesięciu elektrowni o mocy 1000MWe każda (30 do 50 GWe
mocy produkcyjnych)2. Do połowy następnego wieku zapotrzebowanie na nowe i zastępujące
wycofywane elektrownie może wymagać budowy 100 GWe rocznie. Tempo to znacząco
przewyższa najlepsze wyniki osiągane do tej pory, ale jest realne do osiągnięcia przy pomocy
dostępnej techniki i zdolności wytwórczych przemysłu. Będzie to wymagało zastąpienia
konwencjonalnych metod projektowania i budowy inżynierią produktu w stylu Henry Forda
oraz produkcją masową. Niektórym może wydawać się to mało prawdopodobne, biorąc pod
uwagę obecny brak zainteresowania elektrowniami jądrowymi na Zachodzie. Mimo to nastąpi
znaczna ekspansja, szczególnie w krajach odczuwających takie zapotrzebowanie: w rodzaju
Chin i innych krajów Zachodniego Pacyfiku. Taka ekspansja jest niezwykle ważna, jeśli
ogromne zapotrzebowanie na energię ma zostać zaspokojone w sposób akceptowalny
ze względu na środowisko.

Czynnikiem krytycznym będzie dostępność kapitału. Patrząc jednak na to z szerszej
perspektywy, wymagane sumy są ułamkiem obecnych wydatków zbrojeniowych. Jeśli więc
istnieje obecnie wola utrzymania poziomu wydatków wojskowych, to analogiczna determinacja
może zapewnić obfitość energii dla świata. Tym nie mniej dostrzegamy ewentualność, że w
skali lokalnej może to wymagać trudnych decyzji politycznych. Bardziej prawdopodobnym jest
to, że większość kapitału zostanie zgromadzona przez środowiska inwestorów, aby skierować
go w miejsce gdzie może być osiągnięty dobry wynik ekonomiczny. Gromadzenie kapitału
będzie przebiegało w sytuacji konkurencji z konwencjonalnymi paliwami, takimi jak gaz
naturalny, który jest obecnie tańszy i istnieją jego bogate złoża już obecnie odkryte. Presja
konkurencyjności doprowadzi do obniżenia nakładów kapitałowych i kosztów eksploatacji
elektrowni jądrowych. Naciski rządów na prawne zagwarantowanie by przemysł ponosił pełne
koszty środowiskowe swojej działalności - mogą doprowadzić w krajach uprzemysłowionych
do wprowadzenia podatku od emisji dwutlenku węgla z paliw kopalnych, a więc do przewagi
energii jądrowej. Taki podatek jest jednak mało prawdopodobny w krajach znajdujących się
na końcu skali rozwoju ekonomicznego, a prących do uprzemysłowienia i rozwoju swej
gospodarki. Dlatego energetyka jądrowa ciągle będzie znajdowała największy rynek w krajach
bardziej rozwiniętych, aż do czasu znaczącego zmniejszenia kosztów inwestycyjnych.

Jak w przypadku każdej innej techniki będą się zdarzały awarie. Jednakże w ostatnim
dziesięcioleciu następowało stałe podnoszenie bezpieczeństwa dzięki energicznym wysiłkom
towarzystw energetycznych i ścisłej współpracy międzynarodowej. Jest mało prawdopodob-
nym aby nastąpił następny tak poważny wypadek, który uwolniłby do środowiska duże ilości

o
Megawat jest podstawową jednostką mocy elektrowni. Megawat mocy elektrycznej (MWe) to 1000 kilowatów

(kWe). Gigawat (GWe) jest równy 1000 MWe. Elektrownia o mocy 1 GWe przeciętnie wytwarza około 25 000 000
GJ energii elektrycznej w ciągu roku. [Elektrownia o mocy 1 GW w ciągu godziny wytwarza 1 gigawatogodzinę
(1 GWh) energii elektrycznej, przeciętnie w ciągu roku (przy współczynniku obciążenia 85%) ok. 7 tys GWh
(7 TWh) czyli 25 min GJ - przyp. tłum.]
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substancji promieniotwórczych na skalę Czarnobyla. Przemysł na całym świecie będzie dalej
koncentrował się na kulturze bezpieczeństwa, ponieważ leży to w jego własnym interesie
ekonomicznym. Istnieje także świadomość, że następna emisja w rodzaju Czarnobyla może
zniszczyć akceptację społeczną niezbędną energetyce jądrowej aby spełnić obietnicę obfitości
energii dla świata.

Podobnie jak w przypadku innych źródeł ekonomia będzie czynnikiem decydującym
0 udziale w rynku jaki przypadnie energetyce jądrowej. Energia jądrowa wymaga urządzeń
z natury bardziej złożonych i droższych w budowie niż elektrownie na paliwa kopalne. Dlatego
paliwo jądrowe aby pozostać konkurencyjnym musi być znacznie tańsze od paliw chemicz-
nych. Dla większości lokalizacji warunek ten jest obecnie spełniony i prawdopodobnie tak
pozostanie, ze względu na ogromne zasoby taniego uranu szeroko rozsiane po całym świecie.
Przemysł jądrowy podejmuje ogromne wysiłki aby obniżać koszty inwestycyjne i eksploatacji
elektrowni jądrowych. Jednakże niezbędna będzie znacznie większa obniżka kosztów
inwestycyjnych by energia jądrowa stała się dostępną w skali globalnej. Energetyka jądrowa
stoi w obliczu ogromnej presji przepisów i ekologii. Te same naciski zwiększą także nakłady
1 koszty eksploatacyjne elektrowni na paliwa kopalne. Ale nie pomoże to biedniejszym krajom,
jeśli nakazy i kontrole ekologiczne wywindują koszty wszystkich opcji energetycznych powyżej
poziomu ich możliwości.

Poziom bezpieczeństwa i koszty staną się najważniejszym wskaźnikiem eksploatacyjnym,
prowadząc w rezultacie do utrzymywania wysokiej wydajności elektrowni. Dzięki już osiągniętej
wydajności obecna generacja tak zwanych reaktorów termicznych - reaktorów wodnych
ciśnieniowych (PWR), reaktorów z wrzącą wodą (BWR), oraz ciężkowodnych reaktorów
CANDU - będzie nadal dominowała na rynku elektroenergetyki jądrowej. Można się
spodziewać ewolucyjnych zmian w konstrukcji, prowadzących do układów bardziej
tolerancyjnych z punktu widzenia bezpieczeństwa . Cechy bezpieczeństwa pasywnego będą
wprowadzane w miarę tego, jak konstrukcje o tych cechach staną się bardziej ekonomiczne.
Wprowadzane będą nowe koncepcje reaktorów w miarę wykazywania ich ekonomiki
i bezpieczeństwa.

W sytuacji, gdy energetyka jądrowa jest już dobrze sprawdzona i położone zostały
podwaliny szeroko zakrojonego programu międzynarodowego, pozostaje jedno zagadnienie,
które w szczególności musi być rozwiązane przed rozpoczęciem tej ekspansji. Niezależnie od
dobrych wskaźników ekonomicznych towarzystwa energetyczne i opinia społeczna potrzebują
zapewnienia, że wszystko zostało przygotowane dla transportowania odpadów promienio-
twórczych pochodzących z kopalni uranu, eksploatacji i likwidacji reaktorów oraz instalacji
cyklu paliwowego, a także wszelkich innych zastosowań substancji promieniotwórczych.
Ta kwestia ma silne zabarwienie emocjonalne, a jest kluczową dla przyszłości atomistyki jako
sprawdzonej technologii. Zagadnienie to jest dodatkowo komplikowane faktem pozostawiania
w wypalonym paliwie reaktorowym ekwiwalentu dużych ilości energii, a mogą one być
odzyskane jedynie przez przeróbkę paliwa - operacja ta nie jest dzisiaj opłacalna. Dotychczas
z całego przemysłu wytwarzającego energię przemysł jądrowy jest jedynym, który wziął na
siebie pełną odpowiedzialność za usuwanie wszelkich odpadów i ponosi pełne koszty tej
operacji. Pomyślnie się składa, że w ostatnich dziesięcioleciach w wielu krajach poczyniono
duże postępy w usuwaniu odpadów, a liczne badania potwierdziły ich techniczną i ekono-
miczną wykonalność. Potrzebne będą rozsądne decyzje aby zademonstrować technologie
i lokalizacje mogilników, wyważając czynniki ryzyka i korzyści dla dobra społecznego.
Rozwiązanie zagadnienia będzie wymagało wspólnych, zdecydowanych wysiłków ze strony
przemysłu, ustawodawców i polityków. Prezentacja i wykorzystanie tej technologii doprowadzi
do przywrócenia zaufania ze strony społeczeństwa.

g
Dąży się do budowy tak zwanych forgiving reactors - reaktorów naturalnie bezpiecznych wybaczających błędy

obsługi, w eksploatacji których nawet najbardziej zwariowane błędy operatorów nie powinny doprowadzić do

wystąpienia awarii (przyp. tłumc-
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Energetyka jądrowa obiecuje dostatek energii w skali stuleci. Dla przykładu, we
współczesnych elektrowniach jądrowych koszt uranu naturalnego stanowi około 1% ogólnych
kosztów wytwarzanej energii. Nawet stukrotny wzrost ceny uranu mógłby zaledwie podwoić
cenę energii. Ta niewrażliwość ceny energii od ceny podstawowego surowca jest unikalną
cechą energetyki jądrowej i wyznacza górne ograniczenie na ostateczny koszt energii, nawet
gdyby korzystano ubogich złóż o niskiej zawartości uranu.

Ostatnio przeprowadzone badania porównały recykling paliwa w reaktorach termicznych
z systemem jednoprzebiegowym, w którym ładowany jest świeży uran a wypalone paliwo nie
jest przerabiane [7]. Analiza wykazała, że nie można się spodziewać przewagi ekonomicznej
recyklingu w początkach przyszłego stulecia, nawet przy podwojeniu obecnych cen uranu.
Dopóki koszty przeróbki paliwa nie ulegną znaczącemu obniżeniu lub ceny uranu nie wzrosną
kilkakrotnie, najprostszym rozwiązaniem dla towarzystw energetycznych będzie po prostu
składowanie zużytego paliwa.

Uran jest towarem międzynarodowym, a jego cena w ostatniej dekadzie była bardzo
niska ze względu na nadmiar taniego surowca na rynku światowym. W konsekwencji nastąpił
spadek produkcji, nie prowadzono poszukiwań nowych złóż i praktycznie nastąpiła stagnacja
w procesie odzyskiwania go z ubogich złóż. Aktualny stosunek ilości tanich zasobów
do wielkości rocznej produkcji wynosi około 30 [8] - co jest wartością stosunku rezerw do
produkcji charakterystyczną dla ropy, utrzymującą się konsekwentnie w ciągu ostatnich 50 lat.
Doświadczenie przemysłu naftowego i gazowego wykazuje, że zapotrzebowanie stymuluje
poszukiwania, co w rezultacie prowadzi do stałego wzrostu zasobów pomimo kontynuacji
spożycia [5]. Podobny schemat może wystąpić także dla uranu, w którym to przypadku
nastąpi ogromny wzrost nadmiaru taniego uranu w stosunku do ilości paliwa. Nie ma jednak
pewności, że taki schemat będzie miał miejsce.

Reaktory termiczne wykorzystują jedynie niewielką część uranu. Nie ulega jednak
wątpliwości, że z patrząc perspektywy energii niezbędnej dla podtrzymania rozwoju świata
strategiczne znaczenie rozszczepienia atomu polega na umożliwieniu powiększenia bez końca
zasobów przez powtórny przerób paliwa. Odmienna technologia stosowana w reaktorach
prędkich powielających (FBR) oferuje możliwość wykorzystania wielokrotnie większej części
energii zawartej w uranie, oraz rozszerzenia bazy naturalnych zasobów na stulecia. Reaktory
termiczne używające jako paliwa toru także mogą wykorzystać znacznie większą część energii.
Rozwój reaktorów prędkich i optymalizacja procesów przeróbki były prowadzone w wielu
krajach od kilkudziesięciu lat. Rozwój ten obecnie wkroczył w fazę instalacji demonstracyjnych
dużej skali. Są przesłanki wskazujące na to, że przerób plutonu w reaktorach prędkich stanie
się konkurencyjny wobec reaktorów termicznych w następnej generacji zakładów doświad-
czalnych [9, 10].

Czy w ciągu 50 lat przerób wypalonego paliwa na dużą skalę stanie się charakterys-
tyczną cechą światowej energetyki jądrowej - będzie to zależało od tego, na ile da się obniżyć
koszty przerobu i recyklingu, oraz od ilości odkrywanego w miarę wzrostu zapotrzebowania
taniego uranu. W międzyczasie przerób paliwa z reaktorów termicznych będzie w niektórych
krajach kontynuowany, bądź w celu zgromadzenia surowca dla przyszłych reaktorów prędkich,
bądź też aby się pozbyć odpadów produktów rozszczepienia, pozostawiając opcję recyklizacji
jako otwartą na przyszłość. Odpowiednie technologie związane z wszelkimi aspektami cyklu
paliwowego zostały już sprawdzone na dużą skalę. W niektórych krajach są kontynuowane
programy rozwojowe reaktorów prędkich, dla zapewnienia strategicznego bezpieczeństwa
dostaw paliwa. Jeśli tylko dostępne będą odpowiednie fundusze sytuacja ta będzie
utrzymywana, aż do momentu gdy technologia ta stanie się konkurencyjna od strony
ekonomicznej. Komercyjne wykorzystanie reaktorów prędkich będzie w pierwszym rzędzie
zagadnieniem ekonomiki, zależąc początkowo od postępu technologicznego zarówno w
dziedzinie reaktorów prędkich jak i cyklu paliwowego, oraz od dostępności i cen uranu.
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Gdyby technologia reaktorów prędkich okazała się nieopłacalna, alternatywą produkcji
materiałów rozszczepialnych będzie wykorzystanie reaktorów spallacyjnych, podtrzymywanych
akceleratorami. Będą one wykorzystywały wiązki wysokoenergetycznych protonów (przeciętnie
0 energii 1 do 2 GeV przy natężeniu do 100 miliamperów) do bombardowania tarcz z metali
ciężkich, takich jak eutektyka ołowiu z bizmutem. W reakcji spallacji przy zderzeniu z protonem
powstaje do czterdziestu neutronów, a absorbcja tych neutronów przez jądra toru prowadzi
do powstania rozszczepialnego uranu-233, który można użyć w konwencjonalnych reaktorach
termicznych. Zaletami tego układu jest mniejsza aktywność chemicznia substancji w
porównaniu z sodem z reaktorów prędkich, oraz fakt raczej podkrytyczności niż krytyczności
systemu z neutronami prędkimi, natomiast problemem pozostaje technologia akceleratorów.

Najprawdopodobniej przez następne 50 lat większość światowej produkcji energii
jądrowej będzie pochodziła z reaktorów termicznych. Dla zaspokojenia światowego
zapotrzebowania na energię w przyszłości ważne są nieustające wysiłki zmierzające do
opracowania i szerokiego wdrożenia reaktorów prędkich z plutonem jako paliwem. Jest jednak
mało prawdopodobne, aby w ciągu następnych 50 lat reaktory te uzyskały dominujący udział
w rynku.

Synteza termojądrowa ma w zanadrzu najdalej posuniętą obietnicę nieograniczonych
źródeł paliwa, czerpiąc deuter z wody dostępnej na całym świecie4. Badania trwają od pół
wieku i są nadal kontynuowane. Niestety ta dziedzina nauki i techniki okazała się niezwykle
trudnym wyzwaniem. Bardzo wysokie temperatury, jakie wydają się niezbędne dla wywołania
reakcji syntezy, wymagają jedynych w swoim rodzaju podejść do nagrzewania i utrzymywania
paliwa. Trudności techniczne i problemy gospodarcze większości państw uprzemysłowionych
doprowadziły do redukcji funduszy na badania termojądrowe. Według obecnego stanu wiedzy
wydaje się, że koszty potencjalnie alternatywnych źródeł energii, włączając w to energię
rozszczepienia, musiały by znacząco wzrosnąć aby synteza stała się atrakcyjna pod względem
ekonomicznym. Ponieważ z kontrolowanej reakcji syntezy dotychczas nie uzyskano nadwyżki
energii netto, jest bardzo mało prawdopodobne aby synteza termojądrowa odegrała jakąś rolę
na rynku energetycznym za 50 lat5.

Istotne znaczenie będzie miała międzynarodowa współpraca w dziedzinie wykorzystania
energii jądrowej. Instytucje takie jak Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA),
Światowe Stowarzyszenie Operatorów Jądrowych WANO, INSC, Rada Atomistyki Pacyfiku
1 Bank Światowy już obecnie współpracują z powodzeniem. Organizacje te utrzymają swoją
rolę w kierowaniu, wspieraniu i prowadzeniu szkolenia w krajach rozwijających się, w trakcie
rozpoczynania przez nie własnych programów energetyki jądrowej. Tego typu instytucje będą
monitorowały jakość konstrukcji i obsługi, aby zapewnić bezpieczną eksploatację.
Świat będzie także potrzebował gwarancji udzielanych przez odpowiednie organy kontroli,
że istnieją mechanizmy zapobiegające użyciu materiałów jądrowych - w szczególności plutonu
- do celów innych niż pokojowe. Podstawową przesłanką międzynarodowych wysiłków
zapobiegających proliferacji broni jądrowej był fakt, że zapewnienie obfitości energii prowadzi
do podwyższenia standardu życia, co w konsekwencji jest najważniejszym czynnikiem

4
Najbardziej optymalna jest synteza deuteru i trytu, daje najwięcej energii a warunki przeprowadzenia są

relatywnie prostsze do spełnienia. Praktyczną wadą tej reakcji jest jednak niemal zupełny brak tego ostatniego
izotopu w przyrodzie - 1 atom trytu przypada na 1018 atomów wodoru. W przyszłych instalacjach klasy elektrowni
termojądrowej tryt będzie produkowany z litu w płaszczu otaczającym komorę. Lit pod wpływem bombardowania
neutronami z syntezy rozpada się na hel i tryt. Ten ostatni razem z deuterem będzie wprowadzany do komory
reaktora termojądrowego.
Zasoby litu w przyrodzie są co prawda ograniczone, ale tak duże, że uzyskany z niego tryt wystarczyłby na
kilkaset tysięcy lat. Deuteru starczy na znacznie dłużej (stanowi on w przyrodzie 1/6500 wodoru naturalnego).
Stąd w dalszej kolejności istnieje możliwość przejścia na mniej efektywną pod względem uzysku energetycznego,
i trudniejszą od strony technicznej, syntezę jąder deuteru. [przyp. tłum.]

W połowie XXI wieku przewidywane jest zaledwie uruchomienie pierwszej prototypowej elektrowni termojądrowej
[przyp. tłum.].
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prowadzącym do stabilności i pokoju światowego. Oprócz udzielenia wsparcia wszystkie
narody zostaną wezwane do okazania swej woli politycznej i środków gwarantujących,
że technika jest wykorzystywana wyłącznie w celach pokojowych.

Pod koniec dwudziestego wieku jedną z głównych przeszkód w pozszerzaniu
wykorzystania energetyki jądrowej był brak społecznej akceptacji. Społeczeństwo uważa,
że ryzyko energii jądrowej jest wysokie - znacznie wyższe od wyliczonego przez ekspertów.
W rezultacie ryzyko jest akceptowane tylko wtedy, gdy równocześnie postrzegane jest
ogromne zapotrzebowanie na energię. Jeśli dostępne są inne, obfite i tanie źródła energii takie
jak gaz ziemny, społeczeństwo nie wierzy, źe energia jądrowa jest warta ryzyka. Przed
przemysłem jądrowym stoi zadanie zrozumienia mechanizmów rządzących percepcją ryzyka,
z których większa część nie ma charakteru technicznego, oraz dołożenie starań aby społeczny
odbiór ryzyka był bliższy ocenom atomistów. Jeśli uda się to osiągnąć, to energia jądrowa
stanie się energią z wyboru, ze względu na jej ogólnie niski stopień ryzyka, ogromną
dostępność oraz stosunkowo niskie i stabilne koszty.

2.4 Inn© zastosowania nauki i techniki jądrowej
2.4.1 Zastosowania w dziedzinie energetyki

Najbardziej prawdopodobnym, nowym rynkiem energii jądrowej jest ciepłownictwo
na potrzeby przemysłowe, komunalne i komercyjne. Szereg krajów już obecnie opracowało
reaktory, jak choćby chłodzone helem, specjalnie dla zapewnienia dostaw wysokotemperaturo-
wego ciepła dla przemysłu. Jednak większość zakładów produkcyjnych potrzebuje
stosunkowo niewielkich ilości energii, a małe bloki jądrowe nie są konkurencyjne w porów-
naniu z tanim i powszechnie dostępnym gazem ziemnym. Prostota konstrukcji i własności
samoregulacyjne będą kluczem do konkurencyjności mniejszych bloków. Ale już teraz istnieje
duża liczba kompleksów energetycznych, w których przedsiębiorstwa działające wokół zakładu
energetycznego korzystają z taniego ciepła dostarczanego przez duże bloki jądrowe.

Powszechnie uważa się wodór za alternatywny nośnik energii z uwagi na jego własności
cieplne, łatwość transportu oraz brak zanieczyszczających produktów spalania. Dzisiaj jest to
nośnik nieekonomiczny, ale jego rola może wzrosnąć, kiedy zostanie uruchomiona produkcja
wodoru poprzez reformowanie gazu ziemnego w reaktorach wysokotemperaturowych,
a później poprzez wykorzystanie elektryczności z elektrowni jądrowych do elektrolizy wody.
W ciągu 50 lat elektrownie jądrowe bardzo dużej skali będą mogły produkować ogromne ilości
czystej energii, w postaci elektryczności dla celów powszechnego użytku, oraz wodoru na
potrzeby transportu.

Słodka woda jest żywotnie ważnym surowcem, którego zaczyna brakować w wielu
rejonach świata. Ogromne metropolia będą poszukiwały projektów instalacji odsalania wody
morskiej na dużą skalę. Przy takiej skali przedsięwzięć energia jądrowa będzie w stanie
zapewnić słodką wodę w sposób niezawodny i ekonomiczny.

Dalsze postępy w dziedzinie wykorzystania energii mogą spowodować znaczący wzrost
zapotrzebowania na energię jądrową, na przykład w bezpośrednim przerobie złóż i minerałów
na nowe surowce, w zastępowaniu tradycyjnych materiałów materiałami nowszymi, albo w
nowych technologiach produkcji. Energia jądrowa może być wykorzystywana w dziedzinie
transportu, w szczególności w morskim transporcie nawodnym i podwodnym. Przełom może
uczynić realnym wykorzystanie bardzo małych generatorów jądrowych. Już dziś do transmisji
danych w skali globalnej wykorzystuje się satelity, zamiast kabli i przewodów. Można sobie
wyobrazić, że taką technikę uda się rozbudować w stopniu pozwalającym na przesyłanie
dużych ilości energii wokół całego świata, umożliwiając wytwarzanie energii w jednym miejscu
a jej wykorzystywanie w zupełnie innym regionie.
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2.4.2 Zastosowania pozaenergetyczne
W ciągu minionych 50 lat dokonano ogromnego postępu w innych obszarach nauki

i techniki jądrowej. Znacznie udoskonalono wykorzystanie radioizotopów i urządzeń
wytwarzających promieniowanie w diagnostyce medycznej i terapii onkologicznej;
w badaniach podstawowych oraz w rolnictwie. Możemy oczekiwać dalszego kontunuowania
szybkiego wzrostu tych zastosowań. To co jest dziś zastosowaniem specjalnym, może wejść
w powszechny użytek w typowym otoczeniu. Postępy z dziedziny agrokultury będą
wykorzystywane w ogrodnictwie; napromieniana żywność stanie się powszechniością;
będzie można zwalczać szkodniki w skali całego regionu6.

Obróbka radiacyjna stanie się prawdopodobnie jednym z ważniejszych procesów
przemysłowych. Już dziś jest wykorzystywana do produkcji kompozytów, a pojawią się nowe
obszary zastosowań tych lekkich i bardzo wytrzymałych materiałów. Jest wielce prawdopo-
dobnym, że przy użyciu techniki radiacyjnej będzie wytwarzany ogromny asortyment towarów
przemysłowych i konsumpcyjnych.

Jednym z najważniejszych zastosowań promieniowania jądrowego będzie konserwacja
żywności. Niedożywienie obejmuje wiele obszarów współczesnego świata, a jest ono wynikiem
nie tylko niewielkiej produkcji żywności, lecz również faktu, że znaczna część wyprodukowanej
żywności ulega zniszczeniu po zaatakowaniu przez bakterie i szkodniki. Wyeliminowanie tych
strat przy pomocy promieniowania mogłoby skutecznie podwoić efektywną ilość dostępnej
żywności, z ilości aktualnie wytwarzanej. Technologia jest dostępna, ale sam proces
ze względu na obawy społeczeństwa nie jest jeszcze powszechnie stosowany, nawet
w krajach uprzemysłowionych. W miarę jak korzyści i bezpieczeństwo tych metod zyskają
szerszą akceptację, powinny one znaleźć powszechne zastosowanie na całym świecie w ciągu
następnych 50 lat.

Ostatni przegląd danych naukowych na temat adaptacyjnych reakcji komórek i
organizmów na promieniowanie [11], dokonany przez Komitet Naukowy Narodów Zjednoczo-
nych d/s Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR) potwierdził, że nie występuje
żaden znaczący wzrost śmiertelności (a istnieje nawet bardziej znaczący statystycznie dowód
spadku śmiertelności) dla populacji poddanej niskim dawkom promieniowania (poniżej około
20 do 40 centigrejów). Niektóre naukowe interpretacje tych dowodów stwierdzają [12],
że istnieją nawet korzyści z niskich i umiarkowanych dawek promieniowania. Może to mieć
niezwykłe implikacje w postaci niedrogich zdrowotnych zabiegów prewencyjnych i
terapeutycznych. Takie wyniki mogą ewentualnie doprowadzić do zmiany społecznej percepcji
zdrowotnych skutków promieniowania. W przypadku potwierdzenia tych wyników można by
rozszerzyć kontrolowane stosowanie niskich dawek promieniowania jako skutecznego
rutynowego postępowania medycznego.

Ponieważ wzrost jednej techniki zależy w znacznym stopniu od innych, zwłaszcza w
dziedzinie opracowywania nowych materiałów, możliwym jest pojawienie się nowych
zastosowań promieniowania i źródeł promieniotwórczych, o których dotychczas nie było
słychać. Bioinżynieria i inżynieria materiałów syntetycznych są również obszarami rozwijający-
mi się. Czy jest do pomyślenia, aby nowe materiały osłonowe o grubości zaledwie paru
milimetrów mogły zastąpić nieporęczny ołów i materiały o dużej zawartości wodoru używane
współcześnie? Przy takim postępie nowe zastosowania będą wykorzystywane w domu,
podczas wypoczynku, w dziedzinie transportu i produkcji. Fizyka teoretyczna może również
wnieść znaczący przyrost wiedzy, porównywalny z tym w przeszłości, kiedy Ogólna Teoria

Chodzi o stosowanie w rolnictwie zwalczania szkodników np. metodą wypuszczania do otoczenia owadów
wysterylizowanych przy wykorzystaniu promieniowania jonizującego. Tego typu operacje były już z pełnym
sukcesem przeprowadzone na dużą skalę: np. eradykacja muchy śrubowej (groźny pasożyt bydła, owiec, kóz,
królików i jeleni - prawie 80% świeżo urodzonych i młodych jelonków ginęło w wyniku pasorzytnictwa larw tej
muchy) z krajów półkuli zachodniej (USA, Puerto Rico, Meksyk) oraz Libii, [przyp. tłum.].
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Względności została przyjęta i potwierdzona. Jest możliwe, że Wielka Zunifikowana Teoria
Pola, godząca Teorię Względności z mechaniką kwantową, stanie się rzeczywistością.
Tego rodzaju postęp może doprowadzić do lepszego zrozumienia mechanizmów syntezy,
i ewentualnie realnego postępu w instalacjach energetyki termojądrowej. Synteza lekkich
pierwiastków może być źródłem nowych, cennych narzędzi wykorzystujących promienio-
wanie7.

2.5 Wizja
Każda wizja następnych 50 lat wymaga skoku w obszarze nadziei - powoduje wyjście

poza granice obecnej wiedzy i możliwości realizacji, oraz poszukiwanie ścieżki ku lepszemu
życiu dla ludności świata, nawet jeśli jego populacja wzrasta w sposób dramatyczny.
Mając wizję wszelkie możliwości i nowe dogodne okazje dla społeczeństwa są w zasięgu ręki.
Nawet jeśli droga nie jest dzisiaj wyraźnie widoczna, naukowcy, technicy i przedsiębiorcy
przyszłości bez wątpienia ją odnajdą - ścieżkę wiodącą poza dzisiejsze interesy i politykę,
dokonując wynalazków i przynosząc nowe korzyści światu.

Świat połowy dwudziestego pierwszego wieku będzie potrzebował nieporównalnie
większych ilości energii aniżeli obecnie, oraz różnorodnych rozwiązań jej dostarczenia w
sposób ekonomiczny i dający się zaakceptować ze względu na środowisko. W takim pakiecie
źródeł energii energia jądrowa będzie odgrywała znaczącą rolę. Musi ona ciągle potwierdzać
bezpieczeństwo swojej eksploatacji i ekonomiczną konkurencyjność. Inne zastosowania
energii jądrowej także będą miały ogromny wpływ na podwyższanie jakości życia - w ochronie
zdrowia, produkcji żywności oraz produkcji przemysłowej.

Nasza wizja nauki i techniki jądrowej jest wizją nadziei dla całej ludzkości.
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3. Strategie na następne pif idMesiąt lat

3.1 Obecny stan energetyki jądrowe]
3.1.1 Dokonania obecnej generacji energetyki jądrowej

W okresie 40 lat energetyka jądrowa zajęła swoje obecne miejsce obok tradycyjnych
źródeł podstawowych energii elektrycznej. W 1994 roku przy użyciu paliw kopalnych (węgla,
ropy naftowej i gazu ziemnego) produkowano 64% energii elektrycznej w skali świata,
elektrownie wodne wytwarzały 18%, a elektrownie jądrowe prawie 18%. W tym samym roku
w 30 krajach na świecie pracowało 425 reaktorów energetycznych, o łącznej mocy
zainstalowanej 356 GWe. Jeśli chodzi o przyszłość, to w różnych stadiach budowy znajdowało
się 66 reaktorów (o łącznej mocy zainstalowanej 57 GWe), a zamówionych było dalszych
59 reaktorów (o mocy 51 GWe).

Opracowano cztery typy reaktorów jądrowych dla komercyjnej produkcji elektryczności:
1. Reaktory lekko wodne LWR (np. PWR i BWR) dominują na rynku. Ich rozwój zainicjowano

w Stanach Zjednoczonych, a są konstruowane przez firmy projektowo-budowtane
z Francji, Niemiec, Korei, Japonii oraz ze Stanów Zjednoczonych.

2. Reaktory ciężko wodne, reprezentowane przez opracowany w Kanadzie typ CANDU,
są realną techniką alternatywną. Projektowane są przez firmy z Kanady i Korei.

3. Opracowane we Francji i Wielkiej Brytanii reaktory chłodzone gazem nie są już
budowane. Prace związane z wysokotemperaturowymi reaktorami chłodzonymi gazem
zostały wstrzymane w Niemczech, Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

4. Opracowane w byłym Związku Radzieckim reaktory wodne ciśnieniowe, ze zbiornikami
ciśnieniowymi (WWER) lub typu kanałowego (RBMK), są eksploatowane na rynku krajów
bloku wschodniego.
Stały rozwój oraz doświadczenia projektowe i eksploatacyjne czterdziestolecia prowadziły

oczywiście do udoskonaleń w zakresie technologii, wydajności i ekonomiki. Trend wprowa-
dzania ulepszeń trwa, potwierdzając rolę energetyki jądrowej jako ważnego producenta
elektryczności.

Jest rzeczą naturalną, że gwałtowny rozwój nowej techniki może napotykać na trudne
momenty - natury zarówno społecznej jak i technicznej.

3.1.2 Odpowiadając na problemy
Technika energetyczna, która zaspokaja prawie 20% światowej produkcji elektryczności,

musi być niezawodna i opłacalna aby osiągnąć taki udział rynkowy. Konkurencja między
dostawcami sektora atomistyki oraz wobec innych technologii energetycznych wydaje się być
odpowiednim mechanizmem gwarantującym utrzymanie efektywności technicznej i ekono-
micznej. Niezbędna będzie jednak duża redukcja kosztów energetyki jądrowej, aby mogła
konkurować z tanim gazem dostępnym przez następnych kilka dziesięcioleci z rurociągów na
większej części obszaru półkuli zachodniej.

Chociaż tego typu zagadnienia techniczne i ekonomiczne są wewnętrzną sprawą
przemysłu, inne aspekty energetyki jądrowej stały się przedmiotem szerszego zaniepokojenia.
W ciągu minionych 40 lat przemysł jądrowy dokonał znacznego postępu w dziedzinie
rozwiązań technicznych i instytucjonalnych związanych z bezpieczeństwem elektrowni,
gospodarką odpadami, wpływem na środowisko oraz nieproliferacją broni jądrowej.
Jeśli jednak energetyka jądrowa ma w przyszłości wypełnić swą potencjalną rolę - to w te
dziedziny należy włożyć więcej wysiłków, aby uzyskać społeczną akceptację.
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Bezpieczeństwo
Wymogi bezpieczeństwa wobec instalacji jądrowych są zdefiniowane i wypełniane pod

względem technicznym, prawnym i administracyjnym. We wszystkich krajach lokalizacja,
projektowanie, budowa i eksploatacja elektrowni oraz innych instalacji jądrowych podlega
przepisom ustawodawstwa i licencjonowaniu. Żadna elektrownia nie może być eksploatowana
bez wnikliwego i dokładnego zbadania poziomu jej bezpieczeństwa i wpływu na środowisko.
Wytyczne opublikowane przez IAEA obejmują wszelkie aspekty tego procesu.

W krajach wykorzystujących projekty z kręgu półkuli zachodniej wymogi te zostały
wprowadzone w życie i okazały się wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa ludności.
Nie było żadnego znaczącego uwolnienia substancji promieniotwórczych poza granice
elektrowni, nawet w czasie awarii w Three Mile Island, gdy uszkodzeniu uległa połowa rdzenia
reaktora. Wymogi te są wystarczające, ale również konieczne. Jako przykład, reaktory
opracowane w byłym Związku Radzieckim nie odpowiadają w pełni standardom bezpieczeń-
stwa przyjętym przez inne kraje. Awaria w Czamobylu uwolniła do atmosfery znaczne ilości
materiałów radioaktywnych, a skażenie promieniotwórcze przekroczyło granice państwowe,
Dlatego też nie ma powodu do samozadowolenia, i nawet jeśli dotychczasowe wyniki są
dobre - to ciągle dąży się do ich poprawy. Postęp techniczny i rosnące wymogi bezpieczeń-
stwa wymagają stałych wysiłków i czujności.

Odpady
Wymogiem zaakceptowanym przez przemysł jądrowy na całym świecie jest to,

że odpady nie są uwalnianie do otoczenia, jeśli poziom ich radioaktywności mógłby
zaszkodzić ludziom. Generalnie, ostateczne składowanie jest poprzedzone przechowywaniem
nadzorowanym przez ludzi. Odpady niskoaktywne są zwykle usuwane drogą grzebania ich
w odpowiednim miejscu (mogilniku). Promieniowanie wysokoaktywnych odpadów ma zbyt
długie okresy życia, aby można je było traktować w ten sposób. Są one umieszczane
w specjalnie skonstruowanych przechowalnikach na terenie obiektów jądrowych, to znaczy
w konstrukcjach zaprojektowanych dla zapewnienia ochrony przed promieniowaniem
i usuwania ciepła. Wybudowane przechowalniki wymagają ciągłego nadzoru.

Zrozumiałym jest, że nie można stosować ciągłego nadzoru przez cały czas potrzebny
do tego, aby poziom promieniowania zmalał do bezpiecznego poziomu. Potrzebny do tego
czas jest raczej rzędu epok geologicznych niż dynastii pokoleń ludzkich. Opracowano techniki
wiązania odpadów, a także wytypowano stabilne struktury geologiczne, odpowiednie do
głębokiego składowania. Tym niemniej ani technologia stabilizacji odpadów, ani lokalizacje
głębokich mogilników nie zostały jeszcze zaaprobowane przez rządy, i aktualnie wszystkie
wysokoaktywne odpady pozostają pod kontrolą człowieka.

Niektórzy w braku polityki odnośnie usuwania wysokoaktywnych odpadów upatrują błąd
przemysłu jądrowego. Podobny krytycyzm jest stosowany wobec odpadów o niskiej
aktywności, co w pewnych wypadkach prowadzi do nieakceptowania budowy przechowal-
ników odpadów niskoaktywnych - nie wzbudzających jakichkolwiek obaw od strony
technicznej.

Nieproliferacja
Podejmowanie działań zapobiegających wykorzystaniu techniki i materiałów jądrowych

do zastosowań wojskowych rozpoczęło się około roku 1945. Stworzono struktury regionalne
i system dwustronnych porozumień, a w 1970 roku wszedł w życie Układ o Nierozprzestrzenia-
niu Broni Jądrowej (NPT). Układ ten popiera pokojowe wykorzystanie energii jądrowej i
nakłada obowiązek międzynarodowej współpracy w zapobieganiu wykorzystywania technologii
jądrowej w celach militarnych.
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W ramach Układu NPT prowadzony jest przez MAEA system zabezpieczeń, wykrywający
wszelkie odstępstwa od zasad wykorzystania materiałów jądrowych. System ten wymaga aby
rozliczenia materiałów rozszczepialnych (bilanse materiałowe) były weryfikowane przez
międzynarodowe zespoły, utworzone z obywateli krajów innych niż kontrolowany.

W trakcie Konferencji z 1995 roku układ NPT został przedłużony bezterminowo, stając
się podstawą systemu prawnego nieproliferacji.

Akceptacja publiczna
Unikalną cechą energii jądrowej jest to, że społeczeństwo postrzega jej ryzyko jako

znacznie wyższe od obliczonego przez ekspertów w tej dziedzinie. To zaniepokojenie
doprowadziło społeczeństwo do wykorzystywania praw swojej interwencji w procedury
licencjonowania instalacji jądrowych. Efektem takich prób było opóźnianie, a nawet
powstrzymanie budowy elektrowni jądrowych. Aby energetyka jądrowa mogła się dalej
rozwijać jako znacząca technika, wymagana będzie poprawa stopnia akceptacji społecznej.

3.2 Rola energetyki jądrowej w przyszłości
3.2.1 Prognoza długofalowych potrzeb energetycznych świata

Przyszłe zapotrzebowanie świata na energię zostało oszacowane przez Światową Radę
Energii (WEC) w opracowaniu "Energia dla jutrzejszego świata" [1]. Oszacowanie globalnego
zapotrzebowania do 2020 roku oparto na średniej prognoz ONZ dotyczących zaludnienia oraz
na przewidywaniach WEC odnośnie wartości współczynników wzrostu gospodarczego i
efektywności zużycia energii.

W celu oceny globalnego wpływu na środowisko raport WEC przewiduje także
zapotrzebowanie na lata 2050 i 2100, ekstrapolując wielkości z roku 2020. Zapotrzebowanie
jest szacowane dla trzech przypadków (rys. 1); A (wysokiego tempa wzrostu), B (wariantu
odniesienia), oraz C (sterowanego ekologią). W tabeli 1 przedstawiono oszacowania WEC na
lata 2050 i 2100, jako krotność zapotrzegowania z roku 1990.

Nasze analizy przewidywały światowe zapotrzebowanie na energię (tabela 2 i rys. 2) w
podobny sposób jak stosowany w studiach WEC, zakładając jednak:
1. współczynniki wzrostu gospodarczego od 3,6% do 5,6% rocznie w krajach o niskich

dochodach, oraz 2,4% rocznie w krajach o wysokim przychodzie (te wartości umożliwiają
podtrzymanie ogólnoświatowego rozwoju gospodarczego, zmniejszając jednocześnie
przepaść między Północą a Południem)

2. poprawę efektywności wykorzystania energii o 1,4% rocznie, odpowiadającą polepszeniu
wykorzystania energii o czynnik 4 w ciągu 100 lat.
Nasze prognozy zapotrzebowania na energię zarówno dla roku 2050 jak i 2100 są

zbliżone do wyników WEC. Przypadki podawane przez WEC zarówno dla wysokiego tempa
wzrostu jak i wzrostu sterowanego ekologią uznano za mało realistyczne. Tym samym
podstawą naszej prognozy na przyszłość jest wariant pośredni, odpowiadający wariantowi
odniesienia WEC.

Powyższe analizy wskazują, że wzrost światowego zapotrzebowania na energię będzie
zdominowany przez kraje o małym dochodzie. Przewiduje się, że ich potrzeby w roku 2050
będą siedmiokrotnie wyższe niż w roku odniesienia 1990.
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Rys. 1. Światowe zapotrzebowanie na energię według WEC.

Tabela 1. Oszacowania względnego zapotrzebowania na energię, dokonane przez Światową
Radę Energii WEC.

A
B
C

Wariant

Wysokiego tempa wzrostu
Odniesienia
Wzrostu sterowanego ekologią

1990

o o o_

2050

3,1
2,6
1,7

2100

4,8
3,8
2,3

Tabela 2. Oszacowania względnego
przez INSC.

Kraje o niskim dochodzie
Kraje o wysokim dochodzie
Cały świat

światowego zapotrzebowania na

1990

1,0
1,0
1,0

2050

7,0
1,3
2,6

energię dokonane

2100

14,7
1,2
4,4
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Rys. 2. Światowe zapotrzebowanie na energię dla przypadku odniesienia (B) WEC.
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3.2.2 Dostawy energii, a udział energetyki jądrowej
Zarówno w studiach WEC [1] jak i wykonanych przez innych analityków [2] uwzględniano

możliwość pokrycia zapotrzebowania w dwudziestym pierwszym wieku energią pochodzącą
z trzech źródeł:
& paliw kopalnych (ropa, gaz ziemny i węgiel)
# odnawialnych źróder energii (energia wody, energia słoneczna, biomasa, energia

geotermiczna i wiatru)
• energetyki jądrowej.

Doszli oni do wniosku, że ilości nadających się do wydobycia paliw kopalnych są
ograniczone, oraz że nastąpi przejście z zużycia ropy i gazu ziemnego na węgiel. Według
przewidywań tendencja ta, wraz z możliwymi restrykcjami dotyczącymi emisji dwutlenku węgla
do atmosfery, spowoduje osiągnięcie maksymalnego wykorzystania paliw kopalnych w
połowie dwudziestego pierwszego wieku - na poziomie około 1,5 raza wyższym od obecnego.
Jednocześnie, zakładając dalszy postęp techniczny, wykorzystanie energi odnawialnej
powinno wzrosnąć do poziomu od 15 do 25% całkowitego zapotrzebowania na energię
między rokiem 2050 a 2100. Przewiduje się, że pozostałą część energii dostarczy energetyka
jądrowa.

Według przewidywań WEC dotyczących przypadku odniesienia udział energii jądrowej
w całkowitych dostawach energii podstawowej powinien wynieść 15% w roku 2050, a 28%
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w 21008. W porównaniu z rokiem 1994 dostawy energetyki jądrowej powinny zwiększyć się
8-krotnie do roku 2050, a 21-krotnie do roku 2100, WEC przewiduje, że energia jądrowa
będzie wykorzystywana jedynie do produkcji energii elektrycznej.

3.2.3 Dostępność paliwa jądrowego
Opierając się na oszacowaniach WEC światowego zapotrzebowania na energię jądrową

przyjrzyjmy się dostępnym zasobom paliwa jądrowego [3]. Na zasoby paliwa jądrowego
składa się zarówno uran naturalny, jako źródło uranu rozszczepialnego (uranu-235), jak i
rozszczepialny pluton. Łącznie są to zasoby paliwa dla ogólnoświatowego, długofalowego
wykorzystania energetyki jądrowej. Zbadano dwa przypadki: z recyklizacją paliwa i bez niego.
Lepsze wykorzystanie dostępnego plutonu miałoby miejsce w przypadku recyklingu;
cała potrzebna w skali świata ilość plutonu mogłaby pochodzić z przerobu paliwa wypalonego.

Moce zainstalowane w energetyce jądrowej dla wariantu odniesienia WEC (rys. 3) zostały
przedstawione w tabeli 3.

Niezbędne dla osiągnięcia tych mocy tempo budowy bloków przedstawiono w tabeli 4
- odpowiada ono przeciętnie 65 nowym elektrowniom po 1000 MWe rocznie aż do roku 2050,
oraz 85 nowym siłowniom rocznie w latach od 2050 do 2100.

Tempo budowy wzrasta do średniego poziomu 100 elektrowni rocznie w połowie wieku,
kiedy uwzględniliśmy potrzebę wymiany reaktorów ponad czterdziestoletnich. Plany te są
realne nawet dzisiaj, uwzględniając obecny poziom technologii i dostępny potencjał
przemysłowy. Przewiduje się, że konstruowanymi typami standardowych reaktorów jądrowych
będą PWRy, BWRy i CANDU, w proporcjach jakie się ustaliły w 1985 roku.

W przypadku programu recyklizacji paliwa przewiduje się, że reaktory FBR będą miały
współczynnik powielania 1,2, a okres podwajania paliwa 40 lat; oznacza to, że ilość dostęp-
nego plutonu podwoi się w ciągu 40 lat. Uznaje się ten cel za realny. Opierając się na
"Czerwonej Księdze" [4] Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Agencji Energii
Jądrowej 'rozpoznane' zasoby światowe uranu przy koszcie do 130 dolarów za kilogram
wynoszą 3,7 milionów ton, a 'nieodkryte' zasoby 13 milionów ton. Tym samym 'całkowite' lub
'prawdopodobne' zasoby wynoszą 17 milionów ton.

Jeśli pluton nie będzie odzyskiwany, skumulowane zapotrzebowanie na uran naturalny
przekroczy rozpoznane dotychczas światowe zasoby koło roku 2030. Zapotrzebowanie na
uran przekroczy jego prawdopodobne zasoby koło roku 2070, osiągając 45 milionów ton w
roku 2100 (rys. 4).

Jeśli pluton będzie odzyskiwany, zapotrzebowanie na uran będzie w znacznym stopniu
zależne od daty wprowadzenia reaktorów prędkich. Dwa typowe scenariusze przewidują
wprowadzenie reaktorów FBR w latach 2030 i 2050, w każdym przypadku uwzględniając okres
przejściowy 30 lat. W okresie przejściowym będą równolegle budowane zarówno konwencjo-
nalne reaktory jądrowe jak i FBRy, ale stopniowo nastąpi całkowite przejście na budowanie
reaktorów prędkich. Okres przejściowy jest konieczny aby zapewnić wystarczające dostawy
plutonu na stworzenie zapasów rozruchowych, i tym samym zagwarantować niezakłóconą
budowę.

W ostatnim raporcie WEC i Międzynarodowago Instytutu Stosowanej Analizy Systemowej (HASA), zaprezentowa-
nym na 16-tym Kongresie WEC w Tokio we wrześniu i995r, zastosowano alternatywny zestaw założeń i rozważo-
no okres po roku 2020 z większą drobiazgowością niż to uczyniono w studium z 1993r "Energy for Tomorrow's
World"' Komisji WEC. Badania WEC-IIASA przewidują, że w roku 2050 energia jądrowa zaspokoi 14% całości
scenariusza średniego przebiegu. Wartość ta jest bliska wartości 15% dla przypadku odniesienia Komisji WEC,
stosowanej i niniejszym opracowaniu.



Rys.3. Moce zainstalowane w energe-
tyce jądrowej według WEC.
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Tabela 3. Łączna moc zainstalowana

Moc elektryczna, GW

1990

321

Tabela 4. Tempo budowy elektrowni
mocy 1000 MW)

Nowe moce
Wymiana
Suma budowanych elektrowni

w energetyce jądrowej

2020

570

2050

2519

jądrowych (liczba budowanych rocznie

1990-2020

8

8

2020-2050

65
10
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6745
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Rys. 4. Skumulowane zapotrzebowanie na uran naturalny (dla wariantu odniesienia B).

Skumulowane zapotrzebowanie na uran ustabilizuje się na poziomie około 12 milionów
ton, jeśli FBRy zostaną wprowadzane od 2030 roku, a na poziomie 23 milionów ton gdy
nastąpi to w roku 2050. Przesunięcie okresu wprowadzania reaktorów powielających FBR o
20 lat powoduje ogromną różnicę w zapotrzebowaniu na uran. Dostawy spodziewanych ilości
energii jądrowej po racjonalnych cenach i w niezakłócony sposób zależą od dostępności
zasobów, które dadzą się uzyskać przy rozsądnych nakładach energetycznych i finansowych.
To w konsekwencji wymaga odpowiedniego zgrania w czasie przechodzenia od konwencjo-
nalnych reaktorów termicznych do FBRów.

Dla porównania przedstawiono również warianty wysokiego i niskiego tempa wzrostu
według WEC. Wysokie tempo wzrostu powoduje niedobór plutonu, okres przejściowy do
FBRów zajmuje 45 lat zamiast 30 w wariancie odniesienia, a skumulowane zapotrzebowanie
na uran stabilizuje się na poziomie 18 milionów ton około roku 2080. Przy niskim tempie
wzrostu będzie wystarczająca ilość plutonu by zapewnić zapasy rozruchowe FBRów i nie jest
potrzebny okres przejściowy.

Tempo wzrostu w wariancie odniesienia wymaga pokaźnego udziału znanych zasobów
światowych uranu, a wysokie tempo wzrostu będzie wymagało jeszcze większych zasobów.
W skorupie ziemskiej i w oceanach rzeczywiście występuje obfitość uranu. Istnieją przesłanki
geologiczne wskazujące, że możnaby odkryć znacznie więcej uranu - w ilościach znacznie
większych od przewidywanych zasobów - ale nie ma pewności czy będziemy mogli go
pozyskać po rozsądnych cenach. Dotychczasowe wyniki doświadczeń sugerują, że wątpliwa
jest możliwość pozyskiwania uranu z wody morskiej przy racjonalnych kosztach. Co więcej,
wątpliwe jest czy moża określać bardzo rozproszony uran mianem zasobów.
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Kolejnym materiałem jądrowym, który może być użyty w reaktorach jądrowych, jest tor.
Tor 232 jest materiałem paliworodnym przekształcającym się w rozszczepialny uran-233 w taki
sam sposób jak z uranu-238 tworzy się rozszczepialny pluton. Obecne światowe zapasy
uranu-238 (to znaczy uranu zubożonego, pochodzącego z dotychczasowej przeróbki około
1 miliona ton uranu naturalnego) mogłyby po przekształceniu w rozszczepialny pluton
wystarczyć dla dostarczenia światu energii w ciągu setek lat. Dla dokonania oceny
potencjalnych możliwości dostarczenia energii jądrowej ważne są materiały rozszczepialne -
uran-235 i pluton; ilość materiałów paliworodnych nie jest krytyczna. W miarę rozwijania
technologii wykorzystynia plutonu w celu jej komercjalizacji w przyszłości, opcja zastosowania
toru będzie prawdopodobnie rozważana tylko w razie wystąpienia trudności z techniką FBR
lub z plutonem.

Ekstrapolacja możliwości wykorzystania reakcji syntezy termojądrowej, z poziomu
obecnych badań na rynkowe dostawy energii w perspektywie krótszej niż 50 do 100 lat, jest
trudna. Przewidujemy kontynuowanie badań ukierunkowanych na zapewnienie przyszłościowe-
go źródła energii.

3.2.4 Wpływ na światową gospodarkę i na środowisko
W miarę tego, jak energetyka jądrowa wnosi znaczący udział w całkowite dostawy

energii, ujawnia się jej korzystny wpływ na światową gospodarkę i na środowisko. Dochód
krajowy brutto (GDP) na świecie wzrósł, zmalało ryzyko zdrowotne związane z wytwarzaniem
energii, wpływ na środowisko jest niewielki. Skutki radiacyjne związane z energią jądrową
zostaną omówione w następnym paragrafie.

Jeśli energetyka jądrowa jest zastępowana paliwami kopalnymi, wzrasta wtedy
temperatura atmosfery, powodując spadek krajowego dochodu brutto GDR Efekty te były
modelowane podczas analiz ilościowych, na przykład przy pomocy modelu optymalizacyjnego
DICE opracowanego przez Nordhausa [5], uzupełnionych wprowadzeniem ograniczeń źródeł
energii.

Przechodząc do ryzyka związanego z różnymi systemami energetycznymi ustaliliśmy,
że analiza dotychczasowych danych potwierdza najniższe ryzyko energetyki jądrowej spośród
wszystkich metod wytwarzania energii, włącznie z energiami odnawialnymi [6]. Ryzyko to
wyrażane jest współczynnikiem śmiertelności (bezpośredniej lub opóźnionej) zarówno wśród
zatrudnionych pracowników jak i ludności, w przeliczeniu na na gigawatorok pełnego cyklu
paliwowego. Maksymalne ryzyko bezpośrednie dla ludności związane z energetyką jądrową
stanowi około 10% ryzyka związanego z obiektami opalanymi ropą, a maksymalne ryzyko
opóźnione około 3%.

Zalety energii jądrowej uwidaczniają się na przykładzie kosztów zewnętrznych
(środowiskowych). Koszty zewnętrzne energetyki jądrowej są niskie w porównaniu z
odpowiednimi kosztami dla paliw kopalnych, wynoszącymi około 2 centów/kWh. Dla
energetyki jądrowej koszty zewnętrzne według wyliczeń francuskiego ośrodka Centre d'Etude
sur I'Evaluation de la Protection dans le Domains Nucleaire (CEPN) wynoszą 0,31 centów/kWh,
natomiast obliczone przez Oak Ridge National Laboratory (ORNL) ze Stanów Zjednoczonych
wynoszą 0,022 centów/kWh [7]. Różnica między powyższymi dwiema ocenami jest
spowodowana uwzględnianiem zdyskontowanych przez okres 100000 lat ekonomicznych
skutków wydzielania węgla-14, wytworzonego podczas przerobu wypalonego paliwa - przy
stopie dyskonta równej 0% w obliczeniach CEPN, a 3% przyjętej przez ORNL.

3.2.5 Skutki radiacyjne
Skutki radiacyjne zwązane z wykorzystaniem w przyszłości energii jądrowej będą

znikome w porównaniu z ekspozycją od tła naturalnego i z badań medycznych. Efektywna
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Rys. 5. Trendy zbiorowego (efektywnego) równoważnika dawki związanego z energetyką
jądrową, porównane z tłem naturalnym i źródłami medycznymi.

średnia światowa indywidualna dawka promieniowania wynosi 2,4 milisiwerta (mSv) ze źródeł
naturalnych, a 0,6 mSv z badań medycznych. Wykorzystanie energii jądrowej w 1989 roku
przyniosło 0,01 mSv, lub inaczej mówiąc: mniej niż 1% średniej dawki indywidualnej. Dane te
zostały zaczerpnięte z raportu poświęconego biologicznym skutkom promieniowania
jonizującego, uwzględniającego zarówno naturalne jak i sztuczne źródła, opublikowanego w
1993 roku przez UNSCEAR [8]. Dawki promieniowania pochodzące od energetyki jądrowej
obliczyliśmy dla przypadku odniesienia WEC w roku 2100. Dawki te wynoszą mniej niż 3%
całkowitej dawki dla ludności, związanej z naturalnym promieniowaniem i zabiegami
medycznymi, bez względu na to czy pluton będzie odzyskiwany czy też nie (rys. 5).
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W porównaniu z wielkością regionalnych fluktuacji poziomu promieniowania naturalnego9 oraz
pochodzącego z zabiegów medycznych, dawki związane z użyciem energii jądrowej mają
pomijalny wpływ na zdrowie ludzi.

Nasze obliczenia globalnego wpływu na środowisko promieniowania związanego z
przyszłym długotrwałym wykorzystywaniem energii jądrowej opierały się na tych samych
technikach co w studium UNSCEAR. Etapami, w których występuje promieniowanie mające
wpływ na efektywną dawkę są: (a) wydobycie i przemiał rudy, (b) produkcja paliwa, (c) reaktor
jądrowy, (d) przeróbka wypalonego paliwa, (e) składowanie odpadów stałych, oraz
(f) transport. Dla każdego etapu może być wyliczona efektywna ekspozycja ludności
(w osobosiwertach na gigawatorok wytworzonej elektryczności). Dwa rodzaje obliczanych
dawek dla ludności to lokalna i regionalna (dawka w promieniu 2000 kilometrów wokół
instalacji jądrowej) oraz globalna (dawka od radionuklidów rozproszonych po całym świecie).
Obliczenia przeprowadzono dla dwóch przypadków: z cyklem przerobu plutonu i bez niego.
Recyklizacja plutonu zmniejsza ilość wykorzystywanego uranu naturalnego, zmniejszając tym
samym dawki na etapach wydobycia i przemiału. Tym niemniej promieniowanie występuje
podczas przerobu paliwa. Ilości materiałów radioaktywnych (a tym samym i promieniowania)
uwalnianych w przyszłości w procesie przeróbki paliwa, przyjęto z uwzględnieniem przyszłych
udoskonaleń procesu.

Pomimo iż energetyka jądrowa wnosi jedynie niewielką część do całkowitej dawki
promieniowania, przemysł jądrowy będzie kontunuował swoje wysiłki zminimalizowania
narażenia.

3.3 Strategie owiązane z reaktorami i cyklem paliwowym
W tym rozdziale rozpatrzymy techniczne rozwiązania, którymi trzeba się zająć aby w

dającej się przewidzieć przyszłości zagwarantować kontunuowanie roli energetyki jądrowej
jako ekonomicznej opcji energetycznej.

3.3.1 Kierunki rozwoju udoskonalonych reaktorów
W chwili obecnej podejmowane są znaczące wysiłki aby udoskonalić komercyjne

reaktory na neutronach termicznych oraz rozwijać FBRy. Kompendium charakterystyk
technicznych tych udoskonalonych reaktorów, oraz ich cykli paliwowych, został przedstawiony
w Dodatku.

W pierwszej połowie dwudziestego pierwszego wieku tradycyjne reaktory termiczne będą
dostarczały ponad 90% energii jądrowej, nawet jeśli FBRy zostaną wprowadzone w skali
ogólnoświatowej w roku 2030. Dlatego wprowadzanie ewolucyjnych zmian udoskonalających
konstrukcje klasycznych reaktorów jądrowych może przynieść znaczący zysk. Sytuacja zmieni
się w drugiej połowie dwudziestego pierwszego wieku, jeśli da się odczuć brak paliw
kopalnych (za wyjątkiem węgla) i uranu dla reaktorów termicznych, oraz jeśli potwierdzą się
przewidywania związane z efektem cieplarnianym, wymagające drastycznego ograniczenia
wykorzystania paliw kopalnych. Reaktory FBR prawdopodobnie okażą się niezbędne dla
pokrycia przeważającej części energetycznych potrzeb świata. Dlatego też rozwój FBRów
powinien następować niezwłocznie, tak aby w razie takiej potrzeby były dostępne.

Istnieją konkretne cele rozwoju nowoczesnych reaktorów na neutrony termiczne, zarówno
typów lekko- jak i ciężkowodnych. Postawione cele mają charakter ewolucyjny, a ich zadaniem
jest wprowadzenie udoskonaleń w najbliższej przyszłości. Cele te obejmują redukcję kosztów,

g
Istnieją rejony o nietypowych warunkach geologicznych w Indiach (Kerala), Brazylii (Amazonia i plaże w Rio de

Janeiro), Iranie (rejony zamieszkane przez Kurdów), Tybecie, Nigerii, na Madagaskarze, a także na niewielkim
obszarze Francji - w których występuje wysoki poziom promieniowania od radionuklidów naturalnych. W niektó-
rych z tych regionów poziom naturalnego tła przekracza kilkadziesiąt razy poziom przeciętny, [przyp. tłum.].
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efektywne wykorzystanie lokalizacji, zwiększenie niezawodności, uproszczenie eksploatacji,
wprowadzenie cech bezpieczeństwa biernego1 ° oraz rozwiązania gwarantujące nieproliferację.
Badania nad udoskonalonymi reaktorami powinny być kontunuowane nie tylko w celu
podwyższenia ich sprawności, ale także przystosowania reaktorów do wzrastających
wymogów normatywnych w dziedzinach takich jak: wpływ na środowisko, bezpieczeństwo
i nieproliferacja.

Komercjalizacja reaktorów FBR jest priorytetowym zadaniem ich długofalowego rozwoju.
Dla FBRów są opracowywane paliwa metaliczne, azotkowe oraz węglikowe - zawierające
mieszaninę plutonu i uranu, analogicznie jak w bardziej znanym paliwie z mieszaniny tlenków
(MOX). Ważnym jest by rozwój reaktorów zachodził równolegle z rozwojem cykli paliwowych,
włączając zarówno fazę początkową jak i końcową cykli. Opracowanie paliwa tlenkowego jest
bardziej zaawansowane aniżeli innych rodzajów paliwa i cykli, a jego parametry eksploatacyjne
zostały już potwierdzone w praktyce. Dlatego też najbardziej realną i pewną drogą
doprowadzenia do szybkiej komercjalizacji jest zastosowanie paliwa typu MOX i obecnej
metody przerobu paliwa Purex.

3.3.2 Komercjalizacja reaktorów prędkich powielających
Znaczenie zagadnienia recyklizacji plutonu dostrzeżono już w początkach rozwoju

energetyki jądrowej. Rozwój reaktorów typu FBR i związanego z nimi cyklu paliwowego
rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych w latach 1940-tych, w Wielkiej Brytanii i Związku
Radzieckim w 1950-tych, a we Francji i Japonii w latach 1960-tych. Dotychczas zbudowano
21 reaktorów prędkich, 9 wymienionych w tabeli 5 pracuje obecnie.

Tabela 5. Reaktory prędkie w eksploatacji

Reaktor

Superphenix
BN-600
MONJU

Phenix
BN-350*
JOYO

FBTR
BOR-60
BR-10

Moc (MWe)

1240
600
280

250
150
100

13
12
10

Krytyczność

1985
1979
1994

1973
1972
1977

1985
1969
1972

Kraj

Francja
Rosja

Japonia

Francja
Kazachstan

Japonia

Indie
Rosja
Rosja

*
Wykorzystywany do odsalania wody morskiej

Doświadczenie w projektowaniu i eksploatacji dużych FBRów zdobywano od 1980 roku,
w przypadku BN-600 o mocy 600 MWe w Rosji, oraz od 1986 w przypadku 1200 MWe
Superphsnix we Francji. Wiele zagadnień technicznych rozwiązano w trakcie badań, rozwoju
i eksploatacji reaktorów.

Wszystkie małe reaktory prędkie, jakie były eksploatowane od wielu lat, dowiodły swego
bezpieczeństwa, niezawodności i łatwości obsługi. Duże jednostki okazały się znacznie
trudniejszymi. Jedynie duże reaktory prędkie zbudowane w byłym Związku Radzieckim są
zdolne do osiągnięcia konsekwentnie wysokich współczynników obciążenia, a są to

Całkowicie nowe koncepcje rozwiązań konstrukcyjnych reaktora, w których bezpieczeństwo oparte jest na
działaniu elementów biernych i wykorzystaniu praw przyrody (reaktory naturalnie bezpieczne) [przyp. tłum.].
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elektrownie z niskim wypaleniem paliwa. Duże reaktory w Wielkiej Brytanii i Francji nie
osiągnęły dających się zaakceptować współczynników obciążenia. Taki schemat dochodzenia
do sprawności nie jest czymś niezwykłym w rozwoju nowych systemów energetycznych.
Doświadczenie z reaktorami termicznymi wykazało, że zidentyfikowanie i skorygowanie
wszystkich zagadnień eksploatacyjnych konkretnej koncepcji projektowej wymaga kilku
dziesięcioleci. W przypadku reaktorów prędkich ich rozwój nie będzie przebiegał łatwiej.

Bezpieczeństwo i niezawodność FBRów zostały zbadane na etapie prototypowych
reaktorów. Ich ekonomika zostanie określona na etapie reaktora demonstracyjnego, jaki jest
aktualnie opracowywany w ramach studiów projektowych Europejskiego Reaktora Prędkiego
(EFR), konstruowanego wspólnie przez Francję, Wielką Brytanię i Niemcy, oraz Demonstracyj-
nego Reaktora Prędkiego (DFR) w Japonii.

Studia EFR przewidują, że koszty budowy seryjnie wprowadzanych elektrowni będą w
zależności od kraju lokalizacji od 10 do 40% wyższe niż dla LWRów [9]. Koszty produkcji
energii elektrycznej (włączając koszty cyklu paliwowego) dla EFR będą około 10% wyższe niż
dla LWR we Francji. Koszty budowy szacowane podczas studiów japońskiego DFR są dla
pierwszej elektrowni o 40% wyższe niż LWRa, spadając do o 10% wyższych w przypadku
seryjnie budowanych elektrowni o mocy 1300 MWe [10].

Jeśli rezultaty badań prowadzonych obecnie w Europie i Japonii, a uprzednio w Stanach
Zjednoczonych, zostaną wykorzystane w projektach elektrowni FBR, to koszty budowy mogą
być zredukowane do poziomu niższego niż dla LWRów. Opierając się na doświadczeniach
europejskich - koszty eksploatacji (włączając koszty cyklu paliwowego) są dla FBRów ogólnie
niższe niż dla LWRów, uwzględniając akceptowalny poziom niezawodności. Tym samym
całkowite koszty produkcji dla FBRów mogą być korzystniejsze niż dla LWRów.

Rozpoczęcie budowy kolejnych elektrowni demonstracyjnych FBR, projektowanych w
Europie i Japonii, przewidywane jest we wczesnych latach 2000-nych; komercjalizacja FBRów
przez ich seryjną budowę może zostać zademonstrowana w latach 2010-tych. Tym samym
wprowadzenie w skali globalnej FBRów i ich cyklu paliwowego koło roku 2030 może być
technicznie wykonalne.

Stan rozwoju cyklu paliwowego reaktorów prędkich
Technologia przerobu paliwa została opracowana przez Wielką Brytanię i Francję,

poczynając od przeróbki w latach 1960-tych zużytego paliwa z reaktorów doświadczalnych,
a następnie zużytego paliwa z reaktorów prototypowych w latach 1980-tych. Skumulowana
ilość przerobionego paliwa z FBRów wynosi około 30 ton we Francji i około 10 ton w Wielkiej
Brytanii. Opierając się na tym doświadczeniu w obu krajach zaprojektowano zakłady przerobu
paliwa wypalonego o wydąjnoścach od 60 do 80 ton rocznie.

Paliwem dla obecnych reaktorów prędkich jest mieszanina tlenków plutonu i uranu
(MOX). Opracowywane są paliwa metaliczne i azotkowe. Rdzeń z paliwem azotkowym
zapewnia lepszą gospodarkę neutronów aniżeli rdzeń z paliwem tlenkowym, ponieważ rozkład
energii neutronów jest twardszy. Dlatego reaktor FBR z paliwem azotkowym może bardziej
elastycznie spełniać takie wymagania jak współczynnik konwersji/powielania, wypalanie
aktynowców (transmutacja jądrowa), długi czas życia rdzenia oraz zwarty (kompaktny) rdzeń.
Co więcej, proces Purex używany do przerobu paliwa tlenkowego może być zastosowany do
paliwa azotkowego. Być może koniecznym będzie wzbogacanie azotem-15 azotków paliwa,
aby ze względów ekologicznych zapobiec powstawaniu węgla-14 z azotu-14 podczas
napromieniania. Jeśli w przyszłości przy produkcji paliwa z azotkowego będą mogły być
komercyjnie wykorzystane takie technologie jak granulowanie paliwa, pakowanie wibracyjne,
wiązane sodem szpilki paliwa oraz suchy proces przerobu paliwa, to systemy paliwa
azotkowego prawdopodobnie zdobędą przewagę w konkurencji cenowej z systemami paliwa
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Tabela 6. Zakłady przerobu paliwa reaktorów

Zakłady

EDRP
MAR-600
Dountreay
SAP/APM
RETF
CPF
AT1

Wydajność

80 ton/rok
60 ton/rok

30 kg/dzień
20 kg/dzień
10 kg/dzień

1 kg/dzień
1 kg/dzień

prędkich

Eksploatacja od

projektowany
projektowany

1980
1975

w budowie
1982
1969

Kraj

Wielka Brytania
Francja

Wielka Brytania
Francja
Japonia
Japonia
Francja

tlenkowego. Układy z paliwem azotkowym są obecnie badane we Francji i w Japonii.
Rdzeń reaktora z paliwem metalicznym ma charakterystyki neutronowe podobne do

rdzenia azotkowego. Jego pełny cykl paliwowy ma szereg zalet. W Argonne National
Laboratory ze Stanów Zjednoczonych opracowano technologię pirolizy, przy pomocy której
wypalone paliwo metaliczne jest przerabiane na terenie elektrowni. Pluton nie jest oddzielany
od wysokoaktywnych aktynowców, razem podlegają one recyklizacji w reaktorze i nigdy nie
opuszczają terenu elektrowni. Stanowiące niewielką część długożyciowe pierwiastki
aktynowców, które w przeciwnym razie musiały by być przechowywane jako odpady,
są naświetlane neutronami w rdzeniu prędkiego reaktora powielającego i transmutowane
w pierwiastki o krótszym półokresie życia, zmniejszając tym samym kłopoty z usuwaniem
odpadów promieniotwórczych. Ponieważ aktynowce nie stają się częścią odpadów, obciążenie
termiczne przechowalnika może być zredukowane co najmniej czterokrotnie, poważnie
zmniejszając jego wielkość i koszty. Ponadto, dzięki temu że pluton nigdy nie jest oddzielany
od aktynowców ani transpontowywany poza teren, to cykl paliwa metalicznego może być
istotnym czynnikiem zmniejszającym strach przed potajemną zamianą plutonu w broń.

Jeśli dojdzie do komercjalizacji suchych metod przerobu paliwa wypalonego, to ich
walory ekonomiczne mogą przewyższyć mokrą technologię Purex. Suche metody przerobu
mogą być stosowane nie tylko w przypadku paliwa reaktorów FBR - metalicznego,
azotkowego lub tlenkowego - ale także paliw tlenkowych dla reaktorów LWR. Tym samym
sucha technologia może stworzyć nowe opcje w pełnym cyklu paliwowym.

Reaktory FBR z paliwem tlenkowym i systemy przerobu paliwa znajdują się w stadium
przechodzenia od etapu prototypu do etapu instalacji demonstracyjnych. Z drugiej strony,
zarówno FBRy z paliwem azotkowym i metalicznym oraz systemy ich cyklu paliwowego są na
etapie przechodzenia od badań do testów. Dlatego konkurencyjna realność tych systemów
może być określona dopiero po dokonaniu istotnego postępu w tej dziedzinie.

W USA niestety zostaje zamknięty program reaktorów prędkich, który przez ostatnie dwie
dekady sukcesywnie wnosił wkład w rozwój udoskonalonych reaktorów FBR chłodzonych
ciekłym metalem oraz w cykl paliwa metalicznego. Program mógł wnieść istotny wkład w
zaspokojenie przyszłych potrzeb energetycznych świata w bezpieczny i ekonomiczny sposób,
z minimalnym ryzykiem proliferacji. Dla ogólnoświatowego dobra może okazać się ważnym,
a wręcz życiowo ważnym, wznowienie w przyszłości tego programu bądź w Stanach
Zjednoczonych lub gdziekolwiek indziej.

3.3.3 Odpady promieniotwórcze
Wzrastące wykorzystanie energii jądrowej w przyszłości będzie prowadziło do

powstawania coraz większych ilości odpadów promieniotwórczych. Co więcej, wykorzystanie
promieniowania do innych zastosowań spowoduje większą różnorodność odpadowych
materiałów promieniotwórczych. Pożądane jest zatem z jednej strony zmniejszanie ilości
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wytwarzanych odpadów, a z drugiej ich przerób i usuwanie w bezpieczny sposób - w ramach
rozsądnej polityki postępowania.

Bez wątpienia największa ilość materiałów promieniotwórczych jest zawarta w wypalonym
paliwie wyjmowanym z reaktorów. Obecny proces przerobu rozdziela napromienione paliwo
jądrowe na trzy częśd: uran, pluton oraz wysokoaktywne odpady, składające się z produktów
rozszczepienia i pierwiastków transuranowców (aktynowców). Obecnie całe wypalone paliwo
i wysokoaktywne odpady są przechowywane w wybudowanych na powierzchni przechowalni-
kach, to znaczy w instalacjach zapewniających ochronę przed promieniowaniem i usuwanie
ciepła wytwarzanego przez odpady.

Propozycje gospodarki w długiej skaii czasu przewidują dwa poziomy związania
odpadów w postaci stabilnej chemicznie oraz ich ostatecznego usuwania do głębokich
podziemnych mogilników. Opracowano już metody immobilizacji odpadów i wykonano wiele
badań nad przydatnością stabilnych formacji geologicznych do celów składowania odpadów.
Niezbędne są dalsze prace, początkowo by zademonstrować technologię usuwania odpadów
oraz pomóc w wyborze lokalizacji i budowie mogilników.

Usunięcie z odpadów długożyciowych pierwiastków promieniotwórczych mogłoby
zmniejszyć środowiskowe obciążenie przechowalników. W związku z tym są badane metody
niszczenia długożyciowych pierwiastków w odpadach przez ich transmutację w reaktorach
jądrowych lub przy pomocy akceleratorów. Pomimo tego, iż obecny stan zastosowania
transmutacyjnych metod może sugerować odległość tego rozwiązania, zademonstrowanie
potencjalnych możliwości tej techniki mogłoby zmniejszyć zaniepokojenie społeczeństwa
związane z długim okresem życia odpadów promieniotwórczych.

Niezależnie od udoskonalania techniki składowania płytko pod ziemią, prace związane
z krótkożyciowymi odpadami powinny poszukiwać sposobów zmniejszenia ilości wytwarza-
nych odpadów. To pociąga za sobą przegląd, racjonalizację oraz standaryzację projektów
zakładów, eksploatacji i obsługi, pod kątem redukcji objętości odpadów, a jeśli to tylko
możliwe ich recyklingu bezpośrednio na terenie zakładów.

Przewiduje się, że poza wytwarzanymi obecnie nisko- i wysokoaktywnymi odpadami inna
ich forma nabierze dodatkowo znaczenia - odpady promieniotwórcze o nieznacznej
aktywności pochodzące z likwidacji instalacji jądrowych1', Niezbędnym jest ustalenie wartości
krytycznej, poniżej poziomu zainteresowania organów dozoru, oraz traktowanie tych odpadów
zgodnie z jednolitą polityką w skali międzynarodowej. Należałoby także rozważyć ponowne
wykorzystanie tych materiałów, jako postępowanie prowadzące do redukcji objętości
odpadów.

BA Zagadnienia instytucjonalne, społeczne i międzynaro-
dowe

3.4.1 Zapobieganie rozprzestrzenianiu broni jądrowej
Jest prawdopodobnym, że posiadanie broni jądrowej będzie odbierane jako coś moralnie

złego - podobnie do powszechnej dziś na świecie dezaprobaty dla rozwoju broni biologicznej,
uznawanej za nie dającą się zaakceptować ze względów etycznych. W czasie następnego
pięćdziesięciolecia możemy być świadkami generalnej ewolucji w kierunku nieproliferacji,
a ostatecznie zakazu broni jądrowej. Jest prawdopodobnym, że państwa posiadające broń
jądrową zlikwidują na mocy układów rozbrojeniowych jej arsenały, a państwa nie posiadające
jej zobowiążą się do nieproliferacji, w ramach bądź międzynarodowych traktatów takich jak

Chodzi między innymi o elementy konstrukcyjne jądrowej części wycofanych z użytku elektrowni (przyp. tłum).
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NPT, bądź regionalnych lub bilateralnych porozumień umożliwiających pełną kontrolę na
danym obszarze12.

Tak więc rozwój i wykorzystanie atomistyki będzie się odbywał równolegle z wprowa-
dzaniem w życie rozbrojenia jądrowego i systemów nieproliferacji. Pozwoli to wszystkim
narodom obiektywnie potwierdzić, że energia jądrowa jest wykorzystywana przez nie jedynie
w celach pokojowych.

Nie istnieje panaceum, w rodzaju jednolitego schematu, który mógłby rozwiązać
wszystkie problemy związane z rozbrojeniem jądrowym i nieproliferacją. Najbardziej
prawdopodobnym rozwiązaniem będzie systematyczne łączenie różnorakich międzynarodo-
wych, regionalnych i bilateralnych porozumień oraz dążenie do ich pełnego zharmonizowania.

Rdzeniem tych porozumień pozostanie międzynarodowy układ typu NPT. Przestrzeganie
porozumień będzie weryfikowane w ramach systemu 'safeguard' prowadzonego przez
akceptowaną w skali świata instytucję, typu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej
(IAEA). Tego typu porozumienie prawdopodobnie przekształci się w narzędzie międzynarodo-
wej weryfikacji rozbrojenia atomowego, aby uwolnić świat od broni jądrowej.

Ze względu na wzrastającą wielobiegunowość i regionalizację międzynarodowej sceny
politycznej istotnym uzupełnieniem systemów międzynarodowych staną się lokalne systemy
nieproliferacji, dostosowane do specyfiki odpowiednich regionów geograficznych (takie jak
Układ z Tlatelolco obejmujący Amerykę Łacińską). Ponadto warunki wstępne wprowadzane
do porozumień bilateralnych wniosą wkład w ograniczenie rozpowszechniania broni jądrowej.
Na przykład: jednym z kryteriów stosowanych przez Japonię w jej Zamorskim Programie
Pomocy Rozwojowej jest zadeklarowanie przez kraj korzystający z pomocy woli zapobiegania
proliferacji. Innymi przykładami pomocniczych instrumentów ograniczania dostępu są
restrykcje importowo-eksportowe wyposażenia związanego z techniką jądrową, jak choćby te
Londyńskiej Grupy Dostawców Atomistyki, oraz zabezpieczenia przed kradzieżą materiałów
jądrowych stosowane zgodnie z Układem o Ochronie Fizycznej Materiałów Jądrowych (Treaty
on Physical Protection of Nuclear Materials).

Regionalne układy, takie jak Euratom i utworzona ostatnio w celu wzajemnych inspekcji
Brazylijsko-Argentyńska Agencja Rozliczeń i Kontroli Materiałów Jądrowych (ABACC), dowiodły
swojej skuteczności w zapobieganiu proliferacji. Korzyści z istnienia tego rodzaju regionalnego
systemu może odnieść Azja, w której wykorzystanie energii jądrowej będzie gwałtownie rosło.
Jednak 'Asiatom' lub inne proponowane obecnie podobne systemy, nie zapewnią
monitorowania poszczególnych krajów przez scentralizowaną organizację, jak ma to miejsce
w przypadku Euratomu. Aby dopomóc w ugruntowaniu wiarygodności będzie stopniowo
wprowadzany system uwzględniający autonomiczność każdego kraju.

Ponieważ największą część przyszłych potrzeb energetycznych świata będzie stanowiło
rosnące zapotrzebowanie na energię w krajach rozwijających się, wiele z tych krajów
rozpocznie wdrażanie programów atomistyki. Sytuacja wymusi wprowadzenie międzynarodo-
wego systemu kontroli plutonu, jako jednego z opisanych uprzednio międzynarodowych
systemów zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej. Zagadnienie to było tematem wielu
debat od czasu Międzynarodowej Oceny Jądrowego Cyklu Paliwowego pod koniec lat
1970-tych. Aby zapewnić jawność wykorzystania plutonu ostatnio przesunięto akcent z
kontrolowania nadwyżek plutonu przez nadzór IAEA, na kontrolowanie gospodarki plutonem.
Cel taki może być osiągnięty w ramach systemu przyznającego każdemu państwu prawo
posiadania, użytkowania i/lub handlu plutonem, ale wymaga od każdego kraju zdeponowania
wszelkich nadwyżek plutonu, który nie jest wykorzystywany w instalacjach objętych
międzynarodową kontrolą.

12Już obecnie wstępne propozycje aktualnie przygotowywanych rozmów rozbrojeniowych zakładają redukcję

potencjału głowic jądrowych do poziomu 1/5 arsenałów z czasów zimnej wojny [przyp. tłum.].
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3.4.2 Zapewnienie bezpieczeństwa
Badania rozwojowe i doświadczenia eksploatacyjne wyniosły technikę bezpieczeństwa

elektrowni jądrowych na poziom wyższy, niż ma to miejsce w przypadku elektrowni
jakiegokolwiek innego typu. Prace badawczo-rozwojowe są kontynuowane, dostarczając
projektantom elektrowni i operatorom coraz bardziej udoskonalanej techniki bezpieczeństwa
jądrowego.

Wariant odniesienia WEC przewiduje wzrost liczby krajów wykorzystujących energię
jądrową. Zadaniem bezpieczeństwa jądrowego jest zapewnienie, by spójne normy nowo-
czesnej techniki bezpieczeństwa były stosowane we wszystkich elektrowniach jądrowych
na świecie. Dla zapewnienia odpowiedniego i coraz wyższego poziomu bezpieczeństwa na
świecie niezbędne są zarówno środki instytucjonalne jak i techniczne.

Środki instytucjonalne
Podstawowa odpowiedzialność za bezpieczeństwo instalacji jądrowej spoczywa na

operatorze eksploatującym obiekt. Za regulacje prawne z dziedziny bezpieczeństwa, jakim
podlegają instalacje jądrowe na terenie kraju, odpowiedzialne są poszczególne rządy.
Mają one także międzynarodowe zobowiązania zapobiegania wszelkim wypadkom, skutki
których mogłyby dotknąć inne kraje.

Światowe Stowarzyszenie Operatorów Jądrowych WANO wraz z podobnymi organiza-
cjami umożliwia operatorom wymianę informacji związanych eksploatacją i zagadnieniami
pokrewnymi. Organizacje tego typu stale poszerzają zakres działalności, tak by obejmowała
pomoc w sytuacjach awaryjnych oraz partnerskie przeglądy, podczas których operatorzy
mogą szczerze wypowiadać swoje opinie. Wymiana informacji przy użyciu sieci komputero-
wych, raporty o wydarzeniach, seminaria, sesje robocze i inna działalność WANO będzie
promowała tworzenie i wykorzystanie ogólnoświatowej bazy danych o bezpieczeństwie
jądrowym.

Istotnym mechanizmem współpracy jest także działalność Międzynarodowej Grupy
Doradców Bezpieczeństwa Jądrowego (INSAG) złożonej z IAEA, INSC, Międzynarodowej
Akademii Energii Jądrowej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Atomowego oraz Rady
Atomistyki Pacyfiku. Organizacje te wspierają harmonizację koncepcji bezpieczeństwa.
Wkładem o specjalnym znaczeniu są Podstawowe Zasady Bezpieczeństwa przygotowane
przez INSAG.

Uprzemysłowione państwa wykorzystujące energetykę jądrową wspierały kraje rozwija-
jące się w zakresie techniki bezpieczeństwa, ucząc personel odpowiedniej świadomości spraw
bezpieczeństwa oraz dostarczając wyposażenia związanego z bezpieczeństwem. Ostatnio
Wielka Siódemka G-7 najbardziej uprzemysłowionych państw świata rozpoczęła wspólną
pomoc dla krajów posiadającym reaktory jądrowe konstrukcji radzieckiej, aby zwiększyć ich
bezpieczeństwo. Wspólne wysiłki w dziedzinie techniki bezpieczeństwa będą kontynuowane,
zarówno te prowadzone nieprzerwanie przez instytucje jak i podejmowane dla celów
szczególnych. Staną się one rdzeniem międzynarodowych środków instytucjonalnych,
mających podnieść poziom techniki bezpieczeństwa.

Konwencja Bezpieczeństwa Jądrowego od chwili podpisania jesienią 1994 roku jest
gotowa do ratyfikacji przez rządy, a jej wejście w życie jest spodziewane przed 1997 rokiem.
Oparta jest ona na przeświadczeniu, że bezpieczeństwo jądrowe powinno zostać osiągnięte
w ramach ogólnoświatowych powiązań. Konwencja zawiera szereg wytycznych dla
zagwarantowania bezpieczeństwa jądrowego, oraz wezwania do działań odpowiadającym tym
wytycznym. Od sygnatariuszy wymaga stosowania uznanych w skali międzynarodowej zasad
bezpieczeństwa jądrowego, opartych na standarcie Podstawowych Zasad Bezpieczeństwa
INSAG, oraz poddania własnych implementacji środków bezpieczeństwa międzynarodowej
weryfikacji na drodze wzajemnego przeglądu. Wdrożenie tej rewolucyjnej konwencji jest
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ważnym krokiem ku zagwarantowaniu światowego bezpieczeństwa jądrowego. INCS wnosi
ważny wkład przygotowując spis kompetentnych specjalistów z całego świata, mogących
uczestniczyć w przeglądach bezpieczeństwa.

Środki techniczne
W miarę poszerzania zakresu wykorzystania energii jądrowej na świecie na specjalną

uwagę zasługują niektóre aspekty techniczne gwarantujące bezpieczeństwo. Obejmują one
czynnik ludzki, niezawodność wyposażenia oraz wykorzystanie probabilistycznych szacunków
bezpieczeństwa w czasie projektowania i eksploatacji elektrowni.

Pożądane jest ograniczanie zaufania pokładanego w czynniku ludzkim podczas
eksploatacji i obsługi instalacji jądrowych, upatrując w błędach popełnionych przez ludzi
najistotniejszy czynnik wielu sytuacji. Rola czynnika ludzkiego może być zmniejszona, po
pierwsze przez wybór projektów o optymalnej kombinacji cech bezpieczeństwa aktywnego
(przez układy dynamiczne oraz cech bezpieczeństwa biernego (poprzez mechanizmy
statyczne). Po drugie, procedury sterowania stosowane w trakcie pracy normalnej i o
przewidywanej zmienności w czasie - powinny być zautomatyzowane dla zapobieżenia
błędnym interwencjom człowieka.

Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa instalacji jądrowych jest stosowanie
wyposażenia i elementów o wysokiej niezawodności. To wymusza postęp w technologiach
podstawowych, takich jak materiałowe i konstrukcyjne, oraz w zapewnieniu jakości na etapach
projektowania, wykonania, nadzoru i budowy. Ważnym jest zagwarantowanie utrzymania
parametrów projektowych w całym okresie eksploatacji, a także przeciwdziałanie starzeniu i
utracie własności przez wyposażenie i elementy konstrukcyjne. Podejmowanie takich działań
powinno zachęcać do opracowania norm międzynarodowych.

Projekty elektrowni i procedury eksploatacyjne należy wybierać na podstawie ocen
ilościowych, w pełni wykorzystując osiągnięcia probabilistycznych ocen bezpieczeństwa.

3.4.3 Wiarygodność energetyki jądrowej
Każde państwo, pragnące rozwijać energetykę jądrową, musi uzyskać dla niej społeczną

akceptację, oraz spełnić techniczne, instytucjonalne i międzynarodowe warunki jej użycia.
Podstawą akceptacji społecznej jest jej zrozumienie przez społeczeństwo. Dla jego osiągnięcia
dokładna informacja o korzyściach i ryzyku energii jądrowej musi być dostarczona
społeczeństwu, w oczach którego wiarygodność technologii jądrowej ma zostać ugruntowana.
Obejmuje to zarówno wiarygodność samej informacji jak i organizacji ją dostarczających.
Aby zdobyć wiarygodność niezbędnym jest dostarczanie zarówno obiektywnych i logicznych
objaśnień, jak i przedstawianie przykładów ilustrujących zarówno dotychczasowe osiągnięcia
w dziedzinie bezpieczeństwa jak i konkurencyjność ekonomiczną. Ważnym jest także
niezwłoczne i precyzyjne przekazywanie informacji oraz podejmowanie decyzji z udziałem
społeczeństwa.

Kierowanie informacji społecznej do konkretnych odbiorców pozwala na przekaz
wiadomości użytecznych z punktu zainteresowań danej grupy. Grupy odbiorców to:
1. ogół społeczeństwa - ludzie tworzący podstawę opinii społecznej;
2. środowiska opiniotwórcze - ludzie mający wpływ na opinię publiczną, na przykład

związani z mass-mediami, edukacją i programami nauczania, lokalni działacze;
3. społeczności mieszkańców wokół obiektów jądrowych.

Informacja dostarczana ogółowi społeczeństwa musi być ukierowana na społeczną
percepcję wpływu promieniowania na ludzi i na środowisko. Ważnym jest by społeczeństwo
otrzymywało dokładną informację o skutkach promieniowania. Dwustronna łączność ma
zasadnicze znaczenie dla wzajemnego zrozumienia między nadawcą a odbiorcą informacji.
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Ważnym jest spełnienie podstawowych zasad wymiany informacji między dwojgiem ludzi,
takich jak szczerość, podzielanie uczuć oraz używanie wspólnych określeń.

Spośród kształtujących opinię szczególnie istotną rolę odgrywają osoby związane z
edukacją. Powinny one dostarczać młodzieży, tworzącej następną generację dorosłych,
informacji odpowiedniej do oceny wykorzystania energii jądrowej. Szczególnie ważna jest
dokładna informacja o energii jądrowej zawarta w podręcznikach, będących podstawowym
źródłem wiedzy.

Porozumienie i współpraca ze społecznościami wokół obiektu jest elementarnym
warunkiem wstępnym lokalizacji instalacji jądrowej. Podczas gdy władze centralne i lokalne
przy pomocy ustawodawstwa i innych środków zapewniają możliwość koegzystencji obiektu
z otoczeniem, to po jego wybudowaniu niezbędna jest stała wymiana informacji - włącznie z
przekazywaniem wiadomości o bieżącej pracy.

Jeśli w elektrowni jądrowej ma miejsce poważna awaria, jak to się zdarzyło w Three Mile
Island lub Czarnobylu, informacje o tym są natychmiast przekazywane na cały świat -
powodując zaniepokojenie ludności i oddziaływując na wszystkie państwa na świecie.
Aby skutecznie reagować na takie wypadki niezbędnym jest ustanowienie międzynarodowego
systemu informacyjnego, zorganizowanego przez organizacje społeczne mające dostęp do
wiarygodnych informacji .

3.4.4 Środki dla globalnego wykorzystania energietyki jądrowej
Energia jądrowa została wprowadzona początkowo w krajach uprzemysłowionych.

Obecnie także kraje rozwijające się rozpoczynają przjście na energetykę jądrową jako
podstawowe źródło energii. Wariant odniesienia WEC przewiduje, że podczas gdy
zapotrzebowanie na energię krajów uprzemysłowionych będzie stopniowo rosło w średniej
skali czasu ale ustabilizuje się w dłuższej perspektywie, to zapotrzebowanie krajów
rozwijających się będzie stale wzrastało. Wzrost zapotrzebowania będzie znacznie większy niż
analogiczny dla krajów uprzemysłowionych: trzykrotny poziom z roku 1990 do roku 2020, a w
przybliżeniu sześciokrotny wzrost do 2050 roku (rys. 2). Prawdopodobnie znacząca część tego
wzrostu będzie pokryta przez energetykę jądrową.

Wśród krajów rozwijających się szczególnie wysokie tempo wzrostu zapotrzebowania na
energię przewiduje się we Wschodniej Azji - o 5,3% rocznie (w porównaniu ze średnią 2,1%
dla całego świata) według średnio i długoterminowych przewidywań Międzynarodowej Agencji
Energetycznej z 1994 roku. Przewiduje się, że Wschodniej Azji coraz trudniej będzie
utrzymywać samowystarczalność w oparciu o paliwa kopalne. Także skutki ekologiczne
szerokiego wykorzystania paliw kopalnych, już obecnie dające się zauważyć, będą stawały
się coraz poważniejsze. Dlatego w przyszłych dostawach energii we Wschodniej Azji
energetyka jądrowa będzie odgrywała najistotniejszą rolę.

Budowa elektrowni jądrowej jest poważnym przedsięwzięciem, biorąc pod uwagę
potencjał gospodarczy i techniczny, koszty bloku i całkowite koszty budowy, czas trwania
budowy, czas wymagany dla odzyskania zainwestowanego kapitału, złożoność technologii
cyklu paliwowego, bezpieczeństwo i inne aspekty. Także zakończenie budowy wymaga
spełnienia wielu różnorodnych warunków, ze stabilnością polityczną i gospodarczą, akceptacją
społeczną i współpracą międzynarodową włącznie.

Wynika z tego, że projekt budowy powinien powstać w ramach własnych planów
rozwojowych, przy wykorzystaniu zalet współpracy i pomocy międzynarodowej. Państwa

13
System taki, w formie międzynarodowej agencji informacyjnej NucNet, został stworzony pod patronatem

European Nuclear Society. Część bieżących informacji jest ogólnie dostępna w sieci komputerowej Internet -
http://www/aey.ch/nucnet/ (przyp. tłum.).
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i regiony o mniej rozwiniętej technice jądrowej, otrzymujące obecnie pomoc i wsparcie z
Ameryki Północnej, Europy Zachodniej i Japonii, to:
1. Wschodnia Europa i kraje byłego ZSSR, potrzebujące wsparcia w podniesieniu

bezpieczeństwa wielu ze swoich elektrowni jądrowych produkcji radzieckiej,
2. Wschodnia Azja, która potrzebuje energii jądrowej dla zaspokojenia niedoborów energii,

spowodowanych gwałtownym rozwojem gospodarczym.
Dlatego ma miejsce pomoc i wsparcie między Wschodem a Zachodem, Północą a

Południem. Wschodnia Europa i kraje byłego ZSSR wymagają jedynie bieżącego wsparcia dla
podwyższenia poziomu bezpieczeństwa. W przeciwieństwie do nich pomoc dla Wschodniej
Azji jest propozycją o długiej skali czasu, i musi następować w ramach ogólnoświatowej
promocji wykorzystania energii jądrowej. Obejmuje ona takie zagadnienia jak finansowanie,
zasoby ludzkie, niezbędne plany współpracy i potencjał międzynarodowych przedsięwzięć
joint ventures.

Zagadnienia finansowe
Budowa elektrowni jądrowej jest ogromnym przedsięwzięciem, wymagającym od 5 do

10 lat oraz kilku miliardów dolarów. Wysoki koszt całkowity inwestycji, długi czas trwania
budowy i długi czas do zwrotu zainwestowanego kapitału - wymagają zaangażowania kapitału
zagranicznego. Jednakże ryzyko z tym związane (opóźnienia projektu i wzrost stóp procen-
towych) sprawia, iż obecnie dla sektora prywatnego finansowanie to nie jest atrakcyjne. Z tego
względu międzynarodowe finansowanie budowy elektrowni wymaga w chwili obecnej
instytucji, systemów i planów pomocy angażujących rządy państw. Podstawowym zadaniem
będzie uproszczenie i standardyzacja projektów dla zmniejszenia kosztów budowy,
wykorzystania dotychczasowych doświadczeń oraz uniknięcia zbędnych niespodzianek. Na tej
drodze koszty inwestycyjne mogą być sprowadzone do poziomu atrakcyjnego dla finanso-
wania przez prywatny sektor - jest to istotny element w sytuacji gdy przewidywany udział
energetyki jądrowej w rynku energetycznym ma być dominujący.

Zagadnienia potencjału ludzkiego
Skomplikowana technologia cyklu paliwowego, bezpieczeństwo i inne zagadnienia

techniczne wymagają doświadczonego personelu. Rozwijające się kraje, w rodzaju
osiągających obecnie wysoki poziom wzrostu gospodarczego Azji Wschodniej, permanentnie
cierpią na brak kadry niezbędnej w programach energetyki jądrowej. Kraje uprzemysłowione
mogły rozpocząć programy własnej atomistyki, ponieważ poprzedzający je rozwój techniczny
dostarczył im doświadczenia w podstawowych i pomocniczych technologiach, niezbędnych
do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych. Z kolei doświadczenie w budowie i
eksploatacji wielu elektrowni jądrowych pomogło tym uprzemysłowionym krajom stworzyć
własne kadry energetyki jądrowej. Kraje rozwijające się, wprowadzając energetykę jądrową
muszą równolegle z otrzymywaniem pomocy technicznej tworzyć system szkolenia personelu.

Ramy współpracy
W początkach ery atomu Europa stworzyła międzynarodową organizację Euratom, która

w imieniu krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej gwarantuje wypełnianie wymogów
IAEA, oraz pełni ważną rolę we współpracy z krajami niestowarzyszonymi. Najnowszym
przykładem strukturalnej współpracy w Europie jest uworzenie funduszu dla finansowania
przedsięwzięć zwiększających bezpieczeństwo reaktorów jądrowych produkcji radzieckiej w
Europie Wschodniej i krajach byłego ZSSR.

42



W Azji dotychczas nie ma planów takiej współpracy14. Prowadzona pod auspicjami IAEA
działalność Regionalnego Porozumienia o Współpracy w dziedzinie badań, rozwoju i szkolenia
w zakresie nauki i techniki jądrowej jest ograniczona do dziedziny zastosowań izotopów i
promieniowania. Kraje rozwijające się budując elektrownie jądrowe potrzebują jednak pomocy
w wielu dziedzinach, włączając w to zarówno badania podstawowe jak i stosowane; szkolenie
w dyscyplinach naukowych i technicznych, eksploatacji reaktorów badawczych i energetycz-
nych oraz zagadnieniach bezpieczeństwa; technicznego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa,
gospodarki odpadami i ustawodawstwa.

Dlatego w promocji ogólnoświatowego wykorzystania energii jądrowej poszczególne
regiony (obejmujące zarówno kraje rozwijające się jak i uprzemysłowione) muszą stworzyć
ramy organizacyjne typu Euratomu. Ich celem ma być umożliwienie współpracy, wzmocnienie
systemu zabezpieczeń i innych środków zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej, oraz
określenie roli każdego kraju w regionie.

Zaletą takich regionalnych porozumień jest ich zdolność do reagowania w odpowiedni
sposób na specyficzne potrzeby energetyki jądrowej zasadniczo różniących się krajów, oraz
do pomocy tym krajom we wspólnym wykorzystywaniu swych potencjalnych możliwości. Takie
porozumienie pozwala reagować na wymagania stawiane energetyce jądrowej w sposób
bardziej elastyczny od porozumień mających na celu zaspokojenie potrzeb pojedynczego
kraju. Porozumienie o współpracy może na przykład ułatwić członkom wspólne korzystanie
z różnych instalacji cyklu paliwowego znajdujących się na obszarze całego regioniu, sytuując
każdą z nich w najbardziej dogodnym miejscu. Współpraca regionalna może wnieść realny
wkład w kontrolę dostaw i zapotrzebowania na pluton, umożliwiając zcentralizowany nadzór
nad lokalnymi systemami kontroli składów. Tego rodzaju ramy organizacyjne mogą ułatwić
międzynarodowe dostawy wyposażenia i szybkie delegowanie pracowników na czas budowy
elektrowni jądrowej. Możą one zapewnić stałe utrzymanie i pracę przemysłu jądrowego kraju
członkowskiego oraz sprzyjać ciągłemu rozwojowi technicznemu.

Wielostronne joint ventures
W ramach regionalnych, lub szerzej, międzynarodowych form współpracy ponadnaro-

dowe joint ventures mogą stać się ważnym środkiem gwarantującym stabilne dostawy paliwa
jądrowego, kontrolę nad plutonem i zapobieżenie rozprzestrzenianiu broni jądrowej. Takie joint
ventures mogą wybrać dla siebie zarówno wypełnianie specyficznych ról jak i prowadzenie
zintegrowanych kombinatów w sferze cyklu paliwowego (przerób i produkcja paliwa), dostaw
uranu (wydobycie i wzbogacanie) oraz gospodarki odpadami (przerób i składowanie).

35 Energia jądrowa dla celów nie związanych z elektrycz-
nością
Około 30% energii podstawowej na świecie jest zamieniane na energię elektryczną.

Pozostałe 70% jest zużywane głównie w formie ciepła przemysłowego i komunalnego, oraz
w transporcie: na statkach, w pojazdach lądowych i w samolotach. Stosunek energii
elektrycznej do całkowitego zużycia energii rośnie z roku na rok, przewiduje się, że w
przyszłości osiągnie poziom 50-60%. Istotnym będzie zmniejszenie zużycia paliw kopalnych,
zarówno z powodu wyczerpywania ich zasobów, jak i wpływu na środowisko. Dalsza część
tego rozdziału dotyczy możliwości zastąpienia przez energię jądrową innych źródeł energii w
zastosowaniach nie związanych z elektrycznością.

W drudiej połowie 1996 roku (po wydaniu niniejszego raportu INSC) rozpoczęto tworzenie regionalnego
porozumienia rejonu Azji i Pacyfiku - 'Pacyficatom' [Nucleus nr6 /1995] (przyp. tłum.).
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3.5.1 Ciepło użytkowe z energii jądrowej
Energia cieplna wytwarzana w reaktorach jądrowych może mieć szereg zastosowań

finalnych:
1. produkcja energii elektrycznej (przy wykorzystaniu turbin parowych lub gazowych)
2. wytwarzanie energii chemicznej (reforming paliw kopalnych lub produkcja wodoru)
3. wykorzystania energii termicznej (transport ciepła).

Możliwe zastosowania pozaelektryczne energii jądrowej są sklasyfikowane w zależności
od temperatury następująco:
1. niskotemperaturowe (do 300°C)

a. wykorzystanie wody chłodzącej ze skraplaczy pary w
(1.) rolnictwie
(2.) hydroponice (kulturze wodnej)

b. wykorzystanie gorącej wody i pary
(1.) do lokalnej klimatyzacji
(2.) jako przemysłowego ciepła technologicznego (np: w przemyśle celulozowym

i papierniczym)
(3.) do odsalania wody

2. średniotemperaturowe (300 do 600°C)
a. wykorzystanie pary w procesach przemysłowych (np: do rafinacji ropy)

3. wysokotemperaturowe (ponad 600°C)
a. wykorzystanie wysokotemperaturowego gazu w cieplnych procesach przemys-

łowych (np: reforming węglowodanów, upłynnianie węgla, produkcja wodoru).
Przykłady wykorzystania energii cieplnej będącej produktem ubocznym produkcji energii

elektrycznej w elektrowniach jądrowych obejmują:
1. hodowlę ryb i uprawę w cieplarniach we Francji, Kanadzie i Japonii;
2. ciepłownictwo komunalne w Szwecji i byłym Związku Radzieckim;
3. odsalanie wody w byłym Związku Radzieckim15;
4. parę technologiczną dla fabryk w Kanadzie, Szwajcarii i Niemczech.

Przewiduje się, że zrealizowane na dużą skalę przyszłe zastosowania energii jądrowej dla
celów nie związanych z produkcją energii elektrycznej będą obejmowały:
1. lokalne dostawy ciepła lub centralne ogrzewanie domów na obszarach o odpowiednich

warunkach klimatycznych i przestrzennych (np: w rejonach o dużym zagęszczeniu
użytkowników);

2. odsalanie wody morskiej i procesy przemysłowe wykorzystujące ciepło nisko- i
średniotemperaturowe, wykorzystywanie elektrociepłowni produkujących zarówno
energię elektryczną jak i ciepło, lub ciepłowni w rejonach o dużym zapotrzebowaniu
i odpowiedniej lokalizacji;

3. produkcja wodoru w procesie wysokotemperaturowego reformingu termicznego gazu
ziemnego; bezpośrednie wykorzystanie ciepła jądrowego w wysokotemperaturowych
procesach chemicznych wymaga opracowania odpowiednio chemicznie i żaroodpornych
materiałów w układach technologicznych podłączonych do reaktora jądrowego.

Na terenie Kazachstanu (przyp. tłum.).
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3.5.2 Produkcja wodoru
W miarę wzrostu udziału energetyki jądrowej w produkcji energii elektrycznej

współczynnik obciążenia elektrowni jądrowych zmniejsza się, w związku z koniecznością
dostosowywania się do obciążenia. Zwiększa to jednostkowe koszty energii elektrycznej z tych
kapitałochłonnych elektrowni. Elektrownie jądrowe są eksploatowane efektywniej przy swoich
mocach znamionowych (praca na obciążenie podstawowe), ponieważ koszty paliwa stanowią
stosunkowo niewielką część - około 10% - kosztów całkowitych. Dlatego energia z elektrowni
jądrowych może być dostarczana w okresach poza szczytami zapotrzebowania po relatywnie
niskich cenach.

Elektrownie pompowo-szczytowe są sprawdzoną i aktualnie stosowaną metodą
dostarczania taniej energii w szczycie zapotrzebowania z systemów elektrowni wodnych
i jądrowych o wysokich kosztach inwestycyjnych. Inną metodą poprawiania ogólnej ekonomiki
systemu, jest produkcja wodoru przez elektrolizę wody przy eksploatacji elektrowni jądrowych
z ich pełną mocą. Pod względem handlowej przydatności i efektywności kosztów najbardziej
obiecującą spośród różnych rodzajów elektrolizy wydaje się technika membran polimerowych.

Wodór może być transportowany, składowany i efektywnie przekształcany w energię.
Jedynym produktem jego spalania jest woda, stąd wpływ na środowisko jest znikomy. Wodór
produkowany przy wykorzystaniu energii jądrowej będzie służył głównie jako nośnik energii
przy wprowadzeniu 'gospodarki wodorem1, w charakterze paliwa dla gospodarstw domowych
czy napędów samochodowych.

We Francji energetyka jądrowa zapewnia ponad 70% energii elektrycznej. Koszt wodoru
z sektora jądrowego jest tam szacowany na 0,99 franków/m3 przy produkcji w godzinach
szczytu, a 0,68 FRF/m3 poza szczytem zapotrzebowania [11]. W tych warunkach metodą
elektrolizy wodór może być produkowany po cenach niższych aniżeli gazyfikacja węgla
(0,94 FRF/m3) lub reforming gazu ziemnego (1,12 FRF/m3).

Mówiąc ogólnie, wodór 'jądrowy' stanie się handlowo konkurencyjny, kiedy poza
szczytem zapotrzebowania będzie dostępna energia z sektora energetyki jądrowej, lub gdy
koszt energii jądrowej obniży się w sposób znaczący. Na etapie poprzedzającym wprowadze-
nie gospodarki wodorem gaz ten mógłby być używany do reformingu ciężkiej ropy, węgla lub
produktów rolnych (takich jak etanol z węglowodanów produkowanych z roślin uprawnych,
odpadków stałych i innych surowców o niskiej zawartości węgla) przez uwodornianie
(hydrogenizację) w węglowodory, które są korzystniejsze ze względów ekologicznych (więcej
wodoru, mniej węgla). Odpowiednie badania są prowadzone w Kanadzie i kilku innych krajach
[12].

3.6 Niezbędne warunki dla globalnego wykorzystania
energii jądrowej
Czynniki ograniczające dotychczas wzrost energetyki jądrowej znikną, jeśli przemysł

zdoła wykazać zalety energii jądrowej, zarówno w kategoriach gospodarczych jak i
ekologicznych. Tymi czynnikami ograniczającymi były głównie (a) zaniepokojenie opinii
społecznej związane z awariami w elektrowniach jądrowych oraz osiąganiem stanu
bezpiecznego składowania odpadów, (b) spadek priorytetu przypisywanego energii jądrowej
w wielu krajach z powodu wzrostu konkurencyjności innych źródeł energii i spadku cen ropy,
(c) niepowodzenie energetyki jądrowej w zdobywaniu rynków w krajach rozwijających się,
spowodowane brakiem zasobów inwestycyjnych i lokalnym poziomem rozwoju technicznego.

Przeszkody te można będzie ominąć tworząc międzynarodowy system jednlitych zasad
bezpieczeństwa, wzmacniając zrozumienie przez opinię społeczną braku zagrożenia
związanego z promieniowaniem jądrowym, oraz zapewniając wielostronną pomoc dla
regionów wspierających gospodarkę odpadami promieniotwórczymi. Wkład w zmniejszenie
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obaw społeczeństwa wniosą specjaliści energetycy, wykorzystujący swoją wiedzę dla
przekazania społeczeństwu informacji na temat energetyki jądrowej jako właściwej opcji, oraz
przedstawiając jasne i jednoznaczne dowody jej bezpieczeństwa i opłacalności.

Aby zapewnić długofalowe dostawy paliwa jądrowego, w ramach lokalnej polityki w
niektórych regionach realizowane będzie płynne przejście do wykorzystania plutonu i
ewentualna komercjalizacja reaktorów FBR. Najważniejszymi warunkami osiągnięcia tego celu
będzie rozwój żywotnych komercyjnie technologii, oraz ich zastosowanie w krajach
rozwijających się, co zapewni utrzymanie znaczącego udziału w przyszłym wzroście
ogólnoświatowego zapotrzebowania na energię.

Z punktu widzenia dającego się podtrzymać16 rozwoju świata ważnym jest popieranie
zarówno wykorzystania nauk i technik jądrowych jako globalnego, długofalowego źródła
energii podstawowej, jak i zastosowań promieniowania jądrowego, przynoszących korzyści
w wielu istotnych dziedzinach. Ważnym jest aby przemysł, świat nauki oraz rządy rozumiały
i popierały ich konieczność i znaczenie, a także aby podejmowały kroki dla osiągnięcia
wspólnego celu zarówno w skali lokalnej, jak w skali międzynarodowej. Do istotnych zadań
należy:
1. zapewnienie zrozumienia roli energetyki jądrowej w zapewnieniu dostaw energii,
2. osiągnięcie społecznego i międzynarodowego konsensusu w sprawie wykorzystania

atomistyki,
3. zapewnienie bezpieczeństwa wykorzystania techniki jądrowej na całym świecie,
4. określenie i wdrożenie polityki dotyczącej gospodarki odpadami promieniotwórczymi,
5. określenie rezerw uranu i synchronizacja harmonogramu niezbędnej recyklizacji plutonu,
6. doprowadzenie do konkurencyjności ekonomicznej reaktorów FBR,
7. udoskonalenie technologii przerobu paliwa,
8. dalszy rozwój międzynardowych systemów zapobiegania rozprzestrzenianiu broni

jądrowej,
9. zastosowanie energii jądrowej i promieniowania do szerszych potrzeb,
10. zapewnienie wysokowykwalifikowanej kadry odpowiadającej wymogom techniki jądrowej.

Historia pokazuje, że nowe technologie zmieniały naturę dostaw i zapotrzebowania na
energię. Również przemysł jądrowy będzie musiał opracować technologie wychodzące
naprzeciw przyszłym potrzebom. Kontynuowanie roli jednej z opcji energetycznych ludzkości
będzie od energetyki jądrowej wymagało utrzymania konkurencyjności względem innych
źródeł energii oraz odpowiednie dostosowanie się do społecznego i kulturowego klimatu
nadchodzącej ery.

3.7 Inne zastosowania fizyki jądrowej
Wykorzystanie promieniowania jądrowego jest równie ważnym zastosowaniem energii

jądrowej jak produkcja energii, mogącym przynieść znaczne korzyści. Promieniowanie jest
obecnie stosowane w tak różnych dziedzinach jak przemysł, medycyna (zarówno diagnostyka
jak i terapia), rolnictwo, biotechnologie i produkcja żywności. Przewiduje się, że w przyszłości
postęp w dziedzinie akceleratorów i technologii towarzyszących jeszcze bardziej poszerzy ten
zakres zastosowań.

Termin 'sustainable development' w literaturze ekologicznej jest często zastępowany eufemizmem 'harmonijny
rozwój'. Takie tłumaczenie nie oddaje jednak istoty określenia. Ciągły wzrost populacji świata oraz potrzeba osiąg-
nięcia akceptowalnego i godziwego poziomu życia jego mieszkańców wywierają ogromną presję na światowe za-
soby naturalne energii, powietrza, wody, ziemi i biosfery. Koncepcja 'dającego się podtrzymać' rozwoju globalne-
go podkreśla konieczność uwzględnienia skończonych możliwości wykorzystywania tych zasobów, bez powodo-
wania katastrofy ekologicznej (przyp. tłum.).
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Szeroki zakres zastosowań promieniowania jest w dużym stopniu zależny od nowych
odkryć i pomysłów. Czas wprowadzania nowych technologii na rynek jest krótki. Dlatego też
w tym miejscu zostaną przedstawione jedynie trendy w podstawowych technikach
zastosowania promieniowania.

Gdy pojawia się nowa technika, taka jak wykorzystanie promieniowania, głównym
wyznacznikiem jej akceptacji przez społeczeństwo jest społeczny i techniczny klimat tego
okresu. Termin klimat społeczny odnosi się do akceptacji przez społeczeństwo, jak to ma
miejsce w przypadku napromieniania żywności, aczkolwiek ten ostatni przypadek jest mniej
złożony niż jądrowa produkcja energii. Ponieważ zastosowania promieniowania, takie jak
terapia medyczna i produkcja przemysłowa, wpływają w istotny i namacalny sposób na nasze
zdrowie i poziom życia, możemy więc pozszerzać zakres zastosowań promieniowania
podnosząc społeczne zrozumienie, przez praktyczne pokazy, edukację i prezentację dowodów
obecnie odnoszonych korzyści.

Aspekt klimatu technicznego powoduje, że nowa technologia wprowadza znaczący
postęp w szybko rozwijających się dziedzinach przemysłu, jak tego doświadczyliśmy
wykorzystując obróbkę radiacyjną polimerów i półprzewodników. Z tego względu spodziewany
jest zauważalny postęp w wykorzystaniu promieniowania w dziedzinach takich jak biotechnolo-
gia (włącznie z inżynierią genetyczną i inżynierią białek), nanotechnologia tworząca nowe
materiały przy wykorzystaniu efektów kwantowych w obiektach o wymiarach nanometrów, oraz
mikroobróbka jako szczyt miniaturyzacji.

Dwoma spośród najważniejszych czynników technicznych, jakie w przyszłość będą
wpływać na postęp w wykorzystaniu promieniowania, są osiągnięcia w dziedzinie akcelerato-
rów i technologii im towarzyszących. Nowe źródła promieniowania prowadzą do nowych
zastosowań, a tym samym nowych możliwości technicznych. Dotychczas podstawą
zastosowań przemysłowych były radioizotopy, jako źródła promieniowania gamma, oraz
akceleratory wiązek elektronów. Oczekuje się jednak, że w przyszłości istotną rolę odegrają
akceleratory wiązek innych niż elektrony. Przewidywane kierunki rozwoju akceleratorów
obejmują przejście od wysokich energii do dużych prądów; przejście od elektronów do jonów;
poszerzenie gamy akcelerowanych jonów; poprawienie parametrów wiązek cząstek; rozwój
akceleratorów generujących wtórne wiązki takie jak miony, pozytrony i fotony (promieniowanie
synchrotronowe); oraz nowe zastosowania wiązek wtórnych. Najważniejszym w kategoriach
komercjalizacji jest efektywność cenowa i produkcja seryjna dla obniżenia kosztów.

Istnieje wiele przykładów wprowadzania na rynek nowych zastosowań promieniowania,
które opóźniają się ze względu na konieczność opracowania technologii towarzyszących.
Jednym z przykładów może być technika oceny dawek przy radiacyjnej sterylizacji
instrumentów medycznych. Zanim zostanie ona zastosowana, konieczna jest normalizacja w
skali międzynarodowej technik i standardów dozymetrii. Z tego względu postęp w technolo-
giach towarzyszących będzie istotnym czynnikiem dla przyszłego wykorzystywania promienio-
wania.

Niektórymi z najważniejszych czynników instytucjonalnych, wpływających na przyszłe
zastosowania promieniowania, są uregulowania prawne, porozumienia międzynarodowe i
edukacja. Kiedy promieniowanie jest szeroko stosowane w wielu dziedzinach, muszą istnieć
odpowiednie uregulowania prawne zapewniające bezpieczeństwo ludności i operatorom.
Z drugiej strony nadmiernie surowe przepisy mogą przeszkodzić w rozwoju nowych
zastosowań. Ponieważ produkty oparte na nowych zastosowaniach promieniowania są
przedmiotem handlu transgranicznego, muszą być oceniane z punktu widzenia zgodności z
przepisami i normami międzynarodowymi. W tej dziedzinie można się więc spodziewać
wzrostu roli IAEA i innych organizacji międzynarodowych.

Edukacja w dziedzinie energii jądrowej i promieniowania obejmuje dwa różne aspekty.
Pierwszym jest konieczność zapewnienia przyszłych kadr atomistyki przez szkolenie w
zakresie promieniotwórczości i innych dziedzin energii jądrowej. To powoduje włączanie
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w edukację studentów nowych osiągnięć na tym polu i wyjaśnianie ich przyszłych możliwości.
Drugi aspekt kształcenia jest związany z zagadnieniem akceptacji społecznej. Ważnym jest,
by opinia społeczna dokonywała swych osądów na podstawie rzetelnej wiedzy o promieniowa-
niu i energii jądrowej. Dlatego zasadniczego znaczenia nabiera poprawa ogólnego
wykształcenia, włącznie z wykształceniem podstawowym.

Tym samym, wszystkie aspekty nauki i techniki jądrowej łączy wspólna potrzeba
ustanowienia międzynarodowych norm, uregulowań prawnych i porozumień; potrzeba edukacji
i akceptacji społecznej; oraz konieczność gospodarki odpadami niskoaktywnymi.
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4. Podsumowania
Przewiduje się, że zapotrzebowanie świata na energię w ogóle, a na energię elektryczną

w szczególności, wzrośnie znacząco w ciągu następnych 50 łat, w konsekwencji wzrostu
populacji i rozwoju gospodarczego. Energetyka jądrowa odegra istotną rolę w zaspokojeniu
tego zapotrzebowania. Skala dostaw z energetyki jądrowej może być ograniczona
dostępnością uranu tak długo, jak reaktory termiczne będą jedynym budowanym typem.
Jednakże, jeśli pluton będzie podlegał recyklizacji w reaktorach prędkich powielających to
energetyka jądrowa będzie mogła dostarczyć światu energii przez czas nieograniczony.

Duży udział energetyki jądrowej może:
# ograniczyć ilość spalanych paliw kopalnych, a tym samym zmniejszyć zanieczyszczenie

środowiska dwutlenkiem węgla i innymi produktami spalania
# spowodować uruchomienie programów energetyki jądrowej w krajach rozwijających się,

w których będzie miał miejsce najwyższy wzrost zapotrzebowania na energię.
Nie ma nie dających się pokonać trudności technicznych we wprowadzaniu elektrowni

i niezbędnego wyposażenia dla energetyki jądrowej. Reaktory na neutrony termiczne są
sprawdzone i konkurencyjne ekonomiczne, a ich dalsze udoskonalanie jest możliwe.
Eksploatowane są prototypowe reaktory FBR dużej mocy, a projektowane w chwili obecnej
elektrownie demonstracyjne mogą dostarczyć danych dla komercyjnego wprowadzenia na
rynek reaktorów powielających w roku 2030. Tym niemniej, znalezienie rozwiązań technicznych
optymalizujących elektrownie wymaga konkretnych i stałych wysiłków w kierunku ulepszania
reaktorów termicznych oraz rozwoju reaktorów prędkich i ich cyklu paliwowego.

Zagadnienia, na które trzeba zwrócić uwagę aby umożliwić energetyce jądrowej
spełnienie swojej roli mają charakter jedynie instytucjonalny. Dotyczą one bezpieczeństwa,
gospodarki odpadami, współpracy międzynarodowej, nieproliferacji oraz akceptacji społecznej.

Stosowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa musi obowiązywać we wszystkich
krajach. Awaria w Czarnobylu była dramatycznym ostrzeżeniem ilustrującym skutki
niedostatecznego bezpieczeństwa jądrowego, na które międzynarodowa społeczność
atomistyki zareagowała szybko i z determinacją. Międzynarodowa Konwencja Bezpieczeństwa
Jądrowego i związane z nią porozumienia określiły mechanizmy definiowania norm
bezpieczeństwa, wymogów ich stosowania przez wszystkie państwa, oraz weryfikacji ich
wprowadzenia w życie. Wytyczne zostały przyjęte - aktualną kwestią jest sprawienie, aby były
w pełni realizowane.

Brak prezentacji polityki usuwania wysokoaktywnych odpadów jest przez opinię
publiczną postrzegany jako niepowodzenie, lub co najmniej jako brak decyzji, ze strony
przemysłu jądrowego. W kategoriach technicznych nie ma potrzeby pośpiechu, obecnie
metody budowania przechowalników zapewniają utrzymanie odpadów pod kontrolą. Ale w
kategoriach akceptacji społecznej dla energetyki jądrowej - przemysł musi przejawić większą
aktywność i troskę.

Bez akceptacji społecznej nie mogą zaistnieć żadne skuteczne programy wykorzystania
energetyki jądrowej, lub zastosowań promieniowania. Opinia społeczna jest sceptyczna.
Wysiłki by naprawić niezrozumienie i zmienić nastawienie zakończyły się ograniczonym
sukcesem. Znalezienie drogi wyjścia z tych trudności jest jednym z największych wyzwań,
jakiemu przemysł musi stawić czoła w nadchodzących latach.

W przeciwieństwie do krajów uprzemysłowionych kraje rozwijające się napotykają na
większe trudności w zgromadzeniu funduszy i mają mniej wykwalifikowanego personelu
technicznego - jest to brak bazy przemysłowej. Aby wprowadzić energetykę jądrową, kraje
o takich ograniczeniach potrzebują pomocy ze strony bogatszych i bardziej doświadczonych.
Istnieją już obecnie porozumienia międzynarodowe i regionalne, które zaspokajają te różnego
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rodzaju potrzeby. Doświadczenie zdobywane w tych wspólnych przedsięwzięciach może być
wykorzystane do tworzenia struktur pomocy dla innych krajów, podejmujących programy
jądrowe.

Wykorzystanie technologii i materiałów jądrowych w celach wojskowych było zawsze
postrzegane jako zagrożenie. W miarę wprowadzania energetyki jądrowej w coraz większej
liczbie krajów potencjalne zagrożenie wzrasta. Podobnie jak w innych dziedzinach, już obecnie
działają międzynarodowe instrumenty monitorujące i kontrolujące przestrzeganie zasad
nieproliferacji. Zadaniem na przyszłość jest zapewnienie właściwego wdrożenia tych
mechanizmów, oraz rozwój nowych i bardziej rozbudowanych systemów, a także uwolnienie
świata od broni jądrowej.

Ze względu na bezspomość tak licznych i ogromnych korzyści - nauka i technika
jądrowa jest nadzieją dla całej ludzkości.
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Glosariusz

B W R - (Boiling Water Reactor) reaktor z wodą wrzącą - termiczny reaktor jądrowy z cyklem
bezpośrednim [para tworząca się w reaktorze jest kierowana na turbiny], wykorzystywany do
produkcji energii elektrycznej.

C A N D U - CANada Deuterium Uranium Reactor - termiczny reaktor jądrowy z cyklem
pośrednim, moderowany ciężką wodą, wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej.

c G y - centygrej - jednostka dawki pochłoniętej promieniowania.

E J - eksadżul - bardzo duża jednostka energii, równa 1 miliardowi (1 000000000) gigadżili,
a równoważna w przybliżeniu energii ze spalenia 23,5 milionów ton ropy.

FBR - (Fast Breeder Reactor) reaktor prędki powielający - reaktor pracujący na neutronach
prędkich zamiast termicznych, z plutonem i uranem jako paliwo, zdolny do produkowania
(powielania) większej ilości plutonu niż sam zużywa.

G D P - (gross domestic product) dochód narodowy brutto - miara dochodu gospodarki kraju
lub regionu.

G J - gigajdżul - duża jednostka energii, równa 1 miliardowi (1 000000000) jouli, a równo-
ważna w przybliżeniu energii ze spalenia 27,5 litrów benzyny.

GtOG - gigatony paliwa równoważnego.

G W e - gigawat mocy elektrycznej - miara zdolności wytwórczych energii elektrycznej, równa
1 milionowi kWe, lub 1000 MWe.

IAEA - (International Atomie Energy Agency) Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej,
organ Organizacji Narodów Zjednoczonych.

I N S A G - International Nuclear Safety Advisory Group - Międzynarodowa Grupa Doradców
Bezpieczeństwa Jądrowego.

k W e - kilowat energii elektrycznej.

m S v - milisiwert - jednostka dawki pochłoniętej. Przeciętna osoba otrzymuje około 3 mSv na
rok z tła naturalnego i źródeł medycznych.

M W e - megawat mocy elektrycznej - miara zdolności wytwórczych energii elektrycznej,
równa 1 000 kWe.
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N P T - (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) Układ o Nierozprzestrzenianiu
Broni Jądrowej.

PWR - (Pressurized Water Reactor) ciśnieniowy reaktor wodny - reaktor jądrowy na neutrony
termiczne, z cyklem pośrednim [woda chłodząca z obiegu pierwotnego ogrzewa w wymien-
niku ciepła wodę obiegu wtórnego, zamieniając ją w parę kierowaną na turbiny], używany do
produkcji energii elektrycznej.

pluton - pierwiastek powstający podczas bombardowania uranu neutronami. Termin pluton
jest często używany jako określenie wytwarzanego w reaktorach izotopu plutonu-239, który
może być wykorzystany jako paliwo do produkcji energii elektrycznej. Może być także stoso-
wany w głowicach jądrowych.

Purex - mokra metoda przerobu wypalonego paliwa jądrowego, rozdzielająca produkty
rozszczepienia od uranu i plutonu.

uran-233 - rozszczepialny izotop uranu nie występujący w przyrodzie, może być wytworzony
przez bombardowanie toru neutronami.

uran-235 - rozszczepialny izitop uranu, stanowiący około 0,7% uranu naturalnego
wydobywanego w kopalniach. Po odseparowaniu od uranu-238 może być także użyty w
głowicach jądrowych.

uran-238 - paliworodny izotop uranu, stanowiący około 99,3% uranu naturalnego
wydobywanego w kopalniach. Uran-238 może być zamieniony w rozszczepialny izotop plutonu
przez bombardowanie neutronami.

U N S C E A R - United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation -
Komitet Naukowy Narodów Zjednoczonych d/s Skutków Promieniowania Atomowego.

W A N O - World Association of Nuclear Operators - Światowe Stowarzyszenie Operatorów
Jądrowych.

W E C - World Energy Council - Światowa Rada Energii - międzynarodowy organ organizacji
związanych z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii.
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Dodatek

Cechy i stan zaawansowania udoskonalonych reaktorów energetycznych

Typ reaktora
Udoskonalony

Udoskonalony
CANDU

Wysokotempe-
raturowy reaktor
chłodzony gazem

Reaktor prędki
powielający

Cechy
Udoskonalenia i podniesienie poziomu technicz-
nego przez wykorzystanie obecnych doświadczeń
Bezpieczeństwo bierne (konstrukcje mniejsze,
prostsze)
Recyklizacja plutonu w celu podniesienia ekono-
miki uranu i dla spalania plutonu
Wyższy współczynnik konwersji w celu podnie-
sienia ekonomiki uranu i aktywnego przechowy-
wania plutonu
Wypalanie aktynowców (transmutacja jądrowa)
Udoskonalenia i podniesienie mocy przez wyko-
rzystanie obecnych doświadczeń
Szerszy zakres mocy
Wyższe wypalenie przez lekkie wzbogacenie uranu
Bezpośrednie powtórne użycie wypalonego paliwa
LWR
Wypalanie aktynowców
Uzyskanie wysokiej temperatury dla podwyższenia
sprawności cieplnej oraz wytworzenia wysoko-
temperaturowego ciepła przemysłowego
Zwiększone bezpieczeństwo wykorzystujące cha-
rakterystyki własne i cechy bezpieczeństwa bier-
nego
Recyklizacja plutonu w celu podniesienia ekono-
miki paliwa oraz powielanie paliwa jądrowego i
podwyższenie temperatury dla uzyskania wysokiej
sprawności cieplnej

W budowie
Projekt
Badania rozwojowe

Prezentacja rozwiązań

Studia projektowe

Badania
W budowie

Projekt
Badania rozwojowe
Badania rozwojowe

Badania
(Reaktor testowy) budowa
(Technika wykorzystania
ciepła) badania
Układ demonstracyjny
Badania rozwojowe

Chłodzenie sodem, paliwo
MOX, technologia przerobu
paliwa Purex) demonstracja
rozwiązań
Chłodzenie sodem, paliwo

metaliczne) testy

Przeróbka pirometalur-
jiczna) testy

(Technologia paliwa
izotkowego) badania roz-

wojowe

Technika chłodzenia oło-
wiem) badania rozwojowe

Przykłady
ABWR, APWR, N4
EPR, System 80+
AP-600, SBWR,
PIUS
Konwencjonalne
reaktory LWR, ATR
Reaktory LWR o
wysokiej konwersji

CANDU-6

CANDU-3
CANDU-9
CANDU-9

HTTR

2 USA / 2 Niemcy
HTGR GT-MHR

Superphsnix, UP-2,
3ounreay
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