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Polska nauka i technika dla energetyki jądrowej jutra. Raport zawiera referaty i omówienie dyskusji na
seminarium, które zostało zorganizowane staraniem Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego, Instytutu Chemii
i Techniki Jądrowej, Instytutu Energii Atomowej i Państwowej Agencji Atomistyki w Domu Pracy Twórczej
PAN w Mądralinie koło Warszawy w dniach 13-14 kwietnia 2000 r. W seminarium uczestniczyło około. 70
osób z wielu instytutów naukowych i ośrodków akademickich. Tematyka seminarium nawiązywała do decyzji
podjętej przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przyjmującej "Założenia polityki energetycznej Polski do
2020 roku", w których stwierdzono brak istotnego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną, a zatem nie
będą budowane elektrownie jądrowe. Autorzy pięciu zaproszonych referatów plenarnych i 27 referatów
zgłoszonych przez uczestników oraz liczne głosy w dyskusji wskazywały na potrzebę rozsądnego planowania
rozwoju energetycznego kraju. Omówiono wiele czynników rozwoju sytuacji energetycznej na świecie i w
Polsce, które powinny skierować zainteresowanie opinii publicznej, polityków oraz odpowiedzialnych działaczy
gospodarczych i ekonomistów na opcję jądrową jako źródło zaopatrzenia w energię elektryczną. Dyskusja
panelowa została skoncentrowana na takich zagadnienia jak: rozwój energetyki w Polsce, energetyka jądrowa
jutra, informacja społeczna i nauczanie oraz badania naukowe. Najważniejsze wnioski z seminarium można
sformułować następująco:
1) zwrócić uwagę na realistyczną i prawidłową ocenę zapotrzebowania na energię elektryczną w przyszłości,
2) pilnie śledzić tendencje rozwoju technologii reaktorów jądrowych w powiązaniu z bezpieczeństwem

jądrowym i radiologicznym wraz z przechowywaniem odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa,
3) energetyka jądrowa nie może być wprowadzana bez społecznej akceptacji, bez przekonania społeczeństwa o

jej zaletach, a w szczególności o jej proekologicznym charakterze,
4) realizować długoterminowy program edukacji społeczeństwa, w tym przez dobór specjalizacji na wyższych

uczelniach i odpowiedzialną informacji w środkach masowego przekazu,
5) rozwijać realizację prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie szeroko pojętej atomistyki w tym prace

niezbędne dla wspierania programu rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.

Polish Science and Technology for Nuclear Energy of To-morrow. The report presents papers and discussion
during the seminar organised by Polish Nuclear Society, Institute of Nuclear Chemistry and Technology,
Institute of Atomic Energy and National Atomic Energy Agency held 13-14 April 2000 in Madralin near
Warsaw. The seminar was attended by about 70 participants from may research centres and universities. The
main topics were connected with a decision of Economic Committee of the Government accepting a document
entitled "Principles of Energy Policy in Poland up to year 2020", which predicts low increase of electric energy
demand thus excludes construction of a nuclear power plant in near future. Authors of papers and participants
of discussion pointed out many factors in development of energy supply in world and in Poland, which should
focus the interest of public opinion on sustained development of energy sources keeping open a nuclear option.
The panel discussion was concentrated on the following topics: development of energy sector in Poland, nuclear
energy of to-morrow, public information and education and research activities. The main conclusions of
seminar may be formulated as follows:
1) pay more attention to realistic and correct assumption of energy demands in future,
2) follow up of tendencies in nuclear reactor technology development associated with nuclear and radiological

safety along with storing the radioactive waste and burn-up fuel,
3) nuclear energy cannot be developed without public acceptance, its positive aspects and mainly proecological

character should be highlighted,
4) long term program of public education should be performed especially by proper field of studies at

universities and responsible presentation in mass media,
5) intensification of research in widely formulated nuclear energy applications including work on supporting of

nuclear energy development in Poland.
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ANALIZA ZAPOTRZEBOWANIA I PROGNOZA STRUKTURY
WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Sławomir Ciok, Andrzej Kerner, Jacek Woroniecki
Agencja Rynku Energii S. A., Warszawa

WPROWADZENIE

Opracowanie prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną w ramach „Założeń polityki
energetycznej do 2020 roku" [1, 2] wzbudziło kontrowersje - z reguły prognoza ta jest
krytykowana jako zbyt optymistyczna. Najczęściej przy tym abstrahuje się od założeń
makroekonomicznych scenariuszy, a jednocześnie zwraca uwagę na zmniejszenie
całkowitego zużycia krajowego w roku 1998.

Dlatego też wydaje się sensowne bliższe przyjrzenie się zużyciu energii elektrycznej w
poszczególnych sektorach gospodarki, aby odpowiedzieć na pytania: gdzie zużycie energii
elektrycznej zmniejsza się i dlaczego się zmniejsza, oraz gdzie wzrasta i dlaczego. Pozwoli to
ocenić, czy w świetle prognoz makroekonomicznych realne są prognozy energetyczne, w
szczególności zapotrzebowanie na energię elektryczną.

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W LATACH 1994-1998

W końcu lat 80-tych i pierwszych latach 90-tych - w związku z rozpoczęciem transformacji
ustrojowej - nastąpił duży spadek zużycia energii elektrycznej, jak również energii
pierwotnej. Głównym powodem tego spadku był spadek aktywności gospodarczej, nie bez
znaczenia było również zbliżenie się cen nośników energii do cen ekonomicznie
uzasadnionych .

Stabilny wzrost gospodarczy rozpoczął się w roku 1993, a stabilny wzrost zużycia energii
elektrycznej w roku 1994. Dlatego też wydaje się właściwe, aby analizę zużycia energii
elektrycznej ograniczyć do lat 1994 - 1998.

Do roku 1997 zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrastało w średnim tempie ok. 2 %
rocznie. W roku 1998 zanotowano niewielki spadek zużycia krajowego (na szynach
generatorów). Ale ten spadek wcale nie oznacza rzeczywistego spadku zużycia u odbiorców -
zmniejszyły się potrzeby własne elektrowni i elektrociepłowni o 0,37 TWh oraz zmniejszyły
się straty sieciowe o 1,36 TWh. Wzrosło natomiast o 0.43 TWh całkowite krajowe zużycie
energii elektrycznej przez odbiorców, czyli bez uwzględnienia strat i potrzeb własnych w
elektrowniach i elektrociepłowniach (rys. 1). To zużycie, w podziale na gałęzie gospodarki,
charakteryzowało się w latach 1994-1998 następującymi średniorocznymi wskaźnikami
wzrostu:
- sektor energii -1.5%
- przemysł i budownictwo 2.63%
-transport 0.54%
-rolnictwo -3.33%
- handel, usługi, sektor publiczny 5.34%
- gospodarstwa domowe 2.78%
- całkowite krajowe zużycie 2.10%

Należy zwrócić uwagę na stosunkowo duży i stabilny wzrost zużycia w gospodarstwach
domowych, przy względnie niewielkim poziomie budownictwa mieszkaniowego.
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Zużycie energii elektrycznej w latach 1994-1998
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Rys. 1. Zużycie energii elektrycznej w latach 1994-1998 w sektorach gospodarki.

Warto prześledzić gdzie nastąpił największy spadek zużycia i co go spowodowało.
Dramatyczny spadek nastąpił w przemyśle wydobywczym głównie węglowym, który
charakteryzował się spadkiem wydobycia węgla o ponad 20 min. ton. Na rysunku 2
przedstawiono dynamiki zmian: wartości dodanych, zużycia energii elektrycznej, ciepła w
postaci pary i gorącej wody oraz ciepła zużywanego na ogrzewanie pomieszczeń dla sekcji C
EKD - Górnictwa i Kopalnictwa. Można zauważyć, że zmiany zużycia energii elektrycznej
mniej więcej odpowiadają zmianom aktywności gospodarczej, natomiast zużycie ciepła
wyraźnie spada począwszy od roku 1995. Potencjał racjonalizacji i oszczędności w zużyciu
ciepła (w tym na ogrzewanie pomieszczeń) jest dużo większy niż dla energii elektrycznej.

Innym przykładem zmian zużycia energii jest Dział 22 EKD (działalność wydawnicza i
poligraficzna). Przy dużym wzroście wartości dodanych następuje umiarkowany wzrost
zużycia energii elektrycznej (w roku 1998 wzrost o 24% w stosunku do roku 1994) oraz duży
spadek zużycia ciepła.
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Rys. 2. Dynamiki zmian w latach 1994-1998 wartości dodanych, zużycia energii elektrycznej,
ciepła i ciepła na ogrzewanie pomieszczeń dla Sekcji C EKD (górnictwo i kopalnictwo).
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Rys. 3. Dynamiki zmian w latach 1994-1998 wartości dodanych, zużycia energii elektrycznej,
ciepła i ciepła na ogrzewanie pomieszczeń dla Działu 22 EKD (działalność wydawnicza i
poligraficzna).

Cały przemysł przetwórczy (sekcja D) zanotował w roku 1998 spadek zużycia o 7.5 %.
(rys.4.) na czym zaważyły głównie „ciężkie" i najbardziej energochłonne gałęzie - hutnictwo
i chemia, gdzie wyraźnie nastąpił spadek aktywności gospodarczej. Oprócz tego, na spadek



produkcji przemysłowej miał wpływ kryzys w Rosji z sierpnia 1998. Jest również
prawdopodobne, że w ostatnich latach nastąpiło przeklasyfikowanie niektórych
przedsiębiorstw, które w statystyce „trafiły" do usługowych sekcji EKD, o czym mógłby
świadczyć spadek w roku 1997 i następnie duży wzrost zużycia w roku 1998 dla sektora
usług.

Dynamiki (1994=1) Sekcja D
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Rys. 4. Dynamiki zmian w latach 1994-1998 wartości dodanych, zużycia energii elektrycznej,
ciepła i ciepła na ogrzewanie pomieszczeń dla Sekcji D (przemysł przetwórczy).

Pewien spadek zużycia nastąpił również w budownictwie, co wynika ze stosowania
oszczędniejszych (w zużyciu energii elektrycznej) technologii. Warto zaznaczyć, że również
tutaj, spadki zużycia ciepła, w szczególności na ogrzewanie pomieszczeń są znacznie większe
niż te dotyczące energii elektrycznej.

Gospodarstwa domowe notują stały wzrost zużycia energii elektrycznej, przy spadku
zużycia ciepła sieciowego i paliw (rys. 5). Ten wzrost jest wypadkową wzrostu wynikającego
z przyrostu substancji mieszkaniowej, lepszego wyposażenia mieszkań w sprzęt elektryczny i
elektroniczny oraz redukcji zużycia spowodowanej eksploatacją bardziej energooszczędnych
urządzeń. O ile jednak oszczędności energii w postaci ciepła są znaczne, to w przypadku
energii elektrycznej potencjał tych oszczędności jest niewielki ze względu na niski poziom -
w stosunku do krajów Unii Europejskiej - wyposażenia gospodarstw domowych w urządzenia
elektryczne.
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Rys. 5. Zużycie energii elektrycznej, ciepła sieciowego i paliw w latach 1994-1998
w gospodarstwach domowych.

Warto również zwrócić uwagę na zużycie energii elektrycznej w sektorze energii.
Największe udziały w zużyciu - poza potrzebami własnymi elektrowni, elektrociepłowni i
ciepłowni (ok.48%) - mają kopalnie węgla (ok. 26%) i elektrownie szczytowo-pompowe
(ok. 10%). Zużycie w kopalniach systematycznie spada: z ok.8.5 TWh w roku 1994 do około
7.6 TWh w roku 1998, zużycie na potrzeby własne elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni
spada ze względu na spadek produkcji ciepła, zużycie na pompowanie wody utrzymuje się na
stałym poziomie. Tak więc, chociaż można przewidywać dalszy spadek zużycia energii
elektrycznej w tym sektorze, to jednak spadek ten ma charakter przejściowy i po osiągnięciu
planowanego w programie rządowym wydobycia węgla kamiennego zjawisko to przestanie
występować.

Scenariusze makroekonomicznego rozwoju kraju

Długoterminową prognozę zapotrzebowania na energię (w tym elektryczną) opracowano na
podstawie makroekonomicznych scenariuszy rozwoju kraju [3]. W dokumencie [1]
scenariusze te są scharakteryzowane następująco:
• PRZETRWANIA - realizowany w warunkach słabego światowego rozwoju, hamowanego

przez wstrząsy polityczne; polska polityka gospodarcza nie jest w stanie wygenerować
trwałych podstaw rozwojowych, utrwala się surowcowa struktura gospodarki. Scenariusz
ten ma wyraźnie charakter ostrzegawczy. W tych warunkach średnioroczna stopa wzrostu
Produktu Krajowego Brutto (PKB) kształtuje się wokół wartości ok. 2.3%/a. Rozwój w
tym tempie nie pozwala na odrobienie luki rozwojowej w stosunku do państw wyżej
rozminiętych. (...)

• ODNIESIENIA — odbywa się w warunkach politycznej stabilności i rozwoju otoczeniu
międzynarodowego bez wstrząsów i nagłych zmian. Dla gospodarki polskiej oznacza
stosunkowo powolne - w porównaniu do potrzeb rozwojowych - ale jednak
kontynuowanie procesu korzystnych przemian zainicjowanych w dekadzie lat 90-tych. (...)



Polska rozwijając się w tempie ok. 4.0% wzrostu PKB nie traci szansy przynależności do
UE, ale następuje to z pewnym opóźnieniem (ok roku 2010). (...)

• POSTĘPU-PLUS - urzeczywistniany w sprzyjających warunkach otoczenia
międzynarodowego oraz przy założeniu aktywnej, skutecznej polityki pro-
efektywnościowej Rządu, kreującej pożądane zachowania wszystkich odbiorców.
Następują korzystne zmiany ekonomiczne, co owocuje rozwojem gospodarki światowej,
opartej na zasadach konkurencji i partnerstwa, przy znacznie korzystniejszym dostępie do
kapitału i nowoczesnych technologii. W Polsce następuje głęboka i trwała
restrukturyzacja gospodarki. (...) W konsekwencji zachodzących zmian strukturalnych
zwiększa się istotnie społeczna wydajność pracy oraz bardzo znacznie wzrasta
produktywność energii (ponad 3-krotnie). Tak zasadnicze zmiany pozwalają na
utrzymanie wysokiego tempa wzrostu PKB, równego ok. 5.5%/a. (...)

Warto zaznaczyć, że udział przemysłu przetwórczego wraz z budownictwem w tworzeniu
PKB zmniejsza się tylko nieznacznie przy scenariuszu Odniesienia (z 25.8% w roku 1997 do
25.1% w roku 2020), natomiast istotnie się zwiększa w scenariuszach Przetrwania i Postępu-
Plus.

Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną

Przy wyznaczaniu prognozy zapotrzebowania na finalną energię elektryczną zastosowano
metodę zużycia końcowego (end-use), przy weryfikacji ostatecznych wyników dla roku 2020
metodę analizy regresyjnej na bazie porównań międzynarodowych. W obliczeniach
uwzględniono możliwości przyspieszenia wzrostu efektywności wykorzystania energii
związane z przyspieszonym pokonywaniem dystansu technologicznego w trakcie
transformacji ustrojowej. Również do ustalenia pewnych wskaźników dla metody end-use
oparto się na statystyce międzynarodowej, głównie na źródle [4] - analogami były tu cztery
kraje europejskie (EU-4), a mianowicie: Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy.

Pewne .charakterystyki prognozy zapotrzebowania na energię finalną dla scenariusza
Odniesienia [2] przestawiono na rys. 6. Średnioroczne tempo wzrostu PKB wynosi tu 4%,
czyli do roku 2020 PKB wzrośnie prawie 2.5-krotnie. Jednocześnie zapotrzebowanie na
energię elektryczną wzrasta o prawie 60% - przy praktycznie zerowym wzroście
zapotrzebowania na energię finalną ogółem i spadku zapotrzebowania na inne, poza energią
elektryczną, nośniki energii. Można również zauważyć spadek zużycia energii EO do roku
2005 i bardzo powolny wzrost do roku 2020.



250

Scenariusz ODNIESIENIA

Prognoza

|_ 150 - -

Dane historyczne

250

-200

;•-150 s

• 1 0 0

LU

E

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

EO - finalne zużycie energii ogółem
EN5 - finalne zużycie nośników energii bez energii elektrycznej
EE - finalne zużycie energii elektrycznej

Rys. 6. Dane historyczne oraz prognoza wzrostu PKB i zapotrzebowania na energie.

Porównania międzynarodowe

Polska statystyka, ze względu na transformację ustrojową i zasadnicze zmiany w sposobach
użytkowania energii, nie może służyć jako materiał do prognozy zapotrzebowania na energię.
Jak się wydaje, dość dobrym analogiem do analizy przyszłego zużycia energii elektrycznej w
Polsce - zarówno w gospodarstwach domowych, jak też w przemyśle czy też usługach - może
być hipotetyczny kraj EU-4, będący średnią krajów uprzemysłowionych krajów europejskich:
Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch. Kraje te w latach 70-tych reprezentowały
podobny do obecnego w Polsce poziom dochodu narodowego na mieszkańca i podobne
energochłonności.

Na rysunku 7 przedstawiono dynamiki zużycia finalnej energii elektrycznej w
gospodarstwach domowych oraz zużycia według niektórych kierunków użytkowania:
oświetlenia i urządzeń elektrycznych. Na rysunku tym zestawiono również siły sprawcze
(driving forces) wzrostu zapotrzebowania w gospodarstwach domowych: wzrost liczby
gospodarstw domowych oraz wzrost PKB na mieszkańca. Jak widać, całkowite zużycie
energii finalnej (zawierającej w sobie energię elektryczną) utrzymało się z grubsza na tym
samym poziomie, przy znacznym wzroście zużycia energii elektrycznej, w którym
najszybciej wzrastał udział urządzeń elektrycznych. Warto jednocześnie zaznaczyć, że
wskaźnik elastyczności wzrostu liczby gospodarstw domowych do wzrostu PKB na
mieszkańca wyniósł 0.66, a więc na każdy 1% wzrostu PKB/Ma następował wzrost liczby
mieszkań o 0.66% (przy 3.8% wzroście PKB/Ma dla Polski liczba gospodarstw domowych
winna wzrastać o ok. 250 tys. rocznie).
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Rys. 7. Dynamiki wzrostu wskaźników makroekonomicznych i zużycia energii finalnej w
gospodarstwach domowych krajów EU-4.

O tym, że poziom wyposażenia polskich gospodarstw domowych daleki jest od nasycenia,
a warunki mieszkaniowe dużo gorsze od tych w krajach EU-4, świadczą dane porównawcze
w tabelach 1 i 2. We wszystkich przypadkach porównywalnych danych wskaźniki EU-4 w
roku 1994 są wyższe niż dla Polski w roku 1998. Zwraca uwagę niewielka liczba komputerów
(brak danych dla EU-4), kuchenek mikrofalowych i zmywarek do naczyń oraz zupełny brak
klimatyzatorów czy suszarek do bielizny.

Tabela 1. Porównanie wskaźników warunków mieszkaniowych i zużycia energii
elektrycznej w gospodarstwach domowych dla Polski i krajów EU-4.

Średnioroczne zużycie energii elektrycznej na
mieszkańca [MWh/Ma]
Średnioroczne zużycie energii elektrycznej na
gospodarstwo domowe [MWh/GD]
Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania na
mieszkańca [m2/Ma]
Średnia liczba osób przypadających na mieszkanie
[os/GD]

Polska 1998

0.544

1.86

18.4

3.46

EU-4 1994

1.586

4.12

34.9

2.59



Tabela 2. Porównanie wskaźników wyposażenia mieszkań w sprzęt elektryczny [%]
dla Polski i krajów EU-4.

Odbiorników telewizyjnych
Komputerów osobistych
Automatów pralniczych
Odkurzaczy
Chłodziarek
Zamrażarek
kuchenek mikrofalowych
Zmywarek do naczyń
suszarek do bielizny
Klimatyzatorów

Polska 1998
98.8
10.2
67.9
92.4
98.0
38.7
11.2
1.1

EU-4 1994
149.8*

89

110**
45

27
22
0.3

* w 1996 roku
** chłodziarek i kombinatów

Przy wyznaczeniu prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną w gospodarstwach
domowych przyjęto założenie o większym rozwarstwieniu społecznym w Polsce w
porównaniu do krajów EU-4: założono, że 40% społeczeństwa nie korzysta ze wzrostu
dochodu narodowego. Przy tych założeniach, prognozowane zużycie energii elektrycznej w
gospodarstwach domowych na mieszkańca w roku 2020, przy scenariuszu Odniesienia,
wyniesie 0.987 MWh/Ma i będzie to zaledwie 62% analogicznego zużycia krajów EU-4 w
roku 1994. Co więcej, gdyby ekstrapolować na lata do 2020 trend zużycia z lat 1994-1998 -
przy obecnym poziomie budownictwa mieszkaniowego - to zapotrzebowanie gospodarstw
domowych w roku 2020 wyniesie 37.2 TWh, a więc niewiele mniej, niż wyliczono dla
scenariusza Odniesienia (39.8 TWh) i znacznie więcej, niż dla scenariusza Przetrwania
(26.9 TWh).

Warto również zwrócić uwagę na dwa dodatkowe elementy zwiększania zapotrzebowania
na energię elektryczną:
1. Istotne zmniejszenie jednostkowego zużycia energii na ogrzewanie pomieszczeń czyni

ekonomicznie opłacalnym ogrzewanie elektryczne połączone z klimatyzacją.
2. Większe niż dotychczas rozpowszechnienie pomp ciepła, w szczególności przy

zabudowie rozproszonej, zwiększy zużycie energii elektrycznej do ogrzewania
pomieszczeń i grzania wody.

Również przy uwzględnieniu statystyki krajów EU-4 opracowano prognozę dla przemysłu
czy też handlu i usług. rys. 8 przedstawia dynamiki wzrostu wartości dodanych, zużycia
energii finalnej i finalnej energii elektrycznej dla przemysłu krajów EU-4 w latach 1973 -
1996, a więc w okresie obejmującym dwa kryzysy naftowe. Można zauważyć:
a) bardzo silną korelację między wzrostem produkcji mierzonej wartością dodaną i

wzrostem zużycia energii elektrycznej, przy czym wskaźnik elastyczności jest bardzo
bliski jedności,
ta bardzo silna korelacja: aktywność gospodarcza - zużycie energii elektrycznej
występuje również dla ostatnich lat dziewięćdziesiątych,
dynamika zużycia energii finalnej (zawierającej również energię elektryczną!) jest trwale

b)

c)
poniżej 100%, a więc silnie zmniejsza się zapotrzebowanie na ciepło użyteczne.

Podobne procesy zachodzą także w Polsce, gdzie dodatkowo odbywa się proces
restrukturyzacji przemysłu.
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Rys. 8. Dynamiki wzrostu wartości dodanych, zużycia energii finalnej i finalnej energii
elektrycznej dla przemysłu krajów EU-4.

Warto zaznaczyć, że rozpatrywane scenariusze Odniesienia i Przetrwania definiowane są
jako scenariusze charakteryzujące się rozwojem tradycyjnych gałęzi przemysłu lub usług,
tylko scenariusz Postępu-Plus zakłada silniejszy rozwój technologii eksplozyjnych.

Prognoza struktury wytwarzania energii elektrycznej

Obecnie ok. 97% energii elektrycznej produkowane jest z węgla - kamiennego i brunatnego.
We wszystkich trzech scenariuszach przewiduje się istotny wzrost udziału gazu ziemnego, i to
zarówno w elektrowniach systemowych, jak też w małych źródłach rozproszonych. Tak np.,
przy scenariuszu Odniesienia, udział paliw gazowych w roku 2020 osiągnie 14% całkowitego
zużycia energii pierwotnej do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Wzrośnie
również udział energii odnawialnej (energia wodna, wiatrowa i energia z odpadów) z
niecałych 2% w roku 1997 do ok. 6% w roku 2020.

W latach 90-tych, w krajach Unii Europejskiej, nastąpił szybki rozwój małych układów
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła opartej na turbinach gazowych lub
silnikach wysokoprężnych. Takie elektrociepłownie, budowane jako źródła lokalne
(osiedlowe) lub indywidualne (bezpośrednio w wybranych obiektach typu szpital, hotel,
ośrodek sportowy, itd.) są konkurencyjne względem tradycyjnych systemowych
elektrociepłowni, nie mówiąc o rozdzielnym wytwarzaniu energii elektrycznej w
elektrowniach i ciepła w lokalnych ciepłowniach. Uważa się powszechnie, że przesłanie 1 GJ
energii w postaci gorącej wody jest 7-krotnie droższe niż w postaci energii elektrycznej, co z
kolei jest siedmiokrotnie droższe, niż przesył 1 GJ gazu [5]. Zniwelowanie - w dużym
stopniu - efektu skali dla elektrowni opalanych gazem, doprowadziło do znacznego zbliżenia
wytwórcy energii i jej odbiorcy.

Znalazło to również swój wyraz w prognozie [2]. Istotnie zmieni się struktura produkcji
według źródeł, co ilustruje rys. 9. Udział elektrowni systemowych zmniejsza się z ok. 82% w
roku 1997 do ok. 63% w roku 2020 - przy bezwzględnym wzroście produkcji energii
elektrycznej w tych elektrowniach o ponad 37%. Wzrasta natomiast udział małych źródeł
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rozproszonych, w tym elektrociepłowni gazowych do ponad 5% i źródeł odnawialnych do
ponad 12%.

Struktura produkcji energii elektrycznej
scenariusz Odniesienia

0.60

0.30

EJ Elektr. systemowe B EC systemowe • EC przemysłowe 0 Lokalne EC gazowe G3 Odnawialne

Rys. 9. Prognoza zmian struktury wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu -
scenariusz ODNIESIENIA.

Należy zaznaczyć, że zwiększenie udziału lokalnych źródeł energii elektrycznej będzie
miało również swoje konsekwencje we wzroście zapotrzebowania na energię elektryczną: do
mieszkań wprowadzane będą tylko dwa nośniki (energia elektryczna i ciepło), a do
przygotowywania posiłków używać się będzie energii elektrycznej. Ten proces wypierania
gazu przez energię elektryczną można zaobserwować już teraz, w postaci rozpowszechnienia
kuchenek mikrofalowych, czajników elektrycznych lub piekarników elektrycznych.

Uwagi końcowe

1. Statystyka zużycia energii elektrycznej brutto (wraz z potrzebami własnymi elektrowni i
stratami sieciowymi) jest złą miarą dla analizy zapotrzebowania odbiorców.

2. Analiza zużycia energii elektrycznej w latach 1994-1998 wykazuje stały wzrost zużycia
energii elektrycznej - spadek zużycia w przemyśle w roku 1998 był spowodowany
zarówno procesami restrukturyzacji przemysłu, jak też kryzysem rosyjskim. Jednocześnie
analiza wykazuje istotny spadek zapotrzebowania na ciepło użyteczne we wszystkich
sektorach gospodarki narodowej.

3. Prognoza energetyczna dla Polski do roku 2020 przewiduje istotny wzrost
zapotrzebowania na energię elektryczną i spadek zapotrzebowania na ciepło. Producenci
ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu silnie zbliżają się do odbiorcy. Powoduje to
określone konsekwencje dla producentów ciepła, w szczególności ciepła sieciowego;
będzie to miało również określone konsekwencje we wzroście zużycia energii
elektrycznej.

4. Lokalne elektrociepłownie gazowe wyposażone w zasobniki ciepła są w stanie pracować
w taki sposób, aby produkować energię elektryczną tylko w godzinach szczytu i
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podszczytu obciążenia systemu, a więc wtedy, gdy produkcja ta jest najbardziej pożądana.
W ten sposób elektrociepłownie takie mają dla sytemu działanie analogiczne, jak
programy DSM.
Najkorzystniejszym dla gospodarki byłoby zapewnienie potrzeb energetycznych
odbiorców w systemie Przedsiębiorstw Usług Energetycznych (ESCO) - dla usunięcia
sprzeczności interesów między poszczególnymi podsektorami: elektroenergetyką,
ciepłownictwem i gazownictwem. Znajduje to swój wyraz w „Założeniach..." [1].
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PERSPEKTYWY ROZWOJU ELEKTROENERGETYKI W POLSCE

Mieczysław Kwiatkowski, Ryszard Frydrychowski
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A., Warszawa

WPROWADZENIE

Zgodnie ze statutem Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. od utworzenia Spółki
w 1990 r. wykonywane są w niej analizy dotyczące długoterminowych programów rozwoju
podsektora wytwarzania energii elektrycznej. Do najważniejszych prac z tej tematyki,
a wykonanych do tej pory należą kolejne tzw. zintegrowane programy rozwoju (ZPR).
W 1994 r. ukończono zintegrowany program rozwoju określony jako ZPR-1, a w 1997 roku
następny w kolejności ZPR-2. W 1998 roku dokonano aktualizacji ZPR-2 określonej jako
ZPR-2+.

AKTUALNY STAN ELEKTROENERGETYKI W KRAJU

Moc zainstalowana w polskim sektorze elektroenergetycznym na koniec 1998 r. wynosiła
33 843 MW, z czego prawie 92% dotyczyło energetyki zawodowej, a reszta energetyki
przemysłowej (tabela 1). W ciągu 1998 r. wprowadzono do eksploatacji 196 MW nowej
mocy, z czego 140 MW dotyczyło elektroenergetyki zawodowej.

Tabela 1. Moc zainstalowana i osiągalna oraz maksymalne zapotrzebowanie na moc
elektryczną w polskim systemie elektroenergetycznym.

Wyszczególnienie

Moc zainstalowana
z czego:
energetyka zawodowa
energetyka przemysłowa
Moc osiągalna
z czego:
energetyka zawodowa
energetyka przemysłowa
Maksymalne zapotrzebowanie
w systemie w roku
Data maksymalnego
zapotrzebowania
(dzień, miesiąc)

1990 1995 1998
MW

31 952

28 786
3 166

30 487

27 538
2 949

23 292

5.01

33 142

30 035
3 107

32 108

29 316
2 792

23 056

7.12

33 843

31022
2 821

32 883

30 394
2 489

23 384

3.12

Źródło: ARE SA

Zapotrzebowanie szczytowe systemu elektroenergetycznego wyniosło w 1999 roku
22 893 MW i zostało osiągnięte 23 grudnia tego roku. Przy mocy osiągalnej na koniec 1999
roku w wysokości 33541 MW. Oznacza to, że nadwyżka mocy osiągalnej systemu wynosiła
10648 MW, a związany z nią margines mocy osiągalnej dla tego roku. miała wartość około
46,5%. Dane te świadczą o tym, że polski sektor elektroenergetyczny dysponuje nadwyżką
mocy większą niż jest to ekonomicznie uzasadnione z punktu widzenia niezawodności
wytwarzania energii elektrycznej. W przypadku kraju sytuacja ta jest głównie efektem
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transformacji gospodarki i zmniejszeniem udziału jej gałęzi energo- i elektrochłonnych
w tworzeniu PKB.

Stopniowe zwiększanie mocy zainstalowanej i osiągalnej, pomimo istniejącej nadwyżki
mocy, wynika z zakrojonych na szeroką skalę procesów modernizacyjnych w elektrowniach
zawodowych. Jej celem jest z jednej strony dostosowanie do nowych norm dotyczących
ochrony środowiska i emisji zanieczyszczeń, a z drugiej strony zaś dokonanie modernizacji
w dużym stopniu zdekapitalizowanego już majątku trwałego polskich elektrowni.

Jednym z efektów przedsięwzięć modernizacyjnych jest zwiększanie mocy osiągalnej
bloków energetycznych w elektrowniach blokowych przy stosunkowo niskich nakładach
jednostkowych. Dzięki temu uzyskuje się zwiększenie mocy jednostkowej bloku od
10 do 15%.

PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC I ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Zmiany polityczno - gospodarcze na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych nie
pozostały bez wpływu na zapotrzebowanie mocy i energii elektrycznej i spowodowały
znaczne jej zmniejszenie. Dopiero w ostatnich latach poziom tego zapotrzebowania zrównał
się z poziomem z końca lat osiemdziesiątych, przy czym po początkowym szybkim wzroście
w połowie lat dziewięćdziesiątych, w roku 1998 odnotowano niższe zapotrzebowanie niż
w roku poprzednim.

W latach 90 powstało szereg opracowań w zakresie długoterminowego prognozowania
energii i mocy szczytowej. W prace te były zaangażowane poza PSE S.A. (warianty:
prosperity i stagnacja - przyjęty do „Założeń polityki energetycznej kraju" w 1995 roku),
ośrodki naukowo-badawcze mające wieloletnie doświadczenie oraz dojrzały warsztat
analityczny. Scenariusze zapotrzebowania na moc i energię elektryczną zostały opracowane
między innymi przez Zakład Problemów Energetyki Instytutu Podstawowych Problemów
Techniki Polskiej Akademii Nauk (wariant GN2 i DW2 - przyjęty do obliczeń ZPR-2+).
Instytut Energetyki w Warszawie oraz przez Konsorcjum trzech Politechnik: Gdańskiej,
Śląskiej i Warszawskiej (w ramach projektu badawczego zamawianego). W porównaniu do
prognoz wykonanych na początku okresu przemian gospodarczych, prognozy opracowane
w ostatnim okresie są znacznie niższe. Większość z nich ma charakter scenariuszowy i opiera
się na ocenach eksperckich.

Prognozowanie zapotrzebowania na moc i energię elektryczną stanowi jedno z kluczowych
zadań przy opracowywaniu planu zaspokojenia potrzeb. W okresie transformacji
gospodarczej, a w szczególności w sytuacji zmian strukturalnych i funkcjonalnych w sektorze
elektroenergetycznym, jest to zadanie szczególnie trudne i obarczone dużą niepewnością.
Jednym ze stosowanych od dawna sposobów, pozwalających na częściowe uwzględnienie
niepewności podczas prognozowania zapotrzebowania, jest scenariuszowe realizowanie tego
zadania, które z reguły polega na opracowaniu dwóch skrajnych prognoz, wytyczających
obszar, w którym z dużym prawdopodobieństwem znajdzie się rzeczywiste przyszłe
zapotrzebowanie. W trakcie prac nad Zintegrowanym Programem Rozwoju (ZPR2 i ZPR2+)
analizy w zakresie pokrycia zapotrzebowania przeprowadzono dla dwóch wariantów
prognozy tego zapotrzebowania. Jako wariant górny przyjęto prognozę zapotrzebowania
globalnego oszacowaną na podstawie prognozy produkcji energii elektrycznej zawartą
w projekcie „Założeń polityki energetycznej Polski do 2020 roku" (scenariusz peryferyjny
z drugiej wersji projektu Założeń z lipca 1999). Z kolei wariant dolny opracowano
na podstawie zaktualizowanej dolnej prognozy przyjętej przez PSE SA do zakończonej
w 1998 roku aktualizacji tak zwanej, drugiej pętli zintegrowanego programu rozwoju-KSE
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(ZPR-2+). Oba warianty prognozy zapotrzebowania na moc i energię elektryczną
przedstawione zostały w tabeli 2 i na rysunku 2.

Tabela 2. Prognoza zapotrzebowania globalnego energii elektrycznej oraz
maksymalnego zapotrzebowania mocy w kraju w horyzoncie roku 2015.

Rok

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2010
2015

Zapotrzebowanie
elektryczną [TWh"
Wariant dolny

140.9
142.9
144.9
146.9
148.9
150.9
165.2
179.3

na energię

wariant górny
142.5
145.1
148.1
151.1
154.1
157.1
174.5
193.6

Szczytowe zapotrzebowanie na moc
[MW]
wariant dolny

23 950
24 201
24 710
24 968
25 229
25 229
27 445
29 589

Wariant górny
24 475
24 840
25 305
25 770
26 235
26 700
29 327
32 494

Należy w tym miejscu podkreślić, że prognoza przyjmowana jako wariant górny jest
postrzegana przez autorów projektu „Założeń polityki energetycznej Polski do 2020 roku"
jako scenariusz pesymistyczny, który ma charakter ostrzegawczy. Zakłada on tendencję do
utrwalania obecnej struktury polskiej gospodarki, średnioroczny wzrost produktu krajowego
brutto (PKB) w latach 1997 - 2020 na poziomie 4%, wzrost stopy bezrobocia od 10.3%
w 1997 roku do 14.3% w roku 2020 i liczby ludności do 40.4 milionów w 2020 roku (zgodny
z prognozą GUS). Scenariusze rozwoju makroekonomicznego kraju zostały opracowane
w odniesieniu do scenariuszy rozwoju krajów OECD, przy założeniu, że będzie realizowany
proces dostosowania systemu polskiej gospodarki do standardów obowiązujących w Unii
Europejskiej. Zapotrzebowanie na energię finalną określono stosując metodę predykcji, której
istotą jest wstępne wyznaczenie zapotrzebowania na podstawie porównań
międzynarodowych, gdzie za podstawę do analizy regresji przyjęto dane makroekonomiczne
i dane o zużyciu energii w latach 1980- 1995 w pięciu krajach europejskich tj. Finlandii
Francji, Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Po wyznaczeniu wstępnego zapotrzebowania
na energię finalną dokonano kalibracji zapotrzebowania na energię użyteczną, a następnie
wyznaczono zapotrzebowanie dla każdego scenariusza makroekonomicznego.

Bardziej prawdopodobny, zdaniem PSE SA (biorąc pod uwagę dotychczasowe
doświadczenia z prognozowania zapotrzebowania z ostatnich lat pokazane na rysunku 1).
wariant dolny opracowano aktualizując scenariusz dolny (DW2) przyjęty do analiz w ramach
ZPR-2+. W celu jego aktualizacji od poszczególnych spółek dystrybucyjnych i klientów
bezpośrednich PSE SA zebrano informacje określające przewidywane wartości zakupu
energii elektrycznej i mocy z sieci wysokich napięć w perspektywie czasowej 15 lat oraz
dokonano jego weryfikacji uwzględniając rzeczywiste wartości zużycia w latach 1997 i 1998
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Rys. 1. Warianty prognozy zapotrzebowania globalnego energii elektrycznej oraz mocy
szczytowej w horyzoncie roku 2015 na tle wykonania w latach 1995 - 1998.

ZUŻYCIE ENERGII W POLSCE PRZEZ ODBIORCĘ KOŃCOWEGO
NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W opracowaniu ARE SA „Energetyka Polska na tle krajów wysokorozwiniętych" Warszawa
1999 zaprezentowane zostało porównanie (ranking) krajów UE i Polski wg zużycia energii
elektrycznej na jednego mieszkańca. Cechą szczególną w tym zestawieniu jest to, że kraje,
które w niedawnej przeszłości stały się członkami UE (Portugalia, Hiszpania, Grecja)
zwiększyły znacząco zużycie energii na jednego mieszkańca. W analogicznym okresie (lata
1985-1996) w Polsce obserwowana jest stabilizacja tego zużycia, przy jednoczesnym
wzroście gospodarczym jaki nastąpił w efekcie zmian społeczno - ekonomicznych po roku
1989. Wyjaśnienie przyczyn tego zjawiska nie jest proste i wymagałoby przeprowadzenia
oddzielnej analizy tego zjawiska.
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Rys. 2. Ranking krajów UE i Polski wg wskaźnika zużycia energii elektrycznej na 1 Ma w 1985 i
1996 roku.

PRACE DOTYCZĄCE ROZWOJU ELEKTROENERGETYKI POLSKIEJ
PROWADZONE W PSE SA

Jak już było to nadmienione we wstępie w początku 1999 w Biurze Rozwoju PSE S.A.
zakończono prace nad uaktualnioną wersją Zintegrowanego Programu Rozwoju (ZPR-2+).
Material ten w sposób kompleksowy podchodzi do zagadnienia rozwoju systemu
elektroenergetycznego kraju w długim horyzoncie czasowym.

Na potrzeby wykonania tej pracy zgromadzono obok prezentowanych już prognoz
zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, szczegółowy materiał potrzebny do
odwzorowania istniejącej bazy wytwórczej, oraz planowanych bądź realizowanych
przedsięwzięć modernizacyjnych oraz budowy nowych obiektów wytwórczych
(wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej paliwa o niskiej zawartości związków
przyczyniających się do powstawania efektu cieplarnianego lub ich pozbawione).

W ramach ZPR-2+ uwzględniono następujące zagadnienia związane z długoterminowym
rozwojem systemu elektroenergetycznego Polski:

scenariusze rozwoju kraju (scenariusze wzrostu zapotrzebowania na moc i energię),
bezpieczeństwo energetyczne kraju (wymagany margines mocy),
istniejąca baza wytwórcza i związane z nią plany rozwojowe (modernizacje, instalacje
IOS, likwidacje ...),
krajowe kontrakty długoterminowe zawarte do końca 1998 i ich wpływ na działanie i
zmiany w KSE,
ochrony środowiska (normy krajowe i porozumienia międzynarodowe),
wymiana mocy i energii z zagranicą,
nowe moce wytwórcze (dostępne technologie, koszty budowy, koszty operacyjne),
ograniczenia paliwowe,
programy oszczędzania energii (DSM).
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Elementami które w największym stopniu wpływają na dobór technologii dla spełnienia
kryterium bezpieczeństwa energetycznego w kolejnych latach są następujące ograniczenia
rozwojowe:
• ekologiczne - wymogi krajowe i międzynarodowe,
• paliwowe - ograniczenia dostępności (głównie gazu ziemnego).

WYNIKI ANALIZ

Duża nadwyżka w mocy zainstalowanej w pierwszych latach przeprowadzonej analizy oraz
niższe niż przewidywano na początku lat 90 prognozy zapotrzebowania na moc i energię
sprawiają, że uzasadniona potrzeba nowych mocy w oparciu o kryterium bezpieczeństwa
energetycznego w wariantach podstawowych przesuwa się poza rok 2000.

Pierwsze moce w większych źródłach gazowych pojawiają się w 2003 roku - ich
wprowadzenie zostało zdeterminowane zawartymi wcześniej kontraktami długoterminowymi.

W kolejnych latach będą w sektorze elektroenergetycznym nadal trwać procesy związane
z modernizacją techniczną i ekologiczną istniejących źródeł wytwarzania. Efektem tych
procesów będzie dalsze obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń dla całego sektora oraz
poprawa parametrów eksploatacyjnych polegająca głównie na wzroście sprawności i mocy
osiągalnej tych źródeł.

W sytuacji przyspieszenia tempa urynkowienia sektora elektroenergetycznego, przyrost
mocy źródeł wykorzystujących gaz ziemny może być znacznie większy w stosunku do
wyników prezentowanych w ramach ZPR-2+.

W przypadku elektrowni systemowych wykorzystujących węgiel kamienny i węgiel
brunatny można zaobserwować stabilizację potencjału wytwórczego mierzonego wartością
mocy osiągalnej tych źródeł.

W rozwoju źródeł wytwórczych coraz większe znaczenie w następnych latach będzie
przypisywane wytwarzaniu w źródłach rozproszonych (w tym w szczególności w źródłach
odnawialnych). Biała Księga Komisji Europejskiej z grudnia 1997 roku zaleca osiągnięcie
w całej Unii w 2010 roku około 12 procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych
w ogólnym zapotrzebowaniu na paliwa pierwotne. Natomiast pozostałe źródła rozproszone (w
tym w szczególności te, pracujące w skojarzeniu) stanowią atrakcyjną alternatywę dla
wytwarzania energii elektrycznej w scentralizowanych elektrowniach. Występujące w kraju
uwarunkowania (dostępność gazu ziemnego, ograniczenia ekologiczne, postęp
technologiczny) sprawiają, że, poza obecną już małą energetyką wodną, można oczekiwać
powstawania źródeł skojarzonych, wykorzystujących głównie technologię turbin gazowych
z kotłami odzysknicowymi, w miejsce istniejących przestarzałych elektrociepłowni
zawodowych i przemysłowych. Szacuje się, że do roku 2005 potencjalny rynek dla
wytwarzania rozproszonego w Polsce może wynieść do 3 GW. Możliwy rozwój źródeł
rozproszonych (w tym odnawialnych) zależy w dużym stopniu od postępu we wdrażaniu
mechanizmów rynkowych w sektorze elektroenergetycznym.

W okresie 2005-2010 w podsektorze wytwarzania energii elektrycznej będą nadal
realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne związane z modernizacją techniczną i ekologiczną
elektrowni i elektrociepłowni. Należy w tym miejscu podkreślić, że od roku 2006
obowiązywać będą zaostrzone wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń. Ze względu na
nadal przewidywaną (dla obu wariantów prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną)
kontynuację nadwyżki mocy w systemie, wzrost mocy osiągalnej jest oczekiwany głównie
w źródłach skojarzonych wykorzystujących gaz ziemny. Dla wyższego wariantu prognozy
zapotrzebowania od 2010 roku pojawia się potrzeba budowy nowych mocy wytwórczych
opartych o paliwo gazowe. Oznacza to, że dla wyższej prognozy zapotrzebowania
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w 2010 roku moc osiągalna nowych źródeł opartych o wykorzystanie gazu ziemnego będzie
wynosić ponad 1000 MW.

W wymienionym okresie czasowym, w przypadku elektrowni systemowych, nadal można
mówić o stabilizacji produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu węgla brunatnego
oraz o niewielkim wzroście produkcji na węglu kamiennym.

Okres po 2010 roku charakteryzuje się w dalszym ciągu stabilizacją poziomu mocy
osiągalnej podsektora wytwarzania energii elektrycznej w zakresie źródeł wykorzystujących
paliwa stałe (węgiel kamienny i węgiel brunatny) oraz dalszym rozwojem źródeł wytwarzania
wykorzystujących gaz ziemny. W wariancie górnym rozwoju od 2012 roku pojawia się
wytwarzanie energii elektrycznej w nowych źródłach nie emitujących CO2 . Moc
opisywanych źródeł w tym wariancie osiąga w 2015 roku prawie 1 500 MW. Może to
stymulować rozwój źródeł odnawialnych zgodnie z Dyrektywą UE. Do roku 2020, według
Założeń Polityki Energetycznej Polski nie przewiduje się udziału źródeł jądrowych w bilansie
energii elektrycznej kraju.

W wariancie dolnym rozwoju podsektora w 2015 roku pojawiają się nowe technologie
niezbędne do pokrycia wzrostu zapotrzebowania w postaci bloków parowo-gazowych. Jest to
równoznaczne ze zlikwidowaniem do tego roku nieuzasadnionych ekonomicznie nadwyżek
mocy wytwórczych w podsektorze wytwarzania.

W przypadku produkcji energii elektrycznej stosunkowo szybki jej wzrost powoduje
systematyczny spadek produkcji energii elektrycznej na węglu kamiennym. W całym
rozpatrywanym okresie spadek ten wynosi prawie 18 % dla wariantu górnego rozwoju oraz
ok. 11 % dla wariantu dolnego. Skutkiem różnicy pomiędzy wariantami w spadku produkcji
przy wykorzystaniu węgla kamiennego jest wyższa produkcja energii elektrycznej
w elektrowniach systemowych wykorzystujących to paliwo w wariancie dolnym niż
w wariancie górnym.
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ENERGETYKA JĄDROWA NA ŚWIECIE
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Państwowa Agencja Atomistyki, Warszawa

1. W roku 1999 rozpoczęły pracę cztery bloki elektrowni jądrowych (EJ), wyłączono z
eksploatacji trzy bloki oraz podjęto budowę pięciu. Podjęto też decyzje o rozpoczęciu
budowy w roku 2000 pięciu bloków(Tabl. 1). Stan eksploatowanych bloków EJ w końcu 1999
roku zwiększył się w stosunku do roku poprzedniego z 434 do 435 a ich łączna moc wzrosła z
348 864 MWe do 351 207 MWe(Tabl. 2).

W wyniku podniesienia średniego współczynnika wykorzystania mocy z 75% do 78% EJ
dostarczyły w roku 1999 o 5% więcej energii niż w roku poprzednim. Szybszy wzrost mocy
zainstalowanej w innych rodzajach elektrowni spowodował, że udział EJ w światowej
produkcji energii elektrycznej spadł z 17% w roku 1997 do 16% w roku 1998.

Dane gromadzone przez Światową Organizację Operatorów Elektrowni Jądrowych
(WANO) oraz Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA) wskazują na
kilkuprocentową poprawę w roku 1998 wskaźników dyspozycyjności EJ oraz obniżenie
dawki kolektywnej promieniowania jonizującego otrzymanej przez personel eksploatacyjny.

W budowie znajdowało się w końcu roku 1999 37 bloków jądrowych o średniej mocy
jednostkowej 840 MWe w 14 krajach, w tym 12 w Europie Środkowej i Wschodniej, 2 w
Ameryce Południowej oraz 23 w Azji. W Europie Środkowej i Wschodniej są to bloki,
których budowę rozpoczęto w latach 1983- 1987, przerwano w wyniku zmian polityczno-
gospodarczych i wznowiono w latach dziewięćdziesiątych.

Wszystkie bloki, których budowę rozpoczęto w roku 1998 i 1999 znajdują się w Azji.
W łatach 1997- 1999 nie zaszły istotne zmiany w światowym stanie energetyki jądrowej.
(Tabl.3).

2. W krajach Europy Zachodniej oraz Ameryki Północnej trwa zastój w budowie elektrowni
systemowych, szczególnie EJ, najdroższych inwestycyjnie Warto przypomnieć, że w
dziesięciu krajach tej grupy ( Anglia, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Kanada, Niemcy,
Szwajcaria, Szwecja, USA) rozpoczęto w latach siedemdziesiątych budowę 149 bloków
jądrowych. Było to głównie spowodowane kryzysem na światowym rynku ropy, który
wywołał dążenie do większej niezależności od importu ropy i gazu oraz do oszczędzania
energii oraz podnoszenia sprawności w jej przemianach i zużyciu. Wprowadzenie do
krajowych bilansów energetycznych paliwa jądrowego, którego zasoby geologiczne
występują w wielu krajach a paliwo charakteryzuje się wyjątkowo wysoką koncentracją
energii przy niskich cenach surowca, uznano za bardzo korzystne z punktu widzenia
bezpieczeństwa energetycznego i zapewnienia stabilności kosztów produkcji energii
elektrycznej.

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zaszły istotne zmiany w niektórych
elementach powyższej sytuacji. Za główne z nich uznać można :
- odkrycie nowych zasobów paliw organicznych oraz postęp techniczny w ich eksploatacji,

co odsunęło w czasie obawy rychłego wyczerpania się tych paliw i znacznego wzrostu ich
cen,
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- spadek tempa wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną do 1-2% rocznie w wyniku
postępu technicznego oraz zmian strukturalnych w gospodarce przynoszących rozwój
mniej energochłonnych technologii,

- deregulacja rynku energii ograniczająca istniejące monopole a tym samym zwiększająca
niepewność towarzystw energetycznych co do wielkości przyszłego zbytu,

- prywatyzacja energetyki przesuwająca ryzyko strat ekonomicznych z podatników na
udziałowców, wywołująca korzystniejsze warunki dla małych niezależnych producentów i
dla inwestycji o krótkim okresie zwrotu kapitału,

- obniżenie konkurencyjności ekonomicznej energetyki jądrowej w wyniku, z jednej strony
spadku cen paliw organicznych, postępu technicznego w elektrowniach węglowych a
szczególnie gazowych oraz, z drugiej strony utrzymywania się wysokich nakładów
inwestycyjnych EJ w wyniku podnoszenia wymagań bezpieczeństwa.

W powyższej sytuacji liczba rozpoczynanych budów EJ spadła w wymienionych
dziesięciu krajach do 28 w latach 80-tych oraz do jednej w latach 90-tych.

Stany Zjednoczone są ciekawym przykładem nowej sytuacji energetyki jądrowej w
powyższych warunkach. Przewidywany spadek cen węgla kamiennego o 28% w okresie do
roku 2020 w wyniku przechodzenia do eksploatacji korzystniej położonych pokładów i
wzrostu wydajności pracy, niskie tempo wzrostu cen gazu w tym okresie (0,9% rocznie) oraz
utrzymujące się znacznie wyższe , w porównaniu z elektrowniami węglowymi a szczególnie
gazowymi , nakłady inwestycyjne powodują, że nie przewiduje się oddania do użytku
nowych EJ przed rokiem 2020. Z drugiej strony, nowa sytuacja na rynku elektroenergetyki,
powodująca powściągliwość w podejmowaniu budowy nowych elektrowni, wywołała
dążenie do maksymalizacji wykorzystania eksploatowanych już EJ ze względu na ich
znacznie niższe koszty zużycia paliwa w porównaniu z elektrowniami węglowymi a
szczególnie gazowymi. Osiąga się to poprzez podnoszenie współczynnika wykorzystania
mocy oraz przedłużanie okresu eksploatacji elektrowni. Średni współczynnik wykorzystania
mocy wszystkich eksploatowanych w USA EJ wzrósł z 63% w roku 1980 do 85% w roku
1999. Również w Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemczech i Szwecji współczynnik ten wystąpił
w roku 1998 w granicach 81-88% a w Finlandii i Szwajcarii powyżej 90%.

Urząd Dozom Jądrowego USA ocenił za realne przedłużenie okresu bezpiecznego
użytkowania eksploatowanych EJ z reaktorami lekkowodnymi do 60 lat i opracował
procedury rozpatrywania wniosków o takie przedłużenie. W roku 1999 złożono 6 wniosków o
zgodę na przedłużenie eksploatacji EJ z 30 do 50 lat a zainteresowanie takim przedłużeniem
wyrażono w odniesieniu do dalszych 20 bloków. Towarzystwa energetyczne oceniły
wysokość dodatkowych nakładów koniecznych dla przedłużenia okresu bezpiecznej
eksploatacji z 30 do 40 lat na 150 USD/kWe oraz z 30 do 50 lat na 250 USD/kWe. Oceniono,
że okres zwrotu tych nakładów w przypadku niektórych EJ jest krótszy niż w przypadku
budowy nowych elektrowni gazowych czy węglowych.

W powyższej sytuacji wystąpiło ostatnio w USA zainteresowanie kupnem
eksploatowanych już przez szereg lat EJ przez większe towarzystwa energetyczne
eksploatujące już kilka bloków jądrowych i mające przeto znaczne doświadczenie w ich
utrzymaniu I modernizacji. W latach 1997- 1999 zakupiono takie elektrownie o mocy około
5700 MWe, po cenach 80-400 USD/kWe. Jest to nowe zjawisko w amerykańskiej energetyce
jądrowej. Mimo tego trendu, znaczna część ze 104 bloków w amerykańskich elektrowniach
jądrowych, z których około 60 była uruchomiona w latach 60-tych i 7P-tych, zostanie
zamknięta przed rokiem 2020 i udział energetyki jądrowej w łącznej produkcji energii

21



elektrycznej wynoszący obecnie około 19% spadnie wtedy do około 7%.

W Niemczech, po trwających ponad rok sporach między rządzącą koalicją Partii
Socjalistycznej i Partii Zielonych z przedstawicielami przemyski na temat rychłego
zamknięcia wszystkich elektrowni jądrowych, powołano pod hasłem "Energy Dialogue 2000"
grupę roboczą przedstawicieli rządu, przemyski i wybranych grup społecznych z zaleceniem
opracowania programu likwidacji energetyki jądrowej w sposób nie powodujący wzrostu
emisji CO2 i nie pogarszający konkurencyjności niemieckiego przemysłu.

Również w Szwecji powołano w roku 1999 grupę roboczą dla określenia zamierzeń, które
mogłyby zapewnić dotrzymanie przez Szwecję wymogów protokołu z Kyoto, również w
warunkach zaniechania budowy elektrowni jądrowych.

W sytuacji występującej w niektórych krajach opozycji politycznej wobec dalszego
rozwoju energetyki jądrowej podjęto w tych krajach kompleksowe oceny wybranych
aspektów tej energetyki przez grupy ekspertów powołanych przez organa rządowe. W Belgii
rząd powołał komisję ekspertów dla określenia i oceny średnio i długookresowych opcji w
elektroenergetyce. Utworzona przez rząd francuski komisja ma dokonać przeglądu aspektów
ekonomicznych całego jądrowego cyklu paliwowego i ich porównawczej oceny z cyklem
paliwowym innych opcji energetycznych. Podobny zespół powołany przy Departamencie
Energii USA ma przeanalizować problemy restrukturyzacji elektroenergetyki, aspekty zmian
klimatycznych oraz bezpieczeństwa eksploatacji elektrowni jądrowych. Przedmiotem
dokonywanych ocen przez grupę ekspertów w Szwajcarii są zagadnienia okresu eksploatacji
EJ, postępowania z paliwem wypalonym oraz technologii i ekonomiki składowania odpadów
radioaktywnych.

Również w krajach europejskich miały miejsce decyzje o przedłużeniu okresu pracy
eksploatowanych EJ Do okresu 40 lat przedłużono licencję eksploatacyjną elektrowni
Oldbury w Anglii , dwu bloków w EJ Olkiluoto w Finlandii oraz elektrowni Muehleberg w
Szwajcarii.. W Rosji, w warunkach braku funduszy inwestycyjnych na budowę nowych EJ,
zamierza się przeznaczyć więcej środków na modernizację eksploatowanych EJ celem
umożliwienia przedłużenia ich okresu eksploatacji.

3. Szybki rozwój ekonomiczny grupy uprzemysłowionych krajów Dalekiego Wschodu
przynoszący znaczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną brak własnych
zasobów gazu i obawa przed zbytnim uzależnieniem się od jego kosztownego importu
(szczególnie w Chinach, Japonii i Południowej Korei) oraz zaostrzanie międzynarodowych
wymogów ochrony środowiska wpływające na konieczność ograniczeń spalania węgla
spowodowały, że kraje te sformułowały i ogłosiły średniookresowe prognozy dalszego
rozwoju energetyki jądrowej. W krajach tych występują obecnie, jak widać, podobne
czynniki, jak te które w Europie Zachodniej wpływały w latach siedemdziesiątych na budowę
licznych elektrowni jądrowych.

W Chinach przewiduje się budowę do roku 2020 nowych elektrowni o łącznej mocy
50 000 MWe, w tym EJ o łącznej mocy około 25 000 - 40 000 MWe. Poza pierwszym
blokiem własnej konstrukcji typu PWR, pozostałe 7 bloków eksploatowanych i znajdujących
się w budowie zbudowano w oparciu o umowy "pod klucz" z firmami Framatom ( 4 bloki),
Atomenergoexport (1 blok). Atomie Energy of Canada Ltd. (2 bloki). Ostatnie publikacje
wskazują na odchodzenie od kontraktów "pod klucz" i dążenie do włączania przemysłu
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chińskiego do produkcji wzrastającego zakresu urządzeń elektrowni jądrowych w oparciu o
umowy licencyjne.

Zalecenia komitetu doradczego Ministerstwa Przemysłu i Handlu do spraw gospodarki
energią w Japonii przewidują w okresie do roku 2010 budowę nowych elektrowni jądrowych
o mocy 18 000 - 22 000 MWe. W roku 1996 włączono do sieci dwa pierwsze bloki po
1350 MWe typu Advaced Boiling Water Reactor (ABWR) oparte na standardowym projekcie
rozwiniętym w USA przez firmę Generał Electric. Uzyskał on w USA w roku 1996 certyfikat
bezpieczeństwa Urzędu Dozoru Jądrowego. Ten standardowy projekt stanowił podstawę do
opracowania przez firmy Hitachi Ltd. i Toshiba Corp., w oparciu o zawarte kontrakty
licencyjne, japońskiej wersji reaktora ABWR. Wszystkie cztery bloki jądrowe w budowie
oparte są na rozwiązaniach nowej generacji reaktorów BWR i przewiduje się, że ten typ
będzie dominował w powyższym programie rozwoju energetyki jądrowej w Japonii.

Zrewidowany w roku 1998 długofalowy program gospodarki elektroenergetycznej
Południowej Korei, dostosowany do zmienionej sytuacji ekonomicznej kraju w wyniku
obecnego kryzysu finansowego w Azji, zakłada budowę do roku 2015 nowych elektrowni
jądrowych o mocy 15 000 MWe. Kryzys finansowy w Azji wpłynął, w sytuacji
ograniczoności własnych zasobów paliw, na zwiększenie priorytetowości energetyki
jądrowej, której głównymi konkurentami są elektrownie gazowe. Import gazu stanowi
największe obciążenie bilansu płatniczego kraju. Łączne wydatki na import paliwa dla
12 bloków jądrowych eksploatowanych w Południowej Korei w roku 1997 wyniosły 240 min
USD. Obliczono, że w przypadku importu ciekłego gazu dla elektrowni o porównywalnej
mocy wydatki importowe wyniosłyby 3,5 mld.USD.

W oparciu o realizowaną od początku lat siedemdziesiątych współpracę z firmą ABB-
Combustion Engineering przemysł Płd. Korei opanował stopniowo produkcję większości
urządzeń bloków z reaktorami typu PWR. Do końca roku 1998 zbudowano lub podjęto
budowę 8 bloków w ramach tej współpracy. W oparciu o zaawansowany projekt standardowy
nowej generacji tego typu reaktora - PWR-80+ - o mocy 1350 MWe, który uzyskał w USA w
roku 1997 certyfikat bezpieczeństwa, przemysł koreański podjął we współpracy z ABB-CE
prace na koreańską wersją tego projektu określaną mianem Korean Next Generation Reactor
(KNGR). Pierwszy blok tego typu wyprodukowany w Korei ma być włączony do sieci w
roku 2010. Łączna moc zainstalowana EJ na Taiwanie ma wzrosnąć do roku 2020
o 2000 MWe.

Sformułowane przez powyższe kraje programy rozwoju energetyki jądrowej do roku
2010- 2020, wskazujące na łączny zakres tych zamierzeń powyżej 50 OOO MWe, wyjaśniają
przyczyny ostrej walki konkurencyjnej na tym terenie wszystkich światowych producentów
urządzeń EJ.

4. W krajach sąsiednich Polski miały miejsce w roku 1998 dyskusje i decyzje dotyczące
istotnych aspektów rozwoju energetyki jądrowej.

Na Litwie opublikowano długofalową strategię elektroenergetyczną obejmującą dwa
scenariusze dotyczące przyszłości EJ Ignalino : zamknięcie bloków numer 1 i 2 odpowiednio
w roku 2005 i 2010, to jest w połowie ich projektowego okresu eksploatacji, lub dokonanie,
ze względu na wymogi bezpieczeństwa, wymiany kanałów paliwowych, co pozwoliłoby na
kontynuacje eksploatacji obydwu bloków do roku 2020. Trwały dyskusje z Unią Europejską,
która wspomagała finansowo modernizację elektrowni i nalega na wybór pierwszego z
powyższych scenariuszy. Ze względów ekonomicznych rząd Litwy zdecydowanie preferuje
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drugi scenariusz.

Na Ukrainie podjęto decyzje zamknięcia bloków numer 1 i 2 E J w Czarnobylu. Trwał spór
z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) na temat dalszej eksploatacji bloku
numer 3 tej elektrowni o mocy zainstalowanej 925 MWe. Ukraina warunkuje zamknięcie tego
bloku uzyskaniem kredytu od EBOR, o który wystąpiła, na dokończenie budowy drugiego
bloku EJ Chmiemicki oraz czwartego bloku EJ Równo. Podjęte zostały prace nad
długofalową koncepcją rozwoju ukraińskiej energetyki jądrowej, która dostarczyła w roku
1998 45% energii elektrycznej. Wycofywanie z eksploatacji zamortyzowanych bloków EJ
rozpocznie się około roku 2010. Uznano, że około roku 2000 należy dokonać wyboru typu
przyszłych EJ. Odbyte w Kijowie w październiku 1998 roku międzynarodowe seminarium
oraz konferencja ukraińsko-amerykańska zorganizowana w listopadzie w Waszyngtonie
poświęcone były temu zagadnieniu. Na zlecenie Ukrainy Międzynarodowa Agencja Energii
Atomowej (MAEA) w Wiedniu ma przygotować w ciągu dwu lat projekt strategii rozwoju
energetyki jądrowej Ukrainy. Głównym argumentem za utrzymaniem znacznego udziału
energetyki jądrowej w produkcji energii elektrycznej są wysokie koszty wydobycia węgla i
jego niska jakość. Trzydzieści procent importowanego przez Ukrainę gazu służy dopalaniu
niskiej jakości węgla w elektrowniach.

Głośne spory z Austrią w związku z jej zarzutami niedostatecznej wytrzymałości
zbiorników ciśnieniowych znajdujących się w końcowej fazie budowy bloków numer 1 i 2 EJ
Mochowce na Słowacji zakończyły się ostatecznym zaakceptowaniem przez oba kraje
rozwiązań projektowych tych bloków. Blok numer 1 został włączony do sieci w lipcu 1998
roku a blok numer dwa w grudniu 1999. Eksperci urzędów dozoru jądrowego z Francji,
Niemiec, Hiszpanii i Włoch dokonali oceny bezpieczeństwa zmodernizowanego bloku Nr 1
i stwierdzili, że jest to "pierwsza EJ zaprojektowana w dawnym Związku Radzieckim, która
w wyniku modernizacji osiągnęła poziom bezpieczeństwa odpowiadający standardom Europy
Zachodniej". Warto przypomnieć, że obydwa powyższe bloki reprezentują ten sam typ -
WWER-440/213 -, którego budowę zaniechano w EJ Żarnowiec w roku 1990.

Nastąpiły opóźnienia w dokończeniu budowy dwu bloków typu WWER - 1000 EJ
Temelin w Czechach. Mają być oddane do użytku odpowiednio w latach 2002 i 2005.

Trudności w Rosji w ściąganiu zapłaty za dostarczoną energię elektryczną przez EJ i w
konsekwencji w regulowaniu zapłaty za dostarczone paliwo spowodowały w roku 1998
spadek współczynnika obciążenia mocy do 55%. Rok 1998 był natomiast pomyślny dla
rosyjskiego eksportu EJ. Podpisano kontrakty na budowę po dwa bloki typu WWER- 1000 w
Chinach i w Indiach oraz porozumienie międzyrządowe o dokończeniu budowy dwu bloków
typu PWR w EJ Bushehr w Iranie. Budowę rozpoczęła firma Siemens, która odeszła z placu
budowy w roku 1979 w wyniku rewolucji irańskiej. Przyznanie Indiom znacznie
korzystniejszych warunków kredytowania powyższej budowy od stosowanych przez kraje
Unii Europejskiej oraz nie zastosowanie wobec Indii wymogu poddania całości jądrowego
cyklu paliwowego pod międzynarodową kontrolę, dla sprawdzenia jego wyłącznie
pokojowego wykorzystania, wywołało falę krytyki na Zachodzie. Grupa Dostawców
Jądrowych, której Rosja jest członkiem, stosuje z zasady powyższy wymóg międzynarodowej
kontroli.

5. W roku 1998 Instytut Uranowy (Ul) w Londynie, zespół ekspertów zaproszonych przez
MAEA oraz Międzynarodowy Instytut Stosowanej Analizy Systemowej (HASA)'i Światowa
Rada Energetyczna opublikowały średnio i długookresowe prognozy rozwoju energetyki
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jądrowej. Pierwsze dwie z tych prognoz sięgają roku 2020 i dotyczą wyłącznie energetyki
jądrowej ( Tabl.4). Instytut Uranowy oparł swą ocenę na przewidywaniach długości okresu
eksploatacji istniejących, budowanych oraz planowanych EJ, co do których podjęto decyzję o
budowie. W wariancie podstawowym łączny poziom mocy zainstalowanej w EJ na świecie
ma wzrosnąć o 7% do roku 2010 oraz do 16% do roku 2020. Około trzykrotny wzrost mocy
do roku 2020 przewidywany jest w krajach rozwijających się, mały spadek w krajach OECD
oraz niewielki wzrost w krajach reformujących się. Przewidywania wielkości łącznej mocy
zainstalowanej EJ opublikowane w Biuletynie MAEA są bardzo zbliżone do prognoz
Instytutu Uranowego dla roku 2010 i znacznie wyższe niż te prognozy dla roku 2020.

Prognozy sformułowane przez HASA i Światową Radę Energetyczną przedstawiają
zintegrowane oceny podstawowych wielkości ekonomicznych i technicznych decydujących
o wielkości zapotrzebowania na główne źródła energii, w tym energię jądrową oraz łączne
zapotrzebowanie energii, w tym energii elektrycznej. Wyniki tych ocen przedstawiono z
podziałem świata na trzy grupy krajów: kraje OECD, kraje reformujące się oraz kraje
rozwijające się. Prognozy sięgające roku 2020 i 2050 opracowano w ramach sześciu
wewnętrznie spójnych scenariuszy różniących się głównie tempem rozwoju gospodarczego,
ograniczeniami i preferencjami w użyciu węgla, ropy, gazu ziemnego, paliwa jądrowego i
odnawialnych źródeł energii, efektywnością zużycia energii, wysokością udziału energii
elektrycznej w zużyciu energii finalnej oraz stopniem ograniczeń wydzielania CO2. We
wszystkich scenariuszach założono prawie podwojenie stanu zaludnienia świata, który ma
wzrosnąć z ok. 6 mld w roku 1999 do 10,06 mld w roku 2050, z tym że 94% tego wzrostu
wystąpi w grupie krajów rozwijających się. Ma to ogromne konsekwencje ekonomiczne dla
ludności tych krajów, w których przeciętny dochód narodowy w przeliczeniu na mieszkańca
stanowił w roku 1990 14% w stosunku do krajów OECD i relacja ma się utrzymać na tym
poziomie do roku 2050. Relacja wielkości zużycia energii finalnej na mieszkańca w tym
okresie między krajami rozwijającymi się i krajami OECD ma wzrosnąć z 18% do 33%,
a zużycia energii elektrycznej na mieszkańca z 6% do 10%. Jest to w dobie szybko
rozwijającego się świata dramatyczna perspektywa okresu sześćdziesięciu lat, w którym ma
wystąpić jedynie nieznaczne zbliżenie się sytuacji ekonomicznej mieszkańca w grupie krajów
liczącej ponad 80% ludności świata do sytuacji mieszkańców krajów OECD.

Jeśli chodzi o energię elektryczną, to przewidywany jest wzrost jej udziału w energii
finalnej w skali świata z 13% w roku 1990 do 14% w roku 2020 i 17% w roku 2050 w
scenariuszu B uznanym za najbardziej pragmatyczny. Udział ten jest znacznie wyższy w
krajach OECD i wynosi odpowiednio 18%, 24% i 33%. Tak więc, mimo zakładanego wzrostu
efektywności zużycia energii elektrycznej, jej łączne zużycie rośnie w całym okresie we
wszystkich grupach państw. W scenariuszu B łączne zapotrzebowanie na energię elektryczną
rośnie średniorocznie w skali świata o 1,8% w okresie 1990 - 2020 i 1,6% w okresie 2020 -
2050. Rośnie ono także w krajach OECD odpowiednio o 1,7% i 0,9% a szczególnie wysokie
tempo wzrostu - 2,9% i 2,7% - przewidywane jest w grupie krajów rozwijających się. Jak
wskazują dane Tab.5, zużycie energii jądrowej, podobnie jak gazu i energii odnawialnej,
rośnie w liczbach bezwzględnych we wszystkich scenariuszach w całym okresie objętym
prognozą. W scenariuszu B łączna moc zainstalowana elektrowni jądrowych na świecie ma
wzrosnąć do około 600 GWe w roku 2020 oraz do około 1850 GWe w roku 2050.
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Kilka czynników będzie mieć istotny wpływ na tempo rozwoju energetyki jądrowej:

- Zaostrzanie wymagań ekologicznych. Przy charakteryzującej energetykę jądrową zerowej
emisji CO2, związków siarki i azotu oraz pyłów i metali ciężkich jej pozycja
konkurencyjna będzie rosnąć. Należy zwrócić uwagę, że jedynie w scenariuszu C, jak
wykazuje Tabl. 5, występuje dopiero w roku 2050 ograniczenie emisji CO2 do poziomu z
roku 1990. Częściowo ma to być osiągnięte przez oczyszczanie spalin ze związków
węgla i ich stałe składowanie (np. w wyrobiskach ropy). W przypadku uwiarygodniania
się ryzyka ocieplenia klimatu będzie występować dalsze ograniczanie emisji CO2,
głównie poprzez obniżanie limitów spalania węgla.

- Szersze uwzględnianie tzw. kosztów zewnętrznych w porównawczych analizach pełnych
kosztów produkcji energii elektrycznej, szczególnie w elektrowniach węglowych i
jądrowych. Energetyka jądrowa jest jedyną opcją energetyczną, w której nastąpiło
praktycznie pełne włączenie do rachunku kosztów wewnętrznych (odpowiadających
ponoszonym przez przedsiębiorstwa nakładom inwestycyjnym i wydatkom bieżącym)
środków zabezpieczających środowisko naturalne i zdrowie ludności . W rezultacie, jak
wykazuje Tabl. 6 , tzw. koszty zewnętrzne wyrażające szkody wyrządzane środowisku
naturalnemu i zdrowiu ludności są w przypadku elektrowni jądrowych oceniane na
poziomie ponad sto razy niższym niż w przypadku elektrowni węglowych. Po ich
włączeniu do kosztów całkowitych produkcji energii elektrycznej, koszty te są w
przypadku elektrowni jądrowej znacznie niższe niż w elektrowni węglowej. Jednakże, jak
wykazują badania, percepcja społeczna kosztów zewnętrznych nie pokrywa się z
wielkościami wyliczanymi przez ekspertów. Zakres różnic w tym zakresie waha się w
istotnym stopniu w czasie a także występują różnice między krajami.

Postęp w rozwoju odnawialnych źródeł energii. Według ocen OECD, w okresie do roku
2020 przewidywany jest poważny spadek światowego udziału wód w ogólnej produkcji
energii elektrycznej, z 23% w roku 1971 do 15% w roku 2020 i z 40% do 20% w krajach
rozwijających się. Równocześnie, będzie miał miejsce poważny wzrost produkcji energii
elektrycznej z innych źródeł odnawialnych, jednakże ich udział w jej ogólnej produkcji
ma osiągnąć w roku 2020 w skali światowej 1%.

6. Rok 1998 przyniósł istotny postęp w opracowywaniu koncepcji gospodarki nisko i średnio
oraz wysoko aktywnymi odpadami radioaktywnymi i paliwem wypalonym oraz w
doświadczalnym weryfikowaniu tych koncepcji. W Belgii, Bułgarii, Holandii i w Szwajcarii
powołano zespoły ekspertów dla przygotowania dla rządów propozycji strategii w tym
zakresie. We Francji rząd zatwierdził plany budowy dwu podziemnych laboratoriów w
pokładach iłu i granitu, niezbędnych dla wyboru lokalizacji przyszłego składowiska
długożyciowych i wysoko aktywnych odpadów. Podobne badania prowadzono w pokładach
iłu w Belgii i w pokładach granitu w Finlandii, Szwecji i USA.

W USA uzyskano akceptację Agencji Ochrony Środowiska i oddano do użytku w stanie
Nowy Meksyk podziemne składowisko w pokładach soli dla transuranowych,
długożyciowych odpadów radioaktywnych pochodzących z wojskowego programu
jądrowego USA. Jest to pierwsze w świecie ostateczne składowisko tego typu odpadów.
Oddano do użytku ostateczne składowiska nisko i średnioaktywnych odpadów w Chinach i w
Finlandii. W Szwecji rozpoczęto prace budowlane w istniejącym przejściowym,
przypowierzchniowym składowisku paliwa wypalonego celem podwojenia jego-pojemności
do ilości 10 000 ton paliwa. Powiększone składowisko ma zaspokoić potrzeby całego
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obecnego programu energetyki jądrowej Szwecji i pozwolić na przechowywanie paliwa przez
okres 30-40 lat, kiedy to ma być gotowe ostateczne składowisko.
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Tabela 2. Elektrownie jądrowe eksploatowane i budowane (dane z 31 grudnia 1999 r.).

Kraj

Argentyna
Armenia
Belgia
Brazylia
Bułgaria
Chiny
Czechy
Finlandia
Francja
Holandia
Hiszpania
Indie
Iran
Japonia
Kanada
Korea Pd.
Litwa
Meksyk
Niemcy
Pakistan
Rep. Pd. Afryki
Rosja
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Szwajcaria
Tajwan, Chiny
Ukraina
USA
Węgry
Wielka Brytania
Razem:

Reaktory w
eksploatacji

Liczba
bloków

2
1
7
1
6
3
4
4

59
1
9
11
_

53
14
16
2
2

20
1
2

29
1
6
1

11
5
6
15
104
4
35

435

Moc zainst.
Mwe

935
376
5712
626

3538
2167
1648
2656

63103
449
7470
1897

-
43691
9998
12990
2370
1360

22341
125

1842
19843
650

2408
632
9432
3182
4884
13040
97145
1729

12968
351207

Reaktory w budowie

Liczba
bloków

1
-
-
1
-
7
2
-
-
-
-
3
2
4
-
4

-
-
1
-
3
1
2
_
-
-
2
4
_
-
-

37

Moc zainst.
MWe
692

-
-

1229
-

5420
1824

-
-
-
-

606
2111
4515

-
3820

-
-

300
-

2825
650
776

_
-
-

2600
3800

-
-

31168

Udział w ogólnej
produkcji energii

elektrycznej %

9,04
36,36
57,74
1,12

47,12
1,15

20,77
33,05
75,00
4,02
30,99
2,65

-
35,85
12,44
42,84
73,11
5,21

31,21
0,12
7,08
14,41
10,69
47,02
37,18
46,80
36,03
25,32
43,77
19,80
38,30
28,87

-
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Tabela 3. Światowa energetyka jądrowa w latach 1997 -1998 -1999.

Moc zainstalowana MWe

Produkcja energii elektrycznej TWh

Bloki - przyłączone do sieci ilość bloków

- wyłączone z eksploatacji ilość bloków

Rozpoczęto budowę ilość bloków

Średnie wykorzystanie mocy ilość godzin w roku

Średnia moc zainstalowana bloków:

- eksploatowanych MWe

- których budowę rozpoczęto MWe

1997

351795

2276

4

9

5

6470

805

876

1998

348864

2293

4

7

4

6575

803

924

1999

351207

2401

4

3

5

6837

807

1414

Źródło: Nuclear Power Reactors in the World, IAEA, Edition 1998, 1999,2000.



Tabela 5. Przewidywania światowego rozwoju energetyki jądrowej.

GWe

Kraje

OECD

Reformujące się

Rozwijające się

Razem IU^

Razem IAEA 2 )

2000 rok

275,4

46,2

27,2

348,8

348,8

2010 rok

N x)

259,1

42,6

43,2

344,9

385,0

P

276,0

49,2

50,1

375,3

-

W

296,4

58,2

67,5

442,1

445,0

2020 rok

N

191,1

37,6

54,2

282,9

335,0

P

267,1

56,1

82,1

405,3

-

W

308,8

65,1

108,3

482,2

598,0

Źródło: 'The Global Nuclear Fuel Market - Supply and Demand 1998-2020, Uranium Institute, Market Report 1998.
2 ) Prospects for Nuclear Power, Nuclear Science and Technology Moving into the Next Century, G.G. Andrade i inni, IAEA Bulletin,

vol.41, Nr 1,1999
X)N - wzrost niski

P - wzrost podstawowy
W - wzrost wysoki



Tabela 5. Światowa produkcja i zużycie energii w latach 1990 - 2050.

Produkt globalny
na mieszkańca 103 USD/C

Zużycie energii finalnej
na mieszkańca toe/c

Zużycie energii elektrycznej
na mieszkańca MWh/c

Udział energii elektrycznej
w ogólnym zużyciu energii
finalnej %

Światowe zużycie energii
pierwotnej Gtoe

b
c
d

a
b
c
d

a
b
c

d

a
b
c
d

węgiel
ropa
gaz
jądrowa
odnawialna
R A Z E M

Moc zainstalowana w elektrowniach jądrowych
GWe
Światowe wydzielanie węgla w CO2
związane z produkcją energii Gtc

1990

16,4
6,3
2,3
4,9

3,3
2,9
0,6
1,2
6,8
3,9
0,4

1,8
18
12
12
13

2,18
3,06
1,68
0,45
1,60
8,98

304

5,93

2020
A-2
27,8
4,6
4,1
7,2

3,9
3,7
0,9
1,4

11,2
5,6
0,9

2,5

25
13
13
15

4,31
4,50
3,41
0,58
2,57
15,37

395

9,91

B
25,2
4,2
3,4
6,2

3,5
2,7
0,8
1,3

10,0
4,2
0,8

2,1
24
13
13
14

3,39
3,78
3,18
0,90
2,29
13,55

597

8,26

C-2
23,4
4,8
3,9
6,4

2,5
2,7
0,7
1,1
7,3
3,9
0,8

1,8

26
12
12
14

2,28
3,02
2,96
0,85
2,32

11,43

578

6,30

2050
A-2
44,2
15,0
7,3
10,8

3,9
5,4
1,2
1,7

16,0
10,0
1,8

3,5

34
16
16
21

7,83
4,78
5,46
1,09
5,68

24,84

745

14,67

B
36,2
9,4
5,4
8,3

3,3
3,3
1,1
1,4

12,6
5,7
1,3

2,7

33
15
15
17

4,14
4,04
4,50
2,74
4,42
19,83

1856

9,57

C-2
31,7
9,4
6,3
9,0

1,8
2,4
0,8
1,0
7,2
4,0
1,3

2,0

37
15
15
17

1,47
2,62
3,34
1,77
5,05
14,25

1201

5,11
1} a - Kraje OECD, b - Kraje reformujące się, c - Kraje rozwijające się, d - Świat

Źródło: Global Energy Perspectives. HAS. World Energy Council. Cambridge 1998.



Tabela 6. Koszty całkowite produkcji energii elektrycznej w systemowych elektrowniach
węglowych i jądrowych5^.

Koszty kapitału

Koszty ruchu

Koszty paliwa

RAZEM

Koszty "zewnętrzne"

Zmian klimatu

Awarii

Inne

RAZEM

Koszty całkowite

Elektrownie węglowe Elektrownie jądrowe

5% stopa dyskonta
Max.

1,3

1,0

2,3

4,6

Min.
1,0

0,7

1,5

3,2

Max.
2,2

0,8

1,1

4,1

Min.
1,8

0,7

0,7

3,2

Elektrownie węglowe Elektrownie jądrowe

10% stopa dyskonta
Max.
2,6

1,0

2,4

6,0

Min.
1,7

0,7

1,5

3,9

Max.
4,5

0,8

1,1

6,4

Min.
3,5

0,7

0,7

4,9

bez uwzględniania oprocentowania kapitału

2,2

1,9

4,1

8,7

1,2

0,7

1,9

5,1

0,012

0,012

0,024

4,12

0,00024

0,00600

0,00624

3,21

2,2

1,9

4,1

10,1

1,2

0,7

1,9

5,8

0,012

0,012

0,024

6,42

0,00024

0,00600

0,00624

4,91
1W warunkach przewidywanych w Europie Zachodniej w roku 2005

Źródło: Coal or Nuclear in New Power Stations. The Political Economy at an Undesirable but Necessory Choice, Marion Radecki, The Energy
Journal, Vol. 21, January 2000.
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ŹRÓDŁA I PRZETWARZANIE ENERGII W XXI WIEKU

Roman Domański
Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej, Warszawa

Gwałtowny przyrost zażycia energii pierwotnej w XX wieku wymaga przeprowadzenia analizy jej
wykorzystania i wyboru źródeł energii w XXI wieku. Rezerwy energii na Ziemi mogą być podzielone
na cztery podstawowe kategorie: źródła odnawialne, paliwa organiczne, paliwa rozszczepialne (w tym
izotopy płodne) oraz paliwa do fuzji nuklearnej. Z analizy zasobów energetycznych Ziemi wynika, że
zasoby paliw organicznych (udokumentowane i prawdopodobne) zależnie od scenariusza wzrostu
świata (w tym scenariusza zapotrzebowania na energię pierwotną) ulegną wyczerpaniu w ciągu
stosunkowo krótkiego czasu (gaz ziemny - 60-70 lat, ropa naftowa - 40 - 60 lat, węgiel brunatny ok.
300 lat, węgiel kamienny ok. 200 lat).

Należy zdecydowanie dążyć do powiększenia sprawności procesów konwersji energii (co wymaga
istotnych nakładów na badania i wdrożenia) oraz poszukiwać nowych źródeł energii, które zastąpią
bez kolizji z ochroną środowiska energie pierwotną paliw organicznych. O konieczności sięgnięcia do
nowych w tym niekonwencjonalnych źródeł energii świadczy nie tylko bieżący podział źródeł energii
pierwotnej i jej zużycia, ale przewidywany na świecie ogólny wzrost zapotrzebowania na energię w
ciągu następnych 30 - 50 lat wynikający w istotny sposób ze wzrostu populacji. Nawet przy założeniu
istotnej poprawy sprawności procesów konwersji energii, redukcji i utrzymania zapotrzebowania na
energię poniżej 100 GJ rocznie na głowę klasyczne źródła energii muszą być zastępowane przez
źródła nowe. Energia słoneczna docierająca do Ziemi w ciągu roku wynosi ok. 3 -1024 J, a więc
przewyższa prawdopodobne zasoby paliw organicznych prawie dziesięciokrotnie. Zasoby
energetyczne Deuteru i Trytu są oceniane na około 20 razy większe od energii słonecznej docierającej
w ciągu roku do Ziemi.

Tak więc najbardziej uzasadnione technicznie, a także z punktu oceny ochrony środowiska jest
oczywiście wykorzystanie energii słonecznej (najnowsze generacje fotoogniw, produkcja biomasy
jako paliwa) rozwój siłowni wiatrowych oraz zdecydowane utrzymanie w podstawie energetycznej
siłowni jądrowych (obecnie ok. 6% produkcji energii pierwotnej), wprowadzenie do układów
energetycznych reaktorów powielających, dla których zasoby paliwa są znaczne. Bez „czystej"
energetyki jądrowej (w tym reaktorów powielających) oraz energetyki opartej o nowe odnawialne
źródła energii (docelowo 12 - 15 % energii pierwotnej w latach 2020 - 2030) nie uda się rozwiązać
problemów zapotrzebowania na energię. W procesach konwersji energii istotne znaczenie będzie
miało wprowadzenie wodoru jako paliwa, uzyskiwanego przy wykorzystaniu energii promieniowania
słonecznego lub reaktorów jądrowych wysokotemperaturowych.

33



PL0100814

EKONOMICZNE ASPEKTY ENERGETYKI JĄDROWEJ

Zdzisław Celiński
Politechnika Warszawska, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Warszawa

Podstawowym zagadnieniem ekonomicznym energetyki jądrowej jest jej konkurencyjność wobec
innych metod wytwarzania energii elektrycznej, przede wszystkim wobec elektrowni opalanych
węglem kamiennym i gazem. Koszty i konkurencyjność energii produkowanej w elektrowniach
jądrowych są od dawna przedmiotem sporów. Sprawa ma szczególnie duże znaczenie przy
opracowywaniu prognoz rozwoju elektroenergetyki, często na długie dziesięciolecia, bowiem
wysokość kosztów produkcji energii w różnego typu elektrowniach może decydować o wyborze
scenariusza rozwoju.

Nie ma jednolitej opinii czy koszty wytwarzania energii w elektrowniach jądrowych będą w
przyszłości niższe, czy wyższe od kosztów w konkurujących z nimi elektrowniach węglowych i
gazowych - wnioski zależą w dużej mierze od założeń przyjętych w obliczeniach porównawczych.
Poza tym, relacje między tymi kosztami mogą być w przyszłości w istotny sposób zmienione przez
wprowadzenie nowych przepisów państwowych (np. zwiększających wymagania bezpieczeństwa
w elektrowniach jądrowych, zaostrzających wymagania odnośnie oczyszczania spalin czy też
wprowadzających ograniczenia emisji CO2) lub też przez zmianę stosowanej stopy dyskonta,
zmianę relacji cen paliw czy urządzeń i materiałów.

Stosowane powszechnie metody oceny prognozowanych kosztów produkcji energii w różnych
typach elektrowni wymagają przyjęcia założeń dotyczących:
• stopy dyskonta kapitału oraz
• tendencji zmian kosztów paliwa w ciągu całego okresu eksploatacji elektrowni.

Od założonych wielkości zależą wyniki porównań ekonomicznych. Nic więc dziwnego, że

porównania prowadzone przez różne osoby czy instytucje prowadzą czasem do przeciwstawnych
wniosków zwłaszcza wówczas gdy reprezentują oni sprzeczne interesy.

Atrakcyjność energetyki jądrowej opiera się głównie na bardzo niskich, w porównaniu z
węglem czy gazem, kosztach paliwa. Koszty budowy elektrowni jądrowej są jednak wysokie,
wyższe niż elektrowni węglowej i znacznie wyższe niż elektrowni gazowej, głównie z uwagi na
rozbudowane systemy bezpieczeństwa zapobiegające wystąpieniu awarii oraz systemy ochrony
personelu przed promieniowaniem.

Wszystkie porównania ekonomiczne między elektrowniami jądrową, węglową i gazową
sprowadzają się ostatecznie do problemu czy niskie koszty paliwa w elektrowni jądrowej
rekompensują wyższe koszty inwestycyjne.

1. STOPA DYSKONTA

Do obliczeń kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach podstawowych
o różnych technologiach wytwarzania stosuje się dzisiaj powszechnie standardową metodykę
ujednoliconych kosztów opartą o "zdyskontowany przepływ kapitału" (discounted cash flow)
opracowaną przez UNIPEDE [1, 2]. Polega ona na przypisaniu niższej ekonomicznej wagi
wydatkom i przychodom pojawiającym się w przyszłości, a wyższej - powstałym w przeszłości w
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stosunku do przyjętego czasu zerowego (zwykle początek eksploatacji elektrowni). Czynnikiem
wartościującym jest stopa dyskonta odzwierciedlająca koszt kapitału. Zdyskontowany koszt jest
niezależny od przyjętego czasu zerowego i od inflacji.

Ujednolicony koszt wytwarzania energii elektrycznej jest obliczany następująco:

_

gdzie: h^ ujednolicony koszt wytwarzania energii elektrycznej w czasie średniego
okresu eksploatacji, w PLN/kWh

It wydatki inwestycyjne w roku t, w PLN
Mt wydatki na eksploatację i konserwacje w roku t, w PLN
Ft wydatki na paliwo w roku t, w PLN
Et energia elektryczna wytworzona w roku t, w kWh
r stopa dyskonta

Struktura jednostkowych kosztów wytwarzania w elektrowni jądrowej, węglowej i gazowej
różni się zasadniczo. Udział kosztów inwestycyjnych w całkowitych kosztach wytwarzanej energii
wynosi (w zależności od wielkości stopy dyskonta): dla elektrowni jądrowej - 60 - 70%, węglowej
- 40 - 50% a gazowej - 20 - 30% [3]. W wyniku, na konkurencyjność elektrowni jądrowej bardzo
duży wpływ obok kosztów budowy będzie miała wysokość stopy dyskonta.

Prowadzone w krajach zachodnich [4] porównania konkurencyjności różnych typów
elektrowni przy założonych różnych stopach dyskonta wskazują, że ma ona w większości
przypadków decydujące znaczenie dla wyników porównań. Obliczenia porównawcze wykonane
dla elektrowni jądrowej i węglowej wykazały, że przy stopie dyskonta równej 5% we wszystkich
(z wyjątkiem Wielkiej Brytanii) rozważanych krajach koszty produkcji energii elektrycznej w
elektrowni jądrowej były niższe. Natomiast przy stopie dyskonta 10% w około połowy krajów
niższe stały się koszty w elektrowni węglowej. Podobne obliczenia porównawcze między kosztami
produkcji energii elektrycznej w elektrowniach: jądrowej, węglowej i gazowej przeprowadzono w
Polsce [3, 5]. Wyniki wskazują, że przy stopie dyskonta 10% produkcja energii elektrycznej jest
najtańsza w elektrowni parowo-gazowej, najdroższa w jądrowej. Przy stopie dyskonta 5% -
odwrotnie, energia elektryczna jest wytwarzana najtaniej w elektrowni jądrowej, najdrożej w
parowo-gazowej.

Generalnie, niska stopa dyskonta faworyzuje warianty kapitałochłonne, o niskim udziale
kosztów paliwa, wysoka - technologie o mniejszym udziale kapitału, a większych kosztach paliwa.

W różnych krajach przyjmuje się różne wartości stopy dyskonta, określone w równej mierze
aktualnymi warunkami ekonomicznymi i finansowymi, jak i polityką energetyczną i inwestycyjną
państwa. Zawierają się one zwykle w granicach 5 - 10%. W ankietach organizowanych przez
OECD [6] poszczególne kraje podawały wielkość stosowanej przez nich stopy dyskonta w
inwestycjach energetycznych. Tak więc Kanada, Dania, Holandia, USA przyjmują stopę dyskonta
w wysokości 5%, Belgia, Francja, Węgry, Korea Płd., Portugalia, Turcja - 8%, a Brazylia, Chiny,
Indie w wysokości 10%.

W niektórych krajowych opracowaniach porównawczych prowadzi się obliczenia wariantowo
dla dwóch wielkości stóp dyskonta 5% i 10% [3, 5], w innych przyjmuje się dosyć dowolnie
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10% [7, 8] a w niektórych nawet 12% [9] co w porównaniach ekonomicznych stawia energetykę
jądrową na z góry przegranej pozycji.

Dodatkowym subiektywnym czynnikiem w prowadzonych krajowych porównaniach
ekonomicznych jest zakładany koszt budowy elektrowni. Koszty budowy elektrowni jądrowych
podawane przez wyspecjalizowane zespoły w organizacjach międzynarodowych jak OECD, IEA,
UNIPEDE, IAEA wskazują na ich znaczne zróżnicowanie w różnych krajach. Również
poszczególne elektrownie budowane w jednym kraju wykazywać mogą duże różnice w kosztach
budowy. Wg danych z 1992 r. [10] koszty te zawierały się w granicach od 1179 USD/kW we
Francji do 2400 USD/kW w Niemczech. Bardzo duża rozpiętość kosztów budowy była wywołana
różnymi warunkami tak finansowymi (relacja miejscowej waluty do dolara, koszty robocizny,
wyposażenia i materiałów, stopień inflacji i oprocentowania kapitału, zasady kalkulacji kosztów),
jak i organizacyjnymi (zasady organizacji budowy, czas trwania budowy, przepisy prawne,
procedury licencyjne) oraz technicznymi (moc jednostkowa reaktora, powtarzalność produkcji
jednostek reaktorowych, wspólna infrastruktura dla kilku reaktorów). W polskich obliczeniach
porównawczych, bez bliższej analizy, przyjmuje się różne wartości kosztów budowy elektrowni
(1900 USD/kW w [3], 2282 USD/kW w [8], 1800 USD/kW w [5, 9], 6910 PLN/kW w [7]) co
ma zasadniczy wpływ na wyniki porównań.

Duży wpływ na koszty inwestycyjne ma czas trwania budowy. Różnice w czasach budów pro-
wadzonych w różnych krajach są bardzo duże. W Japonii w 1996 r. uruchomiono reaktor ABWR
1400 MW w czasie ok. 4 lat (50 miesięcy), w USA tymczasem ostatnie reaktory były oddawane
do eksploatacji po kilkunastoletnich okresach budowy. W wyniku zamrożenia kapitału w czasie
budowy koszty budowy elektrowni jądrowej w Japonii rosną o ok. 15% (przy 5%-wej stopie
dyskonta) podczas gdy w USA o ok. 73% [10].

2. PROGNOZY ROZWOJU CEN PALIW

W ostatnich latach pojawia się gaz jako konkurencyjne wobec węgla i paliwa jądrowego źródło
energetyczne. W aktualnej sytuacji ceny gazu są względnie niskie wobec czego pojawiło się wiele
koncepcji wykorzystania go jako paliwa nawet w elektrowniach podstawowych w cyklu gazowo-
parowym. Gaz staje się głównym konkurentem paliwa jądrowego na dalszą perspektywę. Koszty
paliwa są głównym składnikiem kosztów w elektrowni gazowej (60% do 70%). W elektrowni
węglowej udział ich w kosztach produkcji energii elektrycznej wynosi od 40% do 50%,
a w jądrowej od 10% do 20%. W wyniku tego koszty wytwarzania energii elektrycznej
w elektrowniach gazowych i węglowych są znacznie bardziej wrażliwe na zmiany cen paliwa niż
w jądrowych i mniej wrażliwe na wielkość stopy dyskonta, która wpływa głównie na koszty
inwestycyjne. Trzeba przy tym zwrócić uwagę, że koszty surowca uranowego zawartego
w paliwie jądrowym występującego na rynku w postaci tzw. koncentratu uranowego stanowią
jedynie ok. 4% kosztów wytwarzania energii elektrycznej [11, 12]. Stąd ich bardzo mała
wrażliwość na ewentualny silny nawet wzrost kosztów surowca uranowego, który zresztą
wykazuje od łat względnie dużą stabilność.

W przeciwieństwie do uranu ceny gazu stale rosną, a z uwagi na ich duży udział w całkowitych
kosztach energii elektrycznej, koszty te są niezwykle wrażliwe na zmiany cen gazu. Stąd w
obliczeniach porównawczych różnych technologii wytwarzania energii elektrycznej wybiegających
zazwyczaj kilkadziesiąt lat wprzód decydujące znaczenie dla wyników porównań będzie miała
założona wielkość trendu wzrostu cen gazu w perspektywie kilkudziesięciu lat.
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Wielu specjalistów przestrzega przed zbytnim opieraniem się na aktualnych cenach paliw i prze-
widywaniach ich przyszłego wzrostu przy podejmowaniu strategicznych decyzji odnośnie do
rozwoju energetyki na długie dziesięciolecia. Ceny gazu dzisiaj względnie niskie mogą ulec
znacznemu wzrostowi w bliskiej lub nieco dalszej przyszłości niwecząc konkurencyjność dzisiaj
preferowanych rozwiązań. Tym bardziej, że przewidywania różnych analityków różnią się
zasadniczo w ocenie tendencji wzrostu cen gazu: od 1% rocznie nawet do 3,5% [13]. Dobrym
przykładem na niezwykle małą wiarygodność prognoz rozwoju cen surowców paliwowych są
prognozy rozwoju cen ropy sporządzane okresowo w latach ubiegłych. Zmiany cen gazu zaś są w
znacznym stopniu skorelowane z cenami ropy. W [15] przedstawiono za [16, 17] rzeczywiste
zmiany cen ropy w latach 1970 - 90 oraz ich prognozy sporządzane krokowo w poszczególnych
latach. Nietrafność prognoz jest uderzająca. Trafna prognoza rozwoju cen w przypadku gazu ma
szczególnie ważne znaczenie gdyż w elektrowni gazowo-parowej koszt gazu jest głównym
składnikiem kosztów wytwarzanej energii elektrycznej.

Narzuca się wniosek, że ani aktualne ani prognozowane ceny gazu nie powinny być głównym
argumentem do podejmowania strategicznych decyzji wyboru określonej technologii wytwarzania
energii elektrycznej na daleką perspektywę.

3. KOSZTY ZEWNĘTRZNE

Kosztami "zewnętrznymi" albo "społecznymi" wytwarzania energii nazwano koszty , które nie
obciążają producentów energii ale ponoszone są przez społeczeństwo, często nie tylko w kraju
produkującym energię, ale i w krajach sąsiednich nieraz leżących w znacznej odległości od
elektrowni. Koszty te powstają w wyniku szkód zdrowotnych wśród ludności (leczenie, zgony,
utrata zdolności do pracy, pogorszenie jakości życia) jak i szkód w środowisku powstałych
w wyniku działania samej elektrowni lub też kopalni przygotowującej dla niej paliwo. Wielkość
tych szkód jest zasadniczo różna dla różnych technologii wytwarzania energii elektrycznej.

W stosowanych obecnie metodologiach obliczania kosztów produkcji energii elektrycznej,
koszty zewnętrzne są zwykle pomijane z uwagi na trudności ich ilościowego określenia. O ile
stosunkowo łatwiej jest określić wielkość np. szkód górniczych w rejonie kopalni węgla, czy też
koszt upraw zniszczonych kwaśnymi deszczami, to już znacznie trudniej jest określić ilościowo
szkody powstałe w wyniku pogorszenia jakości życia czy też takie szkody powstałe w wyniku
opadów "kwaśnych deszczów" jak np. zniszczenie lasu czy pomnika średniowiecznej kultury.
Największe jednak trudności sprawia określenie wartości szkód zdrowotnych ludności.

W porównawczych obliczeniach ekonomicznych, które są najczęściej podstawą do podejmowa-
nia decyzji wyboru metody wytwarzania energii elektrycznej powinny być uwzględnione również
koszty zewnętrzne. Dlatego w ostatnich latach podejmuje się badania celem ilościowego ujęcia
różnego rodzaju kosztów zewnętrznych i wprowadzenia ich do obliczeń ekonomicznych.

Na początku lat 90. uruchomiono w krajach Unii Europejskiej program "ExternE" (External
Energy Costs) obejmujący cykl porównawczych studiów zagrożeń związanych z wytwarzaniem
energii elektrycznej [18]. W metodyce analiz porównawczych uwzględniono cały cykl
wytwarzania energii od wydobycia paliwa i budowy elektrowni do likwidacji obiektu
i rekultywacji terenu. W programie ExternE celem określenia strat zdrowia i życia w wyniku emisji
zanieczyszczeń wprowadzono pojęcia VSL (Value of Statistical Life) oraz YOLL (Years of Life
Lost). Trudności sprawia pieniężna wycena skutków zdrowotnych populacji gdyż wchodzi się
tutaj w krąg zagadnień etycznych co czyni wycenę wysoce subiektywną i wprowadza dużą
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niepewność. Dla krajów Unii Europejskiej wartość VSL przyjęto na poziomie 3,1 min ECU.
Wysokość szkód zdrowotnych w klasycznych elektrowniach określono dla Niemiec [19]
w wysokości: 13,4 mECU/kW-h dla elektrowni na węgiel kamienny, 16,0 mECU/kW-h dla
elektrowni na węgiel brunatny oraz 4,3 mECU/kW-h dla elektrowni gazowo-parowej. Wartości te
można porównać z wartościami obliczonymi dla elektrowni jądrowej w Miihlenberg w Szwajcarii
[20] w wysokości 0,01 mECU/kW-h (w koszty te włączono już szkody materialne i zdrowotne
ludności powstałe w wyniku hipotetycznej awarii reaktora).

Dużym stopniem niepewności obarczone są koszty zewnętrzne związane z emisją CO2. W pro-
jekcie ExternE wyceniono je dla różnych krajów w zakresie 19-46 ECU/t CO2; we francuskich
i niemieckich analizach przyjęto średnio 16,7 ECU/t CO2; w Szwecji natomiast "podatek" od
emisji CO2 przyjęto w wysokości 46 ECU/t CO2 [21].

4. WNIOSKI

Porównania konkurencyjności ekonomicznej elektrowni jądrowej, węglowej i gazowej wykazują,
że koszty produkowanej w nich energii są zbliżone, a różnica mieści się w granicach błędu
przyjętych do porównań założeń. W obliczeniach porównawczych zakłada się wielkości trendów
rozwoju cen w perspektywie kilkudziesięcioletniej obarczone dużym stopniem niepewności oraz
dosyć subiektywnie przyjmuje się wielkości stopy dyskonta. Jednocześnie te dwa czynniki mają
decydujące znaczenie dla wyników porównań - niewielka zmiana zakładanych wielkości może
doprowadzić do wręcz przeciwnych wniosków. Stąd wyniki tych porównań nie powinny być
główną podstawą podejmowania decyzji strategicznych na daleką perspektywę.

Wraz ze zmniejszaniem się inflacji, umacnianiem polskiej ekonomiki będzie zmniejszała się
stopa dyskonta stosowana przy inwestycjach energetycznych. Już przy stopie dyskonta
w wysokości 8% (stosowanej w Turcji, Portugalii, Korei Płd., na Węgrzech) koszty wytwarzania
energii elektrycznej w konkurujących ze sobą opcjach: elektrowni jądrowej i gazowo-parowej
wyrównują się.

Innymi czynnikami niepewności, które mogą zasadniczo zmienić relacje kosztów między
różnymi technologiami wytwarzania energii elektrycznej są możliwe w przyszłości zmiany
wymagań ochrony środowiska jak zaostrzenie wymagań odnośnie emisji SO2, NOX i pyłów, czy
też rygorystyczne egzekwowanie ograniczeń emisji CO2 ("podatek węglowy").

Rzetelnie przeprowadzone obliczenia porównawcze powinny obejmować również koszty zew-
nętrzne. Chociaż są trudności obiektywnej wyceny wysokości kosztów szkód wywołanych
zanieczyszczeniami, wycena w jakiejkolwiek wysokości przyjęta i wprowadzona do obliczeń czyni
opcję jądrową bezkonkurencyjną.
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RYNEK URANU I PALIW REAKTOROWYCH.
STAN I PERSPEKTYWY

Wojciech Dembiński

Zakład Radiochemii, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

Przedstawiono najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na światowym rynku uranu natu-
ralnego, wzbogacania uranu i produkcji paliw reaktorowych. Wydatki poniesione w tych
trzech działach cyklu paliwowego mają decydujący wpływ na całkowity koszt paliwa. Ich
orientacyjny udział w kosztach cyklu paliwowego PWR pokazany jest w Tabeli.

Tabela 1. Składowe kosztów cyklu paliwowego PWR (opcja z bezpośrednim
składowniem).

Uran

22%

Konwersja

3 %

Wzbogacanie

3 0 %

Wytwarzanie paliwa

15%

Razem„front-end"

70%

Składowanie

30%

Udział kosztów cyklu paliwowego w całkowitych kosztach wytwarzania energii elektrycz-
nej w elektrowniach jądrowych szacuje się na 15 -20%.

URAN NATURALNY

Aktualna i przyszła kondycja rynku uranowego jest pochodną wydarzeń historycznych, za
sprawą których produkcja uranu przed rokiem 1985 przekraczała znacznie zapotrzebowanie
ze strony energetyki jądrowej. Począwszy od roku 1985 produkcja była mniejsza od zużycia,
a zapotrzebowanie częściowo pokrywane z wcześniej nagromadzonych zapasów pokazany
jest na rysunku. Sytuacje ilustruje rysunek 1 pokazujący trend produkcja-zużycie-cena
w okresie ostatnich 20 lat.

Wielkość zapasów jest znana szacunkowo. Według Instytutu Uranowego w Londynie
w latach 1947 - 1997 pozyskano ze złóż naturalnych na świecie 1 900 000 t uranu, z czego
975 0001 zużyto w elektrowniach jądrowych, 719 000 t zostało przeznaczono na cele woj-
skowe, a 215 000 t zalegało jeszcze w roku 1998 w magazynach (157 000 t w krajach za-
chodnich, a 58 000 t w krajach byłego Związku Radzieckiego).

Sposób wprowadzania uranu z zapasów rządowych USA i UE na rynek jest objęty re-
strykcjami chroniącymi producentów. Ograniczenia nałożone są również na import uranu
z krajów byłego Związku Radzieckiego, które mimo tego były np. w roku 1998 największym
dostawca uranu do krajów UE (11 600 ton). W latach 1992-1997 z tego kierunku importowa-
no łącznie około 75 000 t U.

Uran „wojskowy", z reguły o wysokim stopniu wzbogacenia (>90% uranu 235), stanowi
drugi ważny element nacisku na rynek uranowy. Istnieje bowiem możliwość jego komercjali-
zacji po rozcieńczeniu izotopowym do np. 4.4% uranu 235. W roku 1994 USA zobowiązały
się do wykupu i przetworzenia 500 t wysoko-wzbogaconego uranu z zapasów rosyjskich, sza-
cowanych nawet na 1 4001. Harmonogram wprowadzania tego uranu na rynek był i zapewne
jeszcze będzie przedmiotem negocjacji. Według ostatnich doniesień cały kontrakt zostanie
realizowany do roku 2013 z zastrzeżeniem, że na rynek amerykański trafi 56% przetworzone-
go uranu, a reszta będzie przedmiotem eksportu i reeksportu do Rosji.
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Sytuacja ta sprawia, że rynek uranu jest bardziej „rynkiem konsumenta" niż „rynkiem pro-
ducenta", a ceny od kilku lat utrzymują się na stosunkowo niskim poziomie 22-27 USD/kg U
(widoczny na rys. 1 wzrost cen na przełomie 1996/1997 miał charakter spekulacyjny).
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Rys. 1. Trendy na rynku uranowym.

Produkcję uranu na świecie kontroluje obecnie dziewięć korporacji (razem 83% udziału)
z pomiędzy których najważniejsze to Cameco (21%), Cogema (17%), ERA (11%), Uranez
(10%). Najwięcej uranu pozyskano w roku 1998 ze złóż w Kanadzie (10924 t), Australii
(4885 t), Nigrze (3731 t), Namibii (2762 t), Rosji (2000 t), Uzbekistanie (2000 t), Kazachsta-
nie (1250 t).

Według Instytutu Uranowego w Londynie produkcja uranu w roku 1998 była mniejsza
o około 5% od produkcji w roku 1997. Spadek produkcji zanotowano w Australii (-11,5%),
Kanadzie (-9.2%), Namibii (-4.9%), Południowej Afryce (-12.5%) i Stanach Zjednoczonych
(-13,7%). Spadek produkcji w krajach zachodnich został częściowo zrównoważony przez
wzrost produkcji w krajach byłego bloku radzieckiego: Kazachstanie (+25%) i Uzbekista-
nie.(+13.4%). Kraje te wchodzą ostatnio w układy joint venture z korporacjami zachodnimi.

WZBOGACANIE URANU

Uran jest obecnie wzbogacany na świecie na zasadach rynkowych przez cztery korporacja:
USEC Inc. (USA), MINATOM (Federacja Rosyjska), Eurodif (Francja), URENCO Ltd.
(Holandia, Niemcy, Wielka Brytania). Zakłady znajdujące się w Chinach i Japonii wzboga-
cają uran dla potrzeb krajowych. Łączna zainstalowana moc rozdzielcza wynosi około 41x106
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SWU (jednostek pracy rozdzielczej)(ł) i jest o 25-30% większa od zapotrzebowania ze strony
energetyki jądrowej. Sytuacja ta nie zmieni się prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilku
lat.

Najważniejszym wydarzeniem ostatnich lat na rynku wzbogacania uranu była prywatyza-
cja US Enrichment Corporation, organizacji rządowej, która zaopatrywała w uran wzbogaco-
ny 60-ciu odbiorców, użytkujących 176 reaktorów energetycznych w 14 krajach. Na amery-
kańskim rynku wzbogacania udział USEC (obecnie USEC Inc.) wynosił 75%, a na rynku
światowym 40%. Wpływy z prywatyzacji na rzecz Departamentu Skarbu wyniosły 1,9 mi-
liarda USD. Giełda Nowojorska w dniu 23 lipca 1998 rozpoczęła notowania 100 milionów
akcji po 14,25 USD pod symbol USU (1 kwietnia 2000 notowano 4,70 USD/USU). USEC
Inc. zarządza dwoma zakładami dyfuzyjnego wzbogacania uranu w Paducah, KY i Porthsmo-
uth, Ohio.

Znaczna nadwyżka mocy rozdzielczej jest zainstalowana w rosyjskich zakładach wzboga-
cania uranu metodą wirówkową: Wierch Newińsku, Tomsku, Krasnojarsku i Angarsku. Rosja
buduje również zakład wzbogacania w Chinach. Z tej strony pojawiła się ostatnio inicjatywa
ponownego wzbogacania uranu zubożonego, uznanego wcześniej za odpad przemysłowy
(0.3-0.5% 235-U). Na świecie zalegają wielkie ilości takiego materiału. Opłacalność przed-
sięwzięcia zależy od rachunku ekonomicznego, a w szczególności od ceny rynkowej uranu
naturalnego i ceny pracy rozdzielczej, która w ciągu ostatnich 5-ciu lat ma tendencję spadko-
wą. W roku 1996 za 1 SWU trzeba było zapłacić od 93 do 97 USD, a w roku 1999 tylko 85
USD.

Uran o wzbogacenie przydatnym dla reaktorów jądrowych, pozyskany z materiału wcze-
śniej uznanego za odpad, byłby dodatkowym czynnikiem kształtującym rynek paliw reakto-
rowych.

W tej sytuacji pojawiła się informacja, że nowe władze USEC Inc. mają zamiar wstrzymać
dalsze prace na technologią wzbogacania uranu przy pomocy laserów według metody AVLIS
(Atomie Vapour Laser Isotope Separation). Prace te były prowadzone od szeregu lat wspólnie
z Lawrence National Lab. i kosztowały do tej pory około 100 milionów dolarów.

PALIWO REAKTOROWE

Światowa energetyka jądrowa zużywa obecnie ca. 11 000 t paliwa w przeliczenie na metal
ciężki, wykorzystując ca. 60% zainstalowanej mocy produkcyjnej na świecie.

Według szacunków MAEA ilość produkowanego paliwa, wyrażona w tonach, nie będzie
w przyszłości rosła lecz spadnie poniżej 10 000 t/rok. Stanie się tak za sprawą lepszej organi-
zacji kampanii paliwowej, a przede wszystkim na skutek zwiększenia stopnia wypalenia i
procentowego udziału izotopu U-235 w paliwie. Średnie wypalenie paliwa w reaktorach typu
PWR i BWR rosło w ciągu ostatnich 25-ciu lat prawie liniowo od .25 MWd/kg (PWR) i
18 MWd/kg (BWR)w roku 1975 do 44 MWd/kg (PWR) i 38 MWD/kg (BWR) w roku 1998,
przy jednoczesnym wzroście wzbogacenia z 2,8% do 3,9% uranu 235 w reaktorach PWR i
2.2% do 3.5% uranu 235 w reaktorach BWR. Docelowo przewiduje się uzyskanie w reakto-
rach PWR wypalenia 60 MWD/kg przy wzbogaceniu średnim dochodzącym do 5% uranu
235, co będzie wymagało dalszych znacznych nakładów na poprawienie parametrów techno-
logicznych samego paliwa i całego układu.

• Na wytworzenie 1 t uranu o wzbogaceniu 4.4% 235-U potrzeba 6 000 SWU i 11 t U-nat przy wy-
czerpaniu do 0.30% 235-U. Odpowiednio na 1 t uranu 95% 235-U potrzeba 200 000 SWU i 255 ton
U-nat.
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Sytuacja ta sprawia, że rynek paliw (szczególnie dla reaktorów LWR) jest rynkiem coraz
bardziej konkurencyjnym. Owocuje to spadkiem cen oraz reorganizacją i konsolidacją branży.

W USA ceny paliwa PWR spadały w latach 1987^-1993 średnio o 2% rocznie. Od roku
1994 ceny spadły o dalsze kilkanaście procent. W Europie ruchy cen były znaczne większe.
W roku 1996 najlepsze ceny paliwa w przeliczeniu dolarowym PWR były o 60-̂ -70% wyższe
od cen amerykańskich, a ceny paliwa BWR nawet o 100% wyższe. W ciągu ostatnich dwóch
lat ceny te spadły o 35% (PWR) i 40-^50% (BWR). W międzyczasie szereg przedsiębiorstw
(FRAGEMA, BNFL, Siemens) zawiesiło produkcję w mniejszych zakładach, a cała branża
przechodzi proces konsolidacji. Jako przykład można podać kroki zmierzające do fuzji BNFL,
Siemensa z Westinghouse.

W roku 1998 rynek zachodni był podzielony pomiędzy pięć dużych korporacji: Frage-
ma/Framatome Cogema Fuels (26%), General Electric/JNF (21%), Westinghouse /MHI
(21%), Siemens (19%), ABB/Combustion Engineering (11%), inne 2%.

INNE SKŁADOWE CYKLU PALIWOWEGO

W przypadku zamkniętego cyklu paliwowego (uzupełnionego o przerób wypalonych ele-
mentów) pojawia się możliwość recyklizacji uranu i wykorzystania nagromadzonego w kam-
panii paliwowej plutonu.

Paliwo wypalone zawiera znaczne ilości uranu, o udziale procentowym izotopu 235 nawet
większym niż 0.72%, oraz średnio 1,4 kg Pu na tonę. Uran ten może być skierowany do po-
nownego wzbogacenia, a pluton może być użyty jako zamiennik uranu w reaktorach PWR lub
BWR w postaci mieszanego paliwa uranowo-plutonowego typu M0X. W roku 1997 krajach
UE licencję na użytkowanie takiego paliwa miały 34 reaktory a 25 dalszych o taką licencję się
starało.

Udział materiałów rozszczepialnych odzyskanych z paliwa wypalonego w ogólnym bilan-
sie nie jest duży ponieważ tylko niewielka część tego paliwa kierowana jest do przerobu. Pa-
liwo wypalone jest obecnie przerabiane głównie we Francji (La Hague, Marcoule), Wielkiej
Brytanii (Sellafield) i Rosji (Kysztym).

Według Ul w roku 1998 udział uranu z recyklizacji stanowił równowartość 500 t U nat. i
ma wzrastać do 3 500 t U nat. w roku 2005. Udział paliwa M0X w roku 1998 stanowił rów-
nowartość 1 200 t U nat. i ma wzrastać do 2 600-̂ 2 900 t U nat. w roku 2 005.

Ostatnio można zauważyć wzrost zainteresowania paliwem MOX, które wynika z przesła-
nek pozaekonomicznych, a związanych z zapasami plutonu „wojskowego". Zapasy te, głow-
nie zgromadzone w USA i Rosji, szacuje się na ca. 200 t. W sierpniu 1998 prezydenci Clinton
i Jelcyn zawarli wstępne porozumienie o redukcji rosyjskich zapasów plutonu o 501.

PODSUMOWANIE

Rynek uranu i paliw reaktorowych znajduje się pod wpływem wielorakich czynników wyni-
kających z postępu technologicznego, ekonomiki i również stosunków geopolitycznych. Sy-
tuacja ta z pewnością nie jest korzystna dla producentów uranu, może jednak owocować dal-
szym zmniejszeniem kosztów cyklu paliwowego i ich udziału w całkowitym koszcie wytwa-
rzania energii elektrycznej w reaktorach jądrowych.
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MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA 50 LAT DOŚWIADCZEŃ
W PROJEKTOWANIU „ENERGOPROJEKTU WARSZAWA"

| DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ W PRZYSZŁOŚCI
o

i g Maria Roguska, Kazimierz Grzebuła, Andrzej Patrycy
i Q^ Energoprojekt - Warszawa S. A., Warszawa

LOKALIZOWANIE ELEKTROWNI JĄDROWYCH W POLSCE

Studia lokalizacyjne zmierzające do wyboru lokalizacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej
o mocy około 2000 MW rozpoczęte zostały w Energoprojekcie - Warszawa w 1965 roku.
Poszukiwania lokalizacyjne koncentrowały się w północnych obszarach kraju, głównie w
rejonie nadmorskim Hel - Ustka i w rejonie dolnej Wisły. Na obszarach tych wytypowano i
przeanalizowano kilkanaście lokalizacji elektrowni jądrowej (EJ). W wyniku kilkuletnich
studiów i badań wybrano w grudniu 1972 r. lokalizację pierwszej EJ nad jeziorem
Żarnowieckim.

Podjęto następnie studia lokalizacyjne dla następnych elektrowni jądrowych. Komisja
Planowania przy Radzie Ministrów wydała w lipcu 1984 roku wskazania lokalizacyjne dla
drugiej EJ w dwóch wariantach lokalizacyjnych:
1) lokalizacja Warta - na terenie wsi Klempicz w województwie pilskim,
2) lokalizacja Karolewo-Skoki - w województwie dawnym włocławskim nad zbiornikiem

wodnym Włocławek.

Na podstawie wyników studiów i badań (prowadzonych przy udziale specjalistycznych
przedsiębiorstw badawczych, biur projektowych, wyższych uczelni i instytutów naukowych),
uzyskanych opinii i uzgodnień oraz orzeczenia specjalistów radzieckich o przydatności
lokalizacji do budowy elektrowni jądrowej z reaktorami WWER-1000, podjęta została przez
Wojewodę Pilskiego w czerwcu 1988 r. decyzja o ustaleniu lokalizacji drugiej EJ Warta w
miejscowości Klempicz. Przed podjęciem tej decyzji lokalizacja Warta została pozytywnie
zaopiniowana przez Prezydium Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Prezydium
Rządu.

Zbiór potencjalnych lokalizacji elektrowni jądrowych w Polsce

Problemy i kontrowersyjne opinie zespołów specjalistów, jakie pojawiły się w trakcie prac nad
wyborem lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej, spowodowały zalecenie Prezydium byłej
Komisji Planowania przy Radzie Ministrów opracowania zbioru potencjalnych lokalizacji
elektrowni jądrowych z uwzględnieniem całego obszaru Polski. Prace prowadzone były w
latach 1988 - 1990 przez zespół specjalistów reprezentujących różne dziedziny nauki i techniki,
pod kierunkiem prof. J. Kołodziejskiego, zorganizowany przy Politechnice Gdańskiej oraz
przez BSiPE Energoprojekt Warszawa. Do koordynowania tych prac powołany został przez
Ministra Przemysłu w październiku 1988 roku zespół złożony z przedstawicieli wielu
ministerstw i instytucji naukowych, w tym: Państwowej Agencji Atomistyki, Polskiej Akademii
Nauk i Centralnego Urzędu Planowania. W grudniu 1990 roku wykonane zostało przez
BS i PE Energoprojekt Warszawa opracowanie, w którym zaproponowano 29 potencjalnych
terenów lokalizacji elektrowni jądrowych (spełniających ówczesne kryteria lokalizacyjne) do
dalszych studiów i analiz lokalizacyjnych. Dalsze prace nad tworzeniem zbioru lokalizacji
elektrowni jądrowych nie zostały jednak podjęte ze względu na rozpoczętą restrukturyzację
gospodarki narodowej, co wpłynęło na radykalne zmiany programu rozwoju energetyki, w tym
energetyki jądrowej.
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PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW TECHNIKI JĄDROWEJ

Pierwsze kontakty BSiPE Energoprojekt Warszawa z obiektami techniki jądrowej sięgają
drugiej połowy lat pięćdziesiątych, kiedy to pracownie branżowe brały udział w projektowaniu
węzłów uzupełniania i oczyszczania chłodziwa oraz elementów gospodarki dźwigowo -
transportowej pierwszego polskiego reaktora jądrowego EWA w Instytucie Badań Jądrowych
w Świerku. Do 1971 r. działalność Energoprojektu ograniczała się do prac studialnych
i lokalizacyjnych, prowadzonych przez kilkuosobowy zespół w pracowni studialnej. Zakres
prac powiększył się znacznie w 1971 r. wraz z przejęciem grupy projektantów z Biura Studiów
i Projektów Techniki Jądrowej Proatom. Wraz z tą grupą przejęta została końcowa faza
projektowania reaktora badawczego MARIA w Świerku. Nadzorowano prace montażowe do
chwili uruchomienia obiektu w 1974 r. Przejęto także niewielkie co do zakresu prace
projektowe nad reaktorem badawczym UR -100 dla uczelni krakowskich. Stworzona
z pracowników BSiPE Energoprojekt i BSiPTJ Proatom Pracownia Inżynierii Reaktorowej
oprócz prac nad reaktorem MARIA, zajmowała się koordynacją problemu węzłowego 04.1.
„Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach cieplnych z reaktorami jądrowymi" oraz
wykonaniem prac studialnych mających na celu przygotowanie projektowania elektrowni
jądrowych. W 1971 roku rozpoczęto projektowanie cyklotronu ciężkich jonów U-200 dla
Instytutu Fizyki w Warszawie, a w 1975 r. projektowanie, na podstawie umowy
międzynarodowej Stanowiska Badawczo-Modelowego Elektrowni Jądrowej (SBM EJ) na
reaktorze MARIA (przeznaczonego do badania procesów awaryjnych w reaktorach wodnych
ciśnieniowych WWER) w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku. SBM EJ zostało
zmontowane, ale ostatecznie nigdy nie było w pełni uruchomione ani w całości wykorzystane,
co wynikało zarówno z rezygnacji z programu jądrowego w kraju, braku zainteresowania
producentów reaktorów i paliwa jądrowego z zagranicy na wykonywanie badań w Polsce, jak
i z braku środków budżetowych na prace badawcze z tej dziedziny.

Po bardzo długim, rozpoczętym jeszcze w październiku 1978 r, (kilkakrotnie
wstrzymywanym ze względu na brak środków budżetowych), procesie budowy przekazano do
eksploatacji w grudniu 1996r - budynek A cyklotronu U-200P w Środowiskowym
Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego, wraz z samym cyklotronem,
instalacjami technologicznymi i wyposażeniem. Cyklotron pomyślnie uruchomiono i na
początku 1997 r. otrzymano pierwszą wiązkę przyspieszonych jonów. W marcu 1998 r.
oddano do użytku budynek B - zaplecze dydaktyczno-administracyjno-biurowe obiektu, a w
1999r. pozostałe budynki C, D i E obejmujące część recepcyjno-hotelową laboratorium i
główne wejście. W marcu 1999 r. cały obiekt został przekazany do użytkowania
Uniwersytetowi Warszawskiemu. BSiPE Energoprojekt Warszawa przez wszystkie te lata
pełniło funkcję generalnego projektanta obiektu.

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE

Energoprojekt niemal od pierwszych lat istnienia brał udział w realizacji prac badawczo-
rozwojowych oraz koordynował problemy: rządowe, węzłowe i branżowe dot. źródeł
wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. W ramach prac studialnych wykonano
opracowania z zakresu: określania kryteriów lokalizacyjnych dla obiektów jądrowych, wyboru
lokalizacji obiektów techniki jądrowej, projektów aktów normatywnych z dziedziny energetyki
jądrowej, unieszkodliwiania i składowania odpadów promieniotwórczych, wdrażania systemu
zapewnienia jakości projektowania, dostaw, odbiorów i realizacji, oceny zasobów wodnych
kraju z punktu widzenia zapotrzebowania i możliwości ich wykorzystania dla potrzeb
chłodzenia EJ, połączone z badaniami modelowymi zbiorników wodnych.
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ENERGETYKA JĄDROWA

Rozpoczęcie w kwietniu 1977 r. we współpracy z radzieckim biurem projektowym
"Atomtiepłoelektroprojekt" (ATEP) Leningrad opracowywania Założeń Techniczno-
Ekonomicznych (ZTE) dla EJ Żarnowiec było punktem zwrotnym w działalności Biura
w zakresie energetyki jądrowej. ZTE zakończone w 1978 r. i zatwierdzone przez Ministra
Energetyki i Energii Atomowej w końcu listopada 1979 r zakładały realizację w latach 1981-
1990 pierwszego etapu budowy EJ Żarnowiec, obejmującego dwa bloki o mocy 440 MW
każdy. Decyzją Ministerstwa Górnictwa i Energetyki powołano Generalnego Projektanta EJ
Żarnowiec, którym zostało BSiPE Energoprojekt Warszawa. Prace wstępne i projektowe były
wykonywane przez 37 organizacji naukowo-badawczych i projektowych pod nadzorem i przy
pełnej koordynacji Generalnego Projektanta. Szczególny nacisk w Energoprojekcie położono
na poprawianie, w procesie adaptacji, dostarczanej przez ATEP - Leningrad, dokumentacji
części jądrowej obiektu. Zwracano uwagę na dobór materiałów i zachowanie wymagań
bezpieczeństwa. BSiPE Energoprojekt Warszawa dostosowało organizację biura do
otrzymanych zadań, przez powołanie specjalnego pionu do spraw jądrowych. Generalny
Projektant dysponował specjalną komórką ds. sprawdzania jakości dokumentacji, co
procentowało minimalnymi zmianami w dokumentacji podczas budowy. Zorganizowano na
szeroką skalę szkolenia kadry inżynieryjno-technicznej przez kierowanie pracowników na
specjalistyczne studia podyplomowe oraz staże zagraniczne, jak również współorganizowano
wszelkiego rodzaju sympozja i konferencje krajowe - także z udziałem specjalistów
zagranicznych. Budowę EJ Żarnowiec rozpoczęto w 1982 r., w 1983 r. po wmurowaniu
kamienia węgielnego rozpoczęto budowę budynku reaktora i maszynowni. Jednak w kwietniu
1986 r. miała miejsce katastrofa w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej — uaktywniła ona
działania przeciwników rozwoju energetyki jądrowej w świecie i w Polsce. Jeszcze w 1986 r.
opracowano ZTE dla II etapu budowy EJ Żarnowiec i kontynuowano prace nad kolejnymi
etapami projektowania - projektem technicznym i branżowymi projektami wykonawczymi.
Związane z tym nadzory autorskie na budowie trwały do 1989 r. - tj. do czasu decyzji
najpierw o wstrzymaniu budowy a następnie zaniechaniu tej inwestycji i ostatecznie o
postawieniu EJ Żarnowiec w budowie w stan likwidacji.

Decyzja o zaniechaniu programu rozwoju energetyki jądrowej w kraju podjęta w wyniku
nacisku opinii społecznej doprowadziła w efekcie do wstrzymania prac projektowych w tym
zakresie i zmiany profilu usług świadczonych przez Energoprojekt. Jeszcze w 1994 r.
Projektanci z BSiPE Energoprojekt Warszawa brali udział w pracach Zespołu Ekspertów
powołanych przez Ministra Przemysłu i Handlu w celu oceny przydatności lokalizacji byłej EJ
Żarnowiec w budowie dla nowej elektrowni jądrowej.

POTENCJAŁ I MOŻLIWOŚCI „ENERGOPROJEKTU - WARSZAWA" S. A.

Pół wieku działalności Firmy to dostatecznie długi okres czasu aby móc zweryfikować
i potwierdzić skalę naszych dokonań w zakresie studiów, projektowania i udziału w realizacji
tak ważnej dziedziny gospodarki jaką jest energetyka. Zaprojektowane w Energoprojekcie -
Warszawa obiekty energetyczne są świadectwem rozwoju myśli technicznej, doświadczenia i
kompetencji naszej kadry inżynierskiej, są dowodem, że poziom naszych rozwiązań
projektowych nie odbiega od rozwiązań światowych. Osiągnięcia Energoprojektu-Warszawa
to dorobek twórczy ludzi, fachowców o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, którzy
stanowią największą wartość i kapitał naszej firmy.

„ENERGOPROJEKT-WARSZAWA" S.A. przejmując wszystkich pracowników z byłego
BSiPE Energoprojekt w Warszawie posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-
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techniczną, doświadczonych projektantów oraz pracowników nadzoru autorskiego
i inwestorskiego. Licząca ok. 300 pracowników załoga, w tym - ponad 175 inżynierów,
posiada duże umiejętności i bogate doświadczenie w wykonywaniu zaawansowanych
projektów wielobranżowych, z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi wspomagania
komputerowego CAD, w układzie 3D. Biuro posiada 180 stanowisk komputerowych oraz
szeroki pakiet oprogramowania dla wszystkich branż.

Wysoki poziom opracowań związanych z ochroną środowiska (operaty wodno-prawne
i ochrony powietrza, ocen oddziaływania na środowisko zakładów energetycznych
i przemysłowych) zapewniają biegli z listy Ministra Ochrony Środowiska.

Posiadamy również licencjonowanych audytorów dla potrzeb audytów energetycznych
i systemu jakości ISO 9000.

„ENERGOPROJEKT - WARSZAWA" S.A. istnieje już ponad 50 lat. Około 85% mocy,
zainstalowanej w polskiej energetyce wodnej, zaprojektowane zostało w naszej firmie.
Zaprojektowaliśmy, dla potrzeb energetyki krajowej i zagranicznej, budowę
w elektrowniach oraz elektrociepłowniach, ponad 200 bloków energetycznych, kotłów
i turbozespołów, różnych typów i wielkości, o łącznej mocy ponad 21 000 MW.

Większość dużych krajowych systemów ciepłowniczych zrealizowano według naszych
koncepcji i projektów. Jesteśmy również wiodącą, w skali kraju, firmą projektującą
kompleksowo obiekty dla energetyki wodnej. Ta strefa działalności obejmuje nowe obiekty na
istniejących lub projektowanych stopniach wodnych oraz modernizację, odbudowę i remonty
elektrowni w pełnym zakresie.

„ENERGOPROJEKT - WARSZAWA" S.A. jest obecnie niezależną, całkowicie prywatną
firmą świadczącą usługi dla krajowych i zagranicznych klientów, z energetyki zawodowej,
przemysłowej oraz komunalnej, w zakresie: usług konsultingowych, kompleksowego,
wielobranżowego projektowania oraz generalnej realizacji inwestycji.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Nasze Biuro realizuje politykę projakościową, której podstawowym celem jest zapewnienie
naszym Klientom maksymalnych korzyści i ciągłej satysfakcji ze świadczonych przez nas usług
w dziedzinie projektowania, usług konsultingowych i realizacji inwestycji, utrzymanie
wysokiego merytorycznego poziomu usług, terminowe realizowanie prac i spełnianie
wymagań, potrzeb i oczekiwań dotychczasowych Klientów oraz zdobycie nowych rynków
i Klientów, przy zapewnieniu efektywności ekonomicznej funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Byliśmy drugim polskim biurem projektowym, które uzyskało międzynarodowy certyfikat
Systemu Jakości na zgodność z normą ISO 9001:1994. Ważność certyfikatu Systemu
Zarządzania Jakością została w kwietniu 1999r. przedłużona na następne trzy lata, tj. do
kwietnia 2002 roku. Rozpoczynając „drugą pięćdziesiątkę" intensyfikujemy prace nad
doskonaleniem systemu jakości, podnoszeniem świadomości jakościowej naszej Załogi, w
trosce o Klienta tak zewnętrznego jak i wewnętrznego, wdrażamy elementy TQM -
zarządzania poprzez jakość.
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OFERTA ŚWIADCZONYCH USŁUG

„ENERGOPROJEKT - WARSZAWA" SA wdraża z powodzeniem nowoczesne
proekologiczne technologie dotyczące układów gazowo - parowych, instalacji
odsiarczania spalin, budowy kotłów fluidalnych i, po raz pierwszy w Polsce, bloków
energetycznych na parametry nadkrytyczne w El. Bełchatów II - 1 x 833 MW i El. Pątnów - 1
x 460 MW. Mamy już swój udział w projektowaniu pierwszej uruchomionej elektrociepłowni z
blokiem gazowo - parowym w Gorzowie. Prowadzimy prace konsultingowo - projektowe
dotyczące budowy bloków gazowo - parowych w elektrociepłowni Lublin - Wrotków,
Rzeszów i Zielona Góra. Wykonaliśmy również studia dotyczące możliwości i celowości
budowy w Polsce elektrowni gazowo - parowej o dużej mocy elektrycznej rzędu 2000 MW o
sprawności 59 -̂  60 % przy zużyciu energii na potrzeby własne ~ 1,5%. Podjęliśmy prace przy
wdrażaniu nowych źródeł odnawialnych (elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe, itd.) oraz
nowych źródeł tzw. rozproszonych.

W zakresie usług konsultingowych oferujemy przygotowanie i organizację przedsięwzięć
inwestycyjnych oraz koordynację i profesjonalne monitorowanie przebiegu cyklu
inwestycyjnego w zakresie nowych obiektów energetycznych oraz przebudowy, rekonstrukcji
lub rozbudowy istniejących elektrowni, elektrociepłowni i systemów ciepłowniczych.
Oferta naszych usług obejmuje, m.in.:
• specjalistyczne opracowania w fazie analiz i studiów (opportunity study, feasibility study),

koncepcji programowo-przestrzennych i innych ekspertyz,
• doradztwo w zakresie wyboru organizacji i optymalnego scenariusza realizacji inwestycji,
• kompleksową obsługę procedur przetargowych, a w szczególności:

- rekomendowanie optymalnego trybu zakupu, dostaw i usług
- doradztwo w zakresie wyboru trybu przetargu
- prowadzenie, w imieniu Inwestora, korespondencji z oferentem
- profesjonalną ewaluację ofert pod względem techniczno - ekonomicznym
- prowadzenie dokumentacji formalnej przetargu, wymaganej ustawą

o zamówieniach publicznych,
• opracowanie profesjonalnych zapytań ofertowych na dostawę układów technologicznych

i kompletnych instalacji (np. instalacje odsiarczania spalin, bloki gazowo - parowe),
• prowadzenie negocjacji kontraktowych z dostawcami krajowymi i zagranicznymi,
• opracowanie materiałów oraz dokumentów kontraktowych w części handlowej

i technicznej,
• pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu" oraz doradcy ekonomiczno-finansowego

Inwestorów w zakresie efektywności inwestycji,
• analizy ekonomiczno-finansowe wg zasad obowiązujących w krajach zachodnich oraz

dowolnym układzie wymaganym przez banki, w tym również Bank Światowy (metodologia
UNIDO),

• opracowanie wniosków do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie taryf na
energię elektryczną i cieplną,

• współpracę z Inwestorami w zakresie monitoringu i controlingu finansowego
w okresie realizacji projektu i spłat zaciągniętych zobowiązań,

• opracowanie kosztorysów: ofertowych, powykonawczych i inwestorskich oraz zestawień
nakładów inwestycyjnych,

• opracowanie ofert oraz dokumentów dotyczących kontraktów długoterminowych
z PSE S. A., na dostawę mocy i energii elektrycznej oraz usług systemowych,

• master plany, projekty założeń i planów zaopatrzenia w czynniki energetyczne (ciepło,
energia elektryczna, gaz) miast i gmin wg wymagań Prawa Energetycznego.
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Wykonywane analizy ekonomiczno-finansowe przedstawiają inwestorom, promotorom
i finansującym projekt, niezbędne informacje potrzebne do decyzji, czy podjąć się
przedsięwzięcia inwestycyjnego, a także czy i w jaki sposób je sfinansować. Obejmują one
oszacowanie, analizę i wycenę niezbędnych nakładów projektu, wytwarzanych produktów oraz
przyszłych korzyści netto wyrażonych w kategoriach finansowych. Wykorzystuje się w tym
celu następujące metody:
• analizę wiarygodności danych projektu,
• analizę struktury prognozowanych kosztów i przychodów w celu określenia zmiennych

krytycznych,
• określenie i ocenę rocznych oraz skumulowanych korzyści finansowych netto, wyrażonych

jako rentowność, efektywność i zyski z inwestycji,
• uwzględnienie czynnika czasu do cen, kosztów kapitału i decyzji podejmowanych w

warunkach rentowności.
„Energoprojekt - Warszawa" był na początku wprowadzania w naszym kraju gospodarki
rynkowej jednym z pierwszych biur projektowych, które wdrożyły zorientowane rynkowo
metody oceny projektów inwestycyjnych. Byliśmy doradcą ekonomicznym Polskich Sieci
Elektroenergetycznych S. A. obok takich firm jak Coopers & Lybrand i CG/HAGLER,
BAILLY INC. Współpraca z tymi firmami zaowocowała oficjalnym zaakceptowaniem metod
analitycznych stosowanych w „Energoprojekcie -Warszawa" S.A. przez Centralę w Londynie
firmy Coopers & Lybrand. Energoprojekt - Warszawa" jako generalny projektant większości
elektrowni i elektrociepłowni w naszym kraju stał się ich doradcą ekonomiczno -finansowym
w zakresie zawierania kontraktów długoterminowych dostawy mocy i energii elektrycznej do
PSE S.A. oraz wycen majątku obiektów energetyki zawodowej, występował także w roli
koordynatora wycen z ramienia Ministra Przemysłu.

Obecnie „Energoprojekt - Warszawa" S.A. dysponuje wysoce kompetentnym Zespołem
Analiz Techniczno Ekonomicznych uzbrojonym w lokalną sieć komputerową, złożoną
z komputerów osobistych najnowszej generacji. Bazy danych gromadzone w Biurze od
kilkudziesięciu lat łącznie z nowoczesnym oprogramowaniem i wykwalifikowaną kadrą
pozwalają na wykonywanie opracowań z zakresu analiz ekonomiczno - finansowych i
kosztowych na najwyższym poziomie. Opracowywane analizy oprócz kryteriów czysto
ekonomicznych, takich jak: ocena płynności finansowej, ocena struktury kapitału oraz ocena
efektywności zainwestowanego kapitału ujmują:
- bezpieczeństwo i pewność dostawy oferowanej energii elektrycznej i cieplnej,
- potrzeby systemu elektroenergetycznego kraju, jak i rynków lokalnych,
- wykonalność techniczną oraz finansową projektów.

Usługi projektowe dla energetyki „klasycznej" obejmują:
• kompleksowe projektowanie elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni dla energetyki

zawodowej, przemysłowej i komunalnej,
• kompleksowe projektowanie elektrowni wodnych,
• przygotowanie dokumentacji projektowej dla wszystkich etapów procesu inwestycyjnego

w oparciu o ustawy: „prawo budowlane" i „o zagospodarowaniu przestrzennym",
• rozbudowę ciepłowni i elektrociepłowni w oparciu o bloki gazowo - parowe,
• projektowanie źródeł energetyki rozproszonej (siłownie Diesla, turbiny gazowe, układy

skojarzone wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej),
• kompleksowe rozwiązywanie problemów unieszkodliwiania i bezpiecznego składowania

odpadów energetycznych oraz przemysłowych,
• kompleksowe projekty składowisk odpadów paleniskowych i odpadów z procesów

odsiarczania spalin, z uwzględnieniem modelowania wpływu na powietrze i wody
podziemne oraz wyznaczaniem zasięgu i projektowaniem zagospodarowania stref
ochronnych,
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• rozwiązywanie problemów gospodarki wodno - ściekowej w zakładach energetycznych,
• programowanie rozwoju energetyki i ciepłownictwa.

Biorąc pod uwagę 50-łetnie doświadczenie „Energoprojektu - Warszawa" przy
projektowaniu techniczno - ekonomicznym elektrowni jądrowych (EJ Żarnowiec w fazie
realizacji, EJ Warta w fazie koncepcji) oraz obiektów energetyki klasycznej można mieć
nadzieję i pewność, że powierzenie mu współprojektowania energetyki jądrowej spełni
wszelkie oczekiwania stron uczestniczących w tym przedsięwzięciu, o ile decyzje w tej sprawie
nie ulegną dalszym odroczeniom, co zaowocuje naturalnym odpływem kadry mającej jeszcze
doświadczenie w tej dziedzinie.
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REAKTORY JĄDROWE NOWEJ GENERACJI

Stefan Chwaszczewski
Instytut Energii A tomowej, Otwock-Swierk PL0100817'

1. ENERGETYKA JĄDROWA XX WIEKU

Pierwszy reaktor jądrowy - czy też pierwsze reaktory jądrowe - były dziełem przyrody. Przed
ponad dwoma miliardami lat izotopowy skład uranu naturalnego stwarzał w odpowiednich
warunkach możliwości powstania samopodtrzymującej się reakcji łańcuchowej
rozszczepienia. Naturalny uran zawierał wtenczas ponad 3% rozszczepialnego izotopu U-235
i przy określonych warunkach środowiskowych taki układ mógł charakteryzować się
współczynnikiem mnożenia większym od jedności. Przypuszcza się, że taki „naturalny"
reaktor powstał w Oklo, w Gabonie. Świadczy o tym zmniejszona zawartość U-235 w uranie
wydobywanym w kopalniach uranu w tej miejscowości. Różnica ta, jak się przypuszcza -
może wynikać z wykorzystania rozszczepialnego izotopu U-235 w okresie działania tego
naturalnego reaktora jądrowego.

Po ponad dwóch miliardach lat człowiek powtórzył eksperyment przyrody. Pierwszy
reaktor jądrowy skonstruowany przez człowieka został uruchomiony 2 grudnia 1942 roku
w Chicago. Fakt ten zmienił obraz i historię świata. Reaktor był stymulatorem niezwykłej w
dziejach świata rewolucji naukowej, technicznej i kulturowej. Tajemnice budowy atomu,
odkrycia nowych pierwiastków, chemia jądrowa i radiacyjna, wykorzystanie technik
jądrowych w medycynie, wreszcie energetyka jądrowa - ten gwałtowny rozwój nauki i
techniki został zapoczątkowany właśnie poprzez ten fakt.

Wykorzystanie reaktorów jądrowych do wytwarzania energii elektrycznej rozpoczęło się
dopiero po dziesięciu latach. Pierwsze próby wykorzystania energii cieplnej wytworzonej w
reaktorze jądrowym wykonano w USA w 1952 roku. W 1955 roku, w Obnińsku pod Moskwą
uruchomiono pierwszy, doświadczalny reaktor energetyczny. Reaktor ten o mocy 5 MW(e)
był protoplastą reaktorów kanałowych, wrzących z grafitowym moderatorem nazwanych
dalej RBMK - LWGR (Light Water cooled Graphite moderated Reactor). W 1956 roku, w
Wielkiej Brytanii uruchomiony został pierwszy blok energetyczny z jądrowym źródłem
energii cieplnej: Calder Hali, reaktor z moderatorem grafitowym chłodzonym gazem -
reaktor określony skrótem GCR (Gas-Cooled, graphite moderated Reactor). Reaktor ten
znajduje się obecnie w eksploatacji i posiada zezwolenie na eksploatację do 2006 roku.

W okresie od 1960 prowadzono prace nad różnymi konstrukcjami reaktorów
energetycznych. Obecnie, tylko kilka z nich wytrzymało próbę czasu. Najwięcej zbudowano
reaktorów wykorzystujących wodę jako moderator i chłodziwo: reaktory wodne ciśnieniowe
- PWR (Pressurized Water Reactor) lub WWER (Wodo Wodjanoj Energeticzeskij Reaktor) i
wrzące - BWR (Boiling Water Reactor). Następnym w kolejności zmniejszającego się
wykorzystania jest reaktor konstrukcji kanadyjskiej - CANDU - PHWR (Pressurized Heavy
Water moderated and cooled Reactor). Dorównują mu zainstalowaną mocą reaktor RBMK -
LWGR (Light Water cooled Graphite moderated Reactor). Pozostałe typy to reaktory z
chłodziwem gazowym: GCR (Gas Cooled, graphite moderated Reactor) i AGR (Adwanced
Gas cooled graphite moderated Reactors. Zbudowano również kilka przemysłowych
reaktorów powielających na neutronach prędkich chłodzonych ciekłym sodem. Część z nich
została wyłączona z eksploatacji. Histogram mocy zainstalowanej w różnych typach
reaktorów pod koniec lat dziewięćdziesiątych jest przedstawiony na rysunku 1.
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Rys. I. Udział różnych typów reaktorów w wytwarzaniu energii elektrycznej w końcu
XX wieku.

Od 1960 roku obserwuje się gwałtowny rozwój energetyki jądrowej. Procesowi temu
sprzyjał bardzo szybki rozwój zapotrzebowania na energię elektryczną w rozwiniętych
krajach świata. Na rysunku 2 przedstawiono wykres wzrostu mocy elektrowni jądrowych[l].
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Rys. 2. Moc elektrowni jądrowych w poszczególnych latach.

Tak szybkiemu przyrostowi mocy zainstalowanej w elektrowniach jądrowych w latach
1970 - 1990 sprzyjał rozwój zapotrzebowania na energie elektryczną w rozwiniętych krajach
Ameryki Północnej i Zachodniej Europy. Niewątpliwie stymulatorem rozwoju energetyki
jądrowej był wyścig zbrojeń atomowych: przemysł energetyki jądrowej wykorzystywał
technologie opracowane dla potrzeb militarnych. Najwięcej elektrowni jądrowych zbudowano
w Ameryce Północnej i w krajach Zachodniej Europy. W krajach tych zbudowano
elektrownie jądrowe o łącznej mocy 239 GW(e), w porównaniu do 46,5 GW(e) w byłych
krajach RWPG i 61,6 GW(e) w krajach wschodniej Azji- w tym 53 GW(e) w Japonii i Korei
Południowej [1].

Pod koniec lat osiemdziesiątych gwałtowny przyrost zapotrzebowania na energię
elektryczną w krajach rozwiniętych uległ zahamowaniu. Na rysunku 3 przedstawiono wykres
zapotrzebowania na energię elektryczną w latach 1960 - 2000 ogółem, na świecie, w tym w
krajach Ameryki Północnej w Zachodniej Europy - (AP+ZE) [2], [3].. Na tym tle
przedstawiono produkcję energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych. Z wykresu tego
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wynika jasno, że energetyka jądrowa „odtwarza" zapotrzebowanie na energię elektryczną w
rozwiniętych krajach świata. Z wykresu wynika, że rozwój potencjału wytwórczego
elektroenergetyki następuję w rozwijających się krajach, i rozwój ten opiera się głównie na
elektrowniach konwencjonalnych. Zapotrzebowanie na energię elektryczną w świecie do
2000 roku wzrasta liniowo, średnio o 320 TWh rocznie. Jeśli nie zdarzą się globalne
katastrofy to tendencja ta będzie tendencją stałą.

Rys. 3. Zapotrzebowanie na energie elektryczną w latach 1960 — 1970 ogółem, w tym
zapotrzebowanie na energię elektryczną w krajach Północnej Ameryki i
Zachodniej Europy (PA+ZE) i produkcja energii elektrycznej z elektrowni
jądrowych.

Należy sobie zadać pytanie dlaczego produkcja energii elektrycznej z paliw jądrowych
jedynie „odtwarza" mniej więcej na poziomie dwudziestu kilku procent zapotrzebowanie na
energię elektryczną w rozwiniętych krajach świata. Dlaczego energetyka jądrowa nie
zastępuje emitującej szkodliwe substancje energetyki węglowej. Dlaczego elektrownie
jądrowe nie są budowane w krajach rozwijających się? Dlaczego reszta świata bardzo
ostrożnie podchodzi do tego źródła energii?

Przyczyn jest kilka. Postaram się je wymienić bez próby uszeregowania wg ważności:

Sprzeciw społeczny. Niewątpliwie głównym źródłem oporów społecznych jest militarne
pochodzenie energetyki jądrowej. Ale nie tylko. Z zadziwiającym upodobaniem prasa, radio i
telewizja donoszą o wszelkich kłopotach energetyki jądrowej. Informacje o awarii reaktora
energetycznego w Harisburgu zajmowały przez wiele dni pierwsze stronice prasy i pierwsze
doniesienia w dziennikach radiowych i telewizyjnych. Doniesienia o katastrofie w elektrowni
jądrowej Czarnobyl wykreowały obraz apokalipsy atomowej -pomimo, że historia cywilizacji
XX wieku zna gorsze w skutkach katastrofy przemysłowe. Wypadek jądrowy w zakładach
produkcji paliwa Tokai - Mura w Japonii i śmierć dwóch pracowników tych zakładów był
eksponowany przez tygodnie na pierwszych stronach prasy, radia i telewizji a wypadki w
kopalniach węgla, w których w Polsce w 2000 roku poniosło śmierć ponad 20 osób zasługują
tylko na wzmiankę. Na tym tle są przedstawiane wizje zgubnego wpływu promieniowania na
środowisko, na zdrowie i życie ludzi. Obawy te są wspomagane przez środowiska naukowe
dążące do ustalenia coraz niższych dopuszczalnych poziomów promieniowania.
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Względy ekonomiczna Koszt wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych
zrównał się z kosztami wytwarzania energii elektrycznej z elektrowni zasilanych węglem.
Orientacyjny wykres zmian kosztów wytwarzania energii elektrycznych jest przedstawiony na
rysunku 4 [4]. Ciągle rosnące wymagania bezpieczeństwa, ochrony obiektów energetyki
jądrowej podnoszą koszty wytwarzania w nich energii elektrycznej. Z drugiej strony rozwój
technologii elektroenergetyki na paliwach konwencjonalnych, dostępność gazu zwiększa
konkurencyjność konwencjonalnych źródeł energii elektrycznej. Demonopolizacja oraz
prywatyzacja przemysłu wytwórczego elektroenergetyki dodatkowo zmniejsza
konkurencyjność energetyki jądrowej - preferowane są przedsięwzięcia o szybkim zwrocie
kapitału nie prowadzące do sprzeciwów społecznych.
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Rys. 4. Orientacyjne zmiany kosztów wytwarzania energii elektrycznej z
różnych paliw w okresie od 1981 do 1994 roku.

Ograniczenia polityczne. Problemy energetyki jądrowej są często i chętnie wykorzystywane
w walce politycznej. Widać to na przykładzie Szwecji, Austrii i obecnie Niemiec.

Wszystkie te czynniki spowodowały znaczne zmniejszenie zainteresowania energetyką
jądrową w rozwiniętych krajach Ameryki i Europy. Bez wprowadzenia finansowych
mechanizmów ochrony środowiska przed uwolnieniami szkodliwych substancji z elektrowni
konwencjonalnych (opłaty za emisję), bez wprowadzenia mechanizmów ochronnych
surowców organicznych, bez przystosowania samej energetyki jądrowej do nowych
warunków nie należy oczekiwać rychłego renesansu energetyki jądrowej W obecnych
uwarunkowaniach prognozowany jest zwiększający się udział gazu, paliw ciekłych w
strukturze paliw pierwotnych. Paliw, których zasoby są ograniczone i które są bezcennym
surowcem chemicznym. Spalanie tych surowców w paleniskach elektrownianych, w sytuacji
dostępu do olbrzymich zasobów paliw jądrowych, z których można tylko wytwarzać energię
elektryczną jest marnotrawstwem wobec przyszłych pokoleń. Bez wykorzystania energetyki
jądrowej nie wyobrażam sobie rozwoju ludzkości. Kiedy ludzkość zrozumie te
uwarunkowania - to już inna sprawa. Oby jak najszybciej.
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2. REAKTORY NOWEJ (NASTĘPNEJ) GENERACJI

Energetyka jądrowa sama z siebie nie jest zdolna do rozwiązania wszystkich wymienionych
powyżej problemów, które rzutują na perspektywy jej zastosowania. Jednakże część z nich
powinna być przedmiotem prac rozwojowych, konstrukcyjnych i technologicznych
energetyki jądrowej. Są to następujące zagadnienia:
^ Zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i radiologicznego na wszystkich etapach

eksploatacji i likwidacji obiektów energetyki jądrowej włącznie z obiektami cyklu
paliwowego i gospodarki odpadami promieniotwórczymi. Bezpieczeństwo to powinno
być zapewnione zarówno w warunkach normalnej eksploatacji jak również w sytuacjach
awaryjnych.

> Utrzymanie przy tak wysokich wymaganiach bezpieczeństwa jądrowego, ochrony
radiologicznej oraz ochrony fizycznej konkurencyjnych kosztów wytwarzania energii
elektrycznej.

> Dostarczenie odpowiednich argumentów dla przekonania opinii społecznej o zaletach
rozwoju energetyki jądrowej.

Sytuacja na rynku producentów urządzeń energetyki jądrowej nie napawa zbytnim
optymizmem. W 1999 roku prowadzono budowę 37 bloków elektrowni jądrowych, w tym
rozpoczęto budowę siedmiu nowych jądrowych bloków energetycznych^ 1] Uruchomiono
cztery nowe jądrowe bloki energetyczne a wyłączono z eksploatacji dwa bloki. W tej liczbie
prowadzono budowę tylko czterech jądrowych bloków energetycznych w krajach, gdzie
znajduje się rozwinięty przemysł wytwórczy energetyki jądrowej. Rządy Stanów
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec stopniowo wycofywały się z dotacji
budżetowych do opracowań nowych rozwiązań konstrukcyjnych reaktorów energetycznych,
finansując prace nad poprawą bezpieczeństwa działających elektrowni i prace nad
technologiami postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem. W tej
sytuacji zrozumiałym jest spowolnienie rozwoju konstrukcji wymagających znacznych
nakładów na prace badawcze a oparcie konstrukcji nowych bloków energetyki jądrowej na
wykorzystaniu nowych technologii oraz dotychczasowych doświadczeń z eksploatacji
reaktorów energetycznych. Korzystając ze zgromadzonych doświadczeń, przedsiębiorstwa,
które przygotowują się do negocjacji nowych kontraktów na budowę elektrowni jądrowych
wspólnie z konstruktorami i producentami jądrowych bloków energetycznych przygotowali
wymagania techniczne na elektrownie jądrowe „następnej generacji" (next generation) tzw.
Utility Requirements [5]. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia eksploatacyjne,
jako perspektywiczny typ reaktora energetycznego następnej generacji przyjęto reaktor z
wodnym moderatorem i wodnym chłodziwem: reaktory ciśnieniowe i wrzące.

Pojawiły się następujące dokumenty z tej serii:

1. EPRI Utility Requirements Document (URD) - dokument, w którym na bazie
dotychczasowych doświadczeń wynikających z eksploatacji elektrowni jądrowych w USA
sformułowano wymagania dla konstrukcji ulepszonych reaktorów lekkowodnych ALWR
(advanced light water reactor). Wymagania te zostały opracowane przez EPRI - (Electric
Power Research Institute ). Dokument URD określa:
> Bazę normatywną dla opracowania konstrukcji nowych elektrowni uzgodnioną z

Dozorem Jądrowym USA - NRC (Nuclear Regulatory Commission), włączając w to
zestaw sytuacji awaryjnych, które powinny być uwzględnione przy analizach
bezpieczeństwa obiektu.

^ Zestaw wymagań standaryzacji konstrukcji obiektu oraz
> Zestaw wymagań technicznych, które wykorzystane przez inwestora dla opracowania

konstrukcji bloku, licencjonowania i budowy. ,
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Opracowany w 1990 roku dokument zawierający ponad 14 000 szczegółowych wymagań był
wykorzystany do opracowania konstrukcji kilku jądrowych bloków energetycznych. Do
chwili obecnej dokument URD doczekał się siedmiu edycji.

2. European Utility Requirements Document (EUR)[6] jest dokumentem opracowanym
przez Agrupacion Electrica para el Desarrollo Technologico Nuclear DTN (Hiszpanią^
Electricite de France (FrancjąJ, ENEL (Włochy), KEMA Nederland BV (Holandia),
Nuclear Electric (Wielka Brytania), Tractebel (Belgia) i Vereiningung Deutscher
Electrizitdtwerke (Niemcyj. Prace zostały rozpoczęte w 1992 roku i pierwsza edycja EUR
pojawiła się w r. 1994 a pod koniec 1995 druga edycja tego dokumentu. Dokument ten
przede wszystkim ustala jednolite zasady bezpieczeństwa obiektu oraz określa standardy
konstrukcji umożliwiające licencjonowanie obiektu w krajach, których organizacje
uczestniczyły w opracowaniu dokumentu.

3. Japanese Utility Requirement Document (JURD) określa bazę normatywną i
standardy, którym powinny odpowiadać jądrowe bloki energetyczne budowane w Japonii.
Dwa jądrowe bloki energetyczne: ABWR Kashiwazaki - Kariva bloki Nr 6 i 7 zostały
opracowane na bazie JURD.

4 Korean Utility Requirements Document (KURD) i

5. Taiwan Power Company Requirements Documents (TPCRD) bazują w zasadzie na
dokumencie EPRI URD i określają bazę normatywną reaktorów wodnych budowanych w
Korei i Taiwanie.

Polska, w przypadku podjęcia decyzji o budowie elektrowni jądrowych ze względu na
swoje położenie geograficzne powinna opierać się na wymaganiach EUR [6]. Wymagania te
zostały opracowane dla - jak to zostało określone w teście dokumentu - dla reaktorów
następnej generacji (next generation). Jednakże, jak to zostanie pokazane poniżej, reaktory te
w pełni odpowiadają określeniu podanym w Uchwale Sejmu RP z dnia 9 listopada 1990 roku:
„w sprawie założeń polityki energetycznej Polski do 2010 roku" w której czytamy: „Za
podstawowe kierunki polityki energetycznej kraju Sejm uważa: W zakresie
elektroenergetyki możliwość budowy elektrowni jądrowych wyłącznie przy
wykorzystaniu nowych generacji reaktorów zapeivniajacych efektywność ekonomiczną i
bezpieczeństwo ekologiczne". W zakresie bezpieczeństwa ekologicznego dokument EUR
stawia następujące wymagania:
Nr 1.3.4.3. Uwolnienia do atmosfery w przypadku awarii projektowych:

Zakłada się:
(1) brak potrzeby podejmowania jakichkolwiek akcji poza strefą 800 m,
(2) ograniczone skutki ekonomiczne.

Nr 1.3.4.4. Uwolnienia do atmosfery w przypadku awarii ciężkich:
(1) brak potrzeby podejmowania natychmiastowych akcji poza strefą 800 m,
(2) brak potrzeby podejmowania jakichkolwiek akcji poza strefą 3 km od reaktora,
(3) brak konieczności podejmowania długoterminowych akcji poza strefą 800 m.

W odniesieniu do zdarzeń zewnętrznych, reaktor energetyczny zgodnie z wymaganiami
EUR powinien być odporny na:
> trzęsienia ziemi;
> falę uderzeniową od eksplozji ładunku wybuchowego;
> upadek samolotu;
> inne zdarzenia zewnętrzne właściwe dla danego rejonu (huragan, powódź itp.).

Dokument EUR określa dopuszczalne prawdopodobieństwo uszkodzenia rdzenia na
mniejsze niż 10'5 na rok oraz prawdopodobieństwo niniejsze niż 10"6 na rok przy uwolnieniach
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substancji promieniotwórczych przekraczającymi dopuszczalny poziom. Reaktor powinien
być umieszczony w podwójnej obudowie bezpieczeństwa.

Dokument EUR definiuje parametry bloku określające jego ekonomikę. Wielkość bloku od
600 MW(e) do 1500 MW(e). Koszt inwestycji w przeliczeniu na 1 kW nie powinien być
większy niż 1100 ECU(wg cen 1995 roku). Okres eksploatacji bloku nie mniej niż 60 lat.
Dyspozycyjność bloku nie mniejsza niż 87%. Reaktor powinien być przystosowany do pracy
z 50% załadunkiem paliwa M0X. Średnie wypalenie paliwa UO2 do 55 GWdni/tU
a maksymalne do 60 GWdni/tU. W przypadku paliwa M0X 1 średnie wypalenie
41 GWdni/tHM i 45 GWdni/tHM odpowiednio.

Przedstawione powyżej parametry są możliwe do uzyskania dzięki standaryzacji
rozwiązań, prefabrykacji elementów wyposażenia elektrowni, zastosowania nowych
materiałów, cyfrowych układów sterowania. Wysokie wielkości wypalenia uzyskuje się
poprzez stosowanie wypalających się trucizn w paliwie, starannym projektowaniu kampanii
paliwowej i wytwarzaniu paliwa dla zadanej kampanii paliwowej. Produkowane paliwo
posiada zmienne wzbogacenie wzdłuż osi umożliwiające uzyskanie równomiernego rozkładu
wydzielanej mocy i w konsekwencji wysokich wypaleń.

W oparciu o przygotowane wymagania w wiodących organizacja prowadzone są prace nad
nowymi rozwiązaniami reaktorów energetycznych. W tabeli 1 przedstawiono ewolucyjne
konstrukcje reaktorów łekkowodnych następnej generacji znajdujących się w różnych
stadiach opracowań. W dalszej części opracowania przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne
poszczególnych obiektów.

Tabela 1. Opracowywane ewolucyjne konstrukcje reaktorów łekkowodnych następnej
generacji.

Nazwa

ABWR
BWR90

System 80+
EP 1000

EPR
VVER
APWR

Sizewel C
SWR 1000

AP-600
MS-600

VVER-640
HSBWR
AC-600

Typ

BWR
BWR
PWR
PWR
PWR
PWR
PWR
PWR
PWR
PWR
PWR
PWR
BWR
PWR

Moc
MW(e)

1 300
1 200
1 350
1 000
1 500
1 000
1 300
1 250
1 000
600
600
640
600
600

Dostawca
konstruktor

GE, Hitachi/Toschiba
ABB Atom
ABB-CE

Westinghouse, Genesi
NPI

Atomenergoexport
Westinghouse, Mitsubishi

NNC(UK)
Siemens

Westinghouse
Mitsubishi

Atomenergo eksp ort
Hitachi

Chiny (CNNC)

Stan

Działający
Projekt
Projekt
Wstępny
Wstępny
Wstępny
Koncepcja
Koncepcja
Koncepcja
Projekt
Projekt
Projekt
Wstępny
Koncepcja

Stadia opracowań:
(reaktor).

Koncepcja —> Wstępny (projekt) -> Projekt (produkcyjny) —> Działający

Paliwo MOX jest wytwarzane z wykorzystaniem plutonu uzyskanego z przerobu wypalonego paliwa UO2.
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3. KIERUNKI ROZWOJU
LEKKOWODNYCH REAKTORÓW ENERGETYCZNYCH NOWEJ GENERACJI

W sytuacji ograniczonych zamówień na nowe jądrowe bloki energetyczne, wycofania dotacji
państwowych na opracowanie zupełnie nowych konstrukcji rozwój technologii reaktorów
następnej (nowej) generacji był prowadzony w dwóch kierunkach ewolucyjnych:

1. Polepszenia parametrów ekonomicznych budowy i wykorzystania reaktora
energetycznego oraz polepszenie jego cech bezpieczeństwa poprzez:

(a) opracowanie nowej technologii wytwarzania i wykorzystania paliwa jądrowego;
(b) zmiany konstrukcji rdzenia reaktora;
(c) zmiany w konstrukcji zbiornika reaktora, pierwotnego obiegu chłodzenia reaktora i

stosowanych w tych układach materiałach;
(d) zastosowaniu cyfrowych układów sterowania i zabezpieczeń,

2. Ograniczenia skutków ewentualnej awarii reaktora poprzez:
(a) zastosowanie specjalnej konstrukcji do utrzymania i schłodzenia roztopionego

paliwa w przypadku zniszczenia zbiornika reaktora,
(b) zastosowanie układów awaryjnego chłodzenia rdzenia reaktora i zbiornika reaktora

zmniejszających skutki awarii w układzie reaktora
(c) zastosowanie układów redukujących wodór w budynku reaktora'
(d) zastosowanie układów redukujących wzrost ciśnienia w budynku w przypadku

rozerwania pierwotnego układu chłodzenia reaktora,
(e) zastosowanie odpowiedniej konstrukcji obudowy bezpieczeństwa.

Nie muszę dodawać, że konstrukcje te są odporne na zewnętrzne sytuacje wymienione w
dokumencie EUR, takie jak:
> trzęsienia ziemi;
> falę uderzeniową od eksplozji ładunku wybuchowego;
> upadek samolotu;
> inne zdarzenia zewnętrzne właściwe dla danego rejonu (huragan, powódź itp.).

Pomimo trudnej sytuacji w zakresie budowy elektrowni jądrowej przemysł ten
doprowadził do uruchomienia w Japonii dwóch jądrowych bloków energetycznych z
reaktorami, które odpowiadały wymogom dokumentu JURD reaktorów ABWR w
Elektrowni Jądrowej Kashiwazaki Kariwa [1], [5]

Poniżej przedstawiono niektóre z zastosowanych rozwiązań.

3.1. Technologia wytwarzania i wykorzystania paliwa jądrowego

Zarówno zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa jądrowego jak i uzyskanie
wysokich wskaźników ekonomicznych elektrowni jądrowej zależy w znacznym stopniu od
zachowania się paliwa w rdzeniu reaktora jądrowego. Wysokie wypalenie wyładowanego z
reaktora paliwa - zakładane w EUR powyżej 50 GWdni/tU - pozwala na zmniejszenie
składowej paliwa w kosztach wytwarzania energii przez reaktor. Niezawodność pracy paliwa
- to nie tylko bezpieczeństwo jądrowe i radiologiczne pracy reaktora energetycznego, lecz
również i dyspozycyjność elektrowni, co niewątpliwie posiada wpływ na cenę wytwarzanej
energii elektrycznej. Dlatego konstrukcja elementów paliwowych, rodzaj wykorzystanych
materiałów i technologia eksploatacji paliwa w reaktorze posiada pierwszoplanowe znaczenie
w konstrukcji reaktorów nowej generacji. Kierunki udoskonalania paliwa jądrowego można
określić następująco:
• wykorzystanie nowoczesnych materiałów i technologii do wytwarzania prętów

paliwowych i kaset paliwowych: nowe stopy cyrkonu, spawanie końcówek prętów
paliwowych wiązką elektronów w próżni, zastosowanie elastycznych układów
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dystansujących pręty paliwowe w kasecie oraz zastosowanie nowoczesnych technik
kontroli jakości produkcji;

• wprowadzenie zmiennego wzbogacenia w elementach paliwowych wzdłuż wysokości
rdzenia. Technologia ta umożliwia uzyskanie równomiernego rozkładu generowanej
mocy w rdzeniu;

• zastosowanie w konstrukcji kasety wypalających się trucizn takich jak Gd2C>3, E^Ch lub
B4C dla skompensowania wypalenia izotopów rozszczepialnych w paliwie oraz zatrucia
reaktora produktami rozszczepienia. Rozwój technologii wprowadzenia zmiennej
zawartości wypalających się trucizn w przestrzeni kasety;

• rozwój technik diagnostyki stanu paliwa w trakcie eksploatacji w rdzeniu reaktora jak i w
okresie przeładunków. Konstrukcja rozbieralnej kasety paliwowej umożliwiająca
wymianę uszkodzonego pręta paliwowego w kasecie;

• rozwój metod planowania kampanii paliwowej reaktora energetycznego: konstrukcja
optymalnej konfiguracji rdzenia reaktora, dobór rozkładu wzbogacenia paliwa w kasecie,
dobór rodzaju i rozkładu zawartości wypalających się trucizn w elementach paliwowych
kasety. W praktyce sprowadza się to do wytworzenia kasety paliwowej dla danego
reaktora, zadanej pozycji w rdzeniu oraz zadanego programu eksploatacji reaktora.

Prowadzone prace zaowocowały w polepszeniu parametrów eksploatacyjnych nowego
paliwa jądrowego w reaktorach LWR w Stanach Zjednoczonych[7]. Na rysunku 5
przedstawiono wzrost średniego wypalenia wyładowywanych z energetycznych reaktorów
jądrowych w USA kaset paliwowych w miarę rozwoju technologii wytwarzania i eksploatacji
paliwa jądrowego.

90 91 92 93 94 95 96 97 98

Rok

Rys. 5. Średnie wypalenie paliwa jądrowego wyładowanego w poszczególnych latach z
reaktorów energetycznych w USA [7].

Biorąc pod uwagę, że wyniki te uzyskano w zbudowanych w latach siedemdziesiątych i
osiemdziesiątych reaktorach energetycznych osiągnięcia te są wyłącznie wynikiem rozwoju
technologii budowy i wykorzystania paliw jądrowych. Również statystyka uszkodzeń kaset
paliwowych - przedstawiona na rysunku 6 - pokazuje wzrastającą ich niezawodność. Wyniki
te, uzyskane w reaktorach zbudowanych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w
USA świadczą o postępie w rozwoju technologii wytwarzania i eksploatacji paliwa
reaktorów LWR oraz o osiągalności postawionych w EUR parametrów dotyczących
wielkości wypalenia i niezawodności pracy paliwa jądrowego.
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Rys. 6. Statystyka uszkodzeń kaset paliwowych w reaktorach LWR: średnia ilość
uszkodzonych kaset paliwowych rocznie w przeliczeniu na GWe zainstalowanej
mocy w poszczególnych latach w elektrowniach jądrowych USA [7].

3.2. Technologia budowy i wykorzystania rdzenia reaktora

Dzięki rozwojowi technologii wytwarzania paliwa oraz postępowi prognozowania kampanii
paliwowej możliwym było znaczne zmniejszenie nierównomierności gęstości generowanej w
rdzeniu reaktora mocy cieplnej. W reaktorach eksploatowanych w latach siedemdziesiątych i
osiemdziesiątych współczynnik nierównomierności rozkładu gęstości mocy, definiowany
jako stosunek gęstości mocy generowanej w najbardziej energetycznie obciążony obszar
rdzenia do średniej gęstości mocy w rdzeniu osiągał wartość 1,45 w PWR i 1,6 w BWR.
Obecnie, dzięki nowym technologiom wytwarzania elementów paliwowych, nowoczesnym
technologiom projektowania konfiguracji rdzenia i procedurom eksploatacji reaktora udało się
obniżyć ten współczynnik do 1,1 dla PWR i 1,25 dla BWR.

Jednocześnie, w nowych konstrukcjach wodnych reaktorów energetycznych zmniejszono
średnią gęstość mocy w rdzeniu reaktora - średnio o 20 - 25%. W reaktorach wodnych
ciśnieniowych średnia gęstość mocy została obniżona nawet do 70 kW/dcm3 - w porównaniu
z 90 - 100 kW/dcm3 w dotychczas budowanych reaktorach . W reaktorach wrzących średnią
gęstość mocy obniżono do 48 kW/dcm3. Obniżenie średniej gęstości mocy w rdzeniu z
jednoczesnym wyrównaniem nierównomierności rozkładów gęstości mocy powoduje znaczne
obniżenie maksymalnej gęstości mocy w rdzeniu reaktora. W reaktorach wodnych
ciśnieniowych osiągnięto zmniejszenie maksymalnej gęstości mocy o prawie 60 %, w
reaktorach wrzących o prawie 50 %. Zmiany te wpłyną niewątpliwie na zwiększenie
niezawodności pracy paliwa w rdzeniu reaktora oraz umożliwią przedłużenie kampanii
paliwowej reaktora - bez przeładunku paliwa - nawet do dwóch lat. Wiążą się jednak ze
zwiększeniem objętości rdzenia reaktora i w konsekwencji zbiornika reaktora.

W opracowanych konstrukcjach w większym stopniu wykorzystano wypalające się
trucizny, takie jak Gd2O3, Er2O3 lub B4C. Zmniejszono się tym samym zakres zmian
kompensacji wypalenia paliwa w rdzeniu przy pomocy zmiany koncentracji kwasu borowego
w chłodziwie reaktora. Zmiany te umożliwiły zaprojektowanie kampanii paliwowych w
reaktorach LWR nowej generacji ze znacznym średnim wypaleniem wyładowanego paliwa:
od 38 GWdni/tU do 65 GWdni/tU. W pierwszym uruchomionym reaktorze nowej generacji -
reaktorze ABWR 6 bloku Kashiwazaki Kariwa, blok 6 średnie wypalenie wypalonego paliwa
przekracza poziom 50 GWdni/tU [5].
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3.3. Zbiornik reaktora i pierwotny obieg chłodzenia reaktora

Zgodnie z wymaganiami EUR, zbiornik reaktora powinien zachować swoje właściwości
przez cały okres pracy elektrowni, tj. przez okres co najmniej 60 lat. Podstawowym
problemem, który występuje przy tak długim okresie eksploatacji materiału zbiornika reaktora
jest radiacyjne utwardzenie metalu, a w szczególności, te obszary zbiornika, które znalazły się
w strefie spawania. Pod wpływem neutronów materiał zbiornika reaktora zmienia
właściwości objawiające się wzrostem temperatury, przy której materiał ten przechodzi ze
stanu kruchego w stan plastyczny. W budowanych w latach siedemdziesiątych konstrukcjach
reaktorów wodnych ciśnieniowych, w szczególności reaktorów WWER -440 model W230 po
kilkunastu latach eksploatacji temperatura przejścia materiału zbiornika ze stanu kruchego do
stanu plastycznego osiągała wartość około 138 °C [8]. -w przypadku EJ Lovissa oraz około
180 °C w pierwszym bloku EJ Grajswald [9]. Dla usunięcia tego zjawiska w reaktorach tych
przewidziano wygrzanie zbiornika w temperaturze kilkuset stopni Celsjusza, w której
wywołane neutronami wady struktury materiału są eliminowane. W elektrowni jądrowej
Lovissa, na granicy rdzenia reaktora zostały umieszczone makiety kaset, tworzące ekran
zmniejszający strumień neutronów oddziaływujących na zbiornik reaktora W nowych
konstrukcjach reaktorów, między rdzeniem a zbiornikiem reaktora jest umieszczony ekran
stalowy, który jednocześnie spełnia rolę reflektora, poprawiającego bilans neutronów w
rdzeniu.

Zarówno zbiorniki reaktorów, jak i pozostałe elementy pierwotnych obiegów chłodzenia
reaktorów wykonane są z nisko stopowych stali węglowych. Wszystkie projektowane
zbiorniki reaktorów, od wewnętrznej strony są platerowane stalą nierdzewną. W znacznej
części projektowanych reaktorów wrzących nowej generacji, jak również w uruchomionym
reaktorze - reaktorze ABWR (rys. 7)- pompy cyrkulacyjne są zblokowane z korpusem
reaktora. W reaktorach PWR pompy cyrkulacyjne obiegu pierwotnego w większości
rozwiązań są zblokowane z korpusem pionowych wytwornic pary, jak to pokazano na
rysunku 8. Rozwiązania takie prowadzą do oszczędności miejsca w obudowie bezpieczeństwa
oraz znaczną redukcją długości rurociągów obiegu pierwotnego.

Poziome wytwornice pary - będące niejako specjalnością rosyjską są proponowane w
rozwiązaniach rosyjskich , i w jednej konstrukcji japońskiej: MS-600. W pozostałych
konstrukcjach zastosowano pionowe wytwornice pary, z rurkami wykonanymi z inconelu. W
wytwornicach tych zastosowano elastyczne separatory ustalające położenie rurek w
wytwornicy pary. Konstrukcja ta, jak podobna konstrukcja w kasetach paliwowych, eliminuje
pojawienie się uszkodzeń spowodowanych drganiami rurek w wytwornicy pary - lub prętów
paliwowych w kasecie paliwowej - w miejscach styku z separatorami płytowymi starego
typu.
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Zbiornik ciśnieniowy reaktora

Osuszacz pary

Separator pary

Górny separator

Rdzeń reaktora

Pręty regulacyjne

Dolny separator

—GfciAine pornpy cyrkulacyjne

Napędy prętów regulacyjnych

Rys. 7. Zbiornik reaktora ABWR. W
dolnej części zbiornika
zamontowane są główne pompy
obiegu chłodzenia

„ Głiwne pompy
cyrfculacyjrre

Rys. 8. Jądrowy układ wytwarzania pary
z reaktorem APWR. Przy
wytwornicach pary zamontowane
są pompy obiegu chłodzenia
reaktota.

3.4. System sterowania i zabezpieczeń reaktorów energetycznych nowej generacji [5]

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych w systemach sterowania i
zabezpieczeń reaktorów jądrowych pojawiła się technika cyfrowa. W miarę rozwoju
technologii cyfrowej, jej niezawodności coraz większe obszary funkcji sterowania a następnie
zabezpieczeń zostają powierzone systemom cyfrowym. W zbudowanym reaktorze nowej
generacji - reaktorze ABWR - oraz w projektowanych reaktorach, system sterowania i
zabezpieczeń reaktora oraz całego jądrowego bloku energetycznego jest oparty na technice
cyfrowej z wykorzystaniem mikroprocesorów. Łączność ze sterownią lub z układami
technologicznymi odbywa się przy pomocy rozproszonego systemu funkcjonalnych
procesorów. Dlatego system sterowania i zabezpieczeń jest systemem decentralizowanym
charakteryzującym się wzajemnym rezerwowaniem oraz fizycznym rozdzieleniem funkcji
sterowania i zabezpieczeń. System zawiera oprogramowania samotestujące system
zabezpieczeń.

Zastosowanie sieci seryjnej transmisji informacji znacznie redukuje okablowanie systemu
oraz zabezpiecza przed interferencją w realizacji poleceń. Wykorzystując przemysłowo
wytwarzane urządzenia cyfrowe oraz ich oprogramowanie unika się konieczności
magazynowania znacznej liczby części zapasowych oraz umożliwia szybka wymianę
podzespołów w razie ich uszkodzenia. System - dzięki auto diagnostyce - może być
obsługiwany przez osobę nie posiadającą specjalnych kwalifikacji. Sterowanie reaktorem i
blokiem energetycznym może w każdej chwili być przekazane do sterowni awaryjnej.
Zastosowanie systemów cyfrowych oraz nowoczesnych systemów wizualizacji procesu
pozwala nie tylko zmniejszyć wymiar sterowni, lecz jednocześnie umożliwia przekazanie
operatorowi reaktora czy bloku znacznie przetworzonej informacji.
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Wymienione powyżej atrybuty są właściwością każdego systemu sterowania cyfrowego.
W odniesieniu do jądrowego reaktora energetycznego zastosowanie cyfrowych urządzeń
sterowania i zabezpieczeń pozwala na wprowadzenie specjalistycznych funkcji
zwiększających bezpieczeństwo obiektu i wpływających na ekonomikę wytwarzania w nim
energii elektrycznej. Są to następujące funkcje:
>• Diagnostyka stanu urządzeń obiektu umożliwiająca wczesne wykrycie ewentualnych

uszkodzeń i stanów anomalnych.
> Optymalizacja wykorzystania paliwa jądrowego w rdzeniu reaktora: optymalizacja

rozkładów gęstości mocy w rdzeniu, optymalne wykorzystanie paliwa jądrowego i
wypalających się trucizn. Należy nadmienić, że bez wykorzystania cyfrowych układów
zbierania i przetwarzania danych a następnie wykorzystania ich w sterowaniu reaktorem
niemożliwe byłoby osiągnięcie tak znacznych poziomów wypalenia paliwa.

> Autonomiczne odstawianie reaktora w stanach awaryjnych. Systemy sterowania
umożliwiają sterowanie wyłączeniem i schłodzeniem reaktora bez udziału operatora w
sytuacjach anomalnych i awaryjnych. System w takich sytuacjach samodzielnie prowadzi
obiekt przez pierwsze godziny po awaryjnym odstawieniu reaktora. Operator, uwolniony
od bieżących obowiązków może odpowiedzialniej zaplanować dalsze postępowanie.

Zastosowanie cyfrowego systemu informatycznego umożliwia przekazanie pełnej
informacji o stanie obiektu do centrum monitoringu awaryjnego. Zgromadzeni tam eksperci
mogą mając pełną informację o stanie obiektu oraz systemy do symulacji dalszego jego
zachowania, mogą przekazać swoje sugestie operatorowi bloku - bez fizycznej obecności w
sterowni. Unika się tym samym błędnych decyzji operatora, który onieśmielony obecnością w
sterowni „ważnych osobistości" nie ma warunków na podejmowanie właściwych decyzji.

Widok sterowni nowoczesnego jądrowego bloku energetycznego z reaktorem ABWR jest
przedstawiony na rys. 9.

Zastosowanie sterowania cyfrowego umożliwia zapis i odtworzenie pełnej historii
eksploatacji obiektu. Razem z cyfrowym symulatorem sterowni obiektu i symulatorem bloku
energetycznego umożliwia właściwy trening personelu.

" ^ ' ł ^

Rys. 9. Sterownia jądrowego bloku energetycznego z reaktorem nowej generacji - ABWR.
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3.5. Układy ograniczające skutki awarii i obudowa bezpieczeństwa reaktora

Wymienione powyżej zmiany konstrukcyjne prowadzą do znaczącego zmniejszenia
prawdopodobieństwa wystąpienia awarii reaktora z których najgroźniejszą jest awaria w
wyniku której nastąpi stopienie elementów rdzenia. Przeprowadzone przy pomocy analiz
prawdopodobieństwa oceny wykazują, że prawdopodobieństwo uszkodzenia rdzenia reaktora
jest mniejsze niż 10'5 zdarzenia na reaktor na rok a prawdopodobieństwo uszkodzenia rdzenia
reaktora wraz z uwolnieniem substancji promieniotwórczych poza pierwotny obieg
chłodzenia jest mniejsze od 10"6 zdarzenia na reaktor na rok. Ostatnią barierą zapobiegającą
wydostaniu się radioaktywnych substancji do środowiska są układy ograniczające skutki
awarii oraz obudowa bezpieczeństwa reaktora.

Po awariach reaktorów energetycznych w EJ TMI oraz w EJ Czarnobyl, w wyniku nowego
podejścia do problematyki bezpieczeństwa jądrowego funkcje układów ograniczających
skutki awarii oraz obudowy bezpieczeństwa reaktora zostały znacznie rozszerzone. W
blokach energetycznych z reaktorami nowej generacji obudowa bezpieczeństwa musi
zabezpieczać środowisko przed następstwami szeregu ciężkich awarii reaktorowych [10]:
• Rozerwanie zbiornika reaktora, uwolnienie znacznych ilości mieszaniny parowo wodnej o

wysokiej temperaturze.
• Wyrzut z uszkodzonego zbiornika strumieniem pary stopionych elementów rdzenia

reaktora.
• Nagrzanie obudowy strumieniem pary z uszkodzonego rdzenia reaktora.
• Wytworzenie wodoru i jego spalanie wewnątrz obudowy.
• Reakcja paliwa z chłodziwem w zbiorniku reaktora oraz poza reaktorem.
• Reakcja stopionego paliwa z betonem i możliwe przetopienie posadzek pomieszczeń pod

zbiornikiem reaktora.

Jednocześnie obudowa bezpieczeństwa reaktora powinna zabezpieczyć reaktor przed
następującymi zewnętrznymi zdarzeniami:
• Trzęsieniem ziemi - jako pierwszy element w szeregu układów zabezpieczających reaktor.

Sama obudowa nie powinna ulec uszkodzeniu.
• Huraganem i nawałnicą z wyładowaniami atmosferycznymi.
• Fali uderzeniowej od pobliskiego wybuchu.
• Upadek samolotu bojowego - obudowa bezpieczeństwa wraz z osłoną biologiczną

reaktora powinny zapewnić integralność pierwotnego obiegu chłodzenia reaktora.
Reasumując, układy ograniczające skutki awarii oraz obudowa bezpieczeństwa powinny
umożliwić spełnienie przez jądrowy blok energetyczny - w przypadku ciężkiej awarii -
warunków przedstawionych w dokumencie EUR:

(1) brak potrzeby podejmowania natychmiastowych akcji poza strefą 800 m,
(2) brak potrzeby podejmowania jakichkolwiek akcji poza strefą 3 km od reaktora,
(3) brak konieczności podejmowania długoterminowych akcji poza strefą 800 m.

Generalnie, układy ograniczające skutki awarii obejmują:

• System redukcji stężenia wodoru w obudowie bezpieczeństwa. W wyniku reakcji w
wysokiej temperaturze cyrkonu lub paliwa z parą wodną jest generowany wodór, który w
mieszaninie z tlenem może w wyniku wybuchu zniszczyć obudowę bezpieczeństwa.
System prowadzi katalityczne łączenie wodoru z tlenem.

• System awaryjnego chłodzenia rdzenia reaktora w przypadku ucieczki chłodziwa z
rdzenia reaktora. System ten powoduje iniekcję pod wysokim ciśnieniem wody do
zbiornika reaktora.

• Systemu kontrolowanej redukcji nadmiernego ciśnienia w zbiornika reaktora.. System ten
powoduje zrzut mieszaniny parowo wodnej do układu kondensacji i oczyszczania zrzutu z
radioaktywnych substancji.
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• System awaryjnego chłodzenia zbiornika reaktora.
• System awaryjnego chłodzenia obudowy bezpieczeństwa reaktora.

Schemat systemu awaryjnego chłodzenia reaktora na przykładzie bloku ABWR elektrowni
Kashiwazaki - Kariwa jest przedstawiony na rysunku 10.

Ukted
zrzutu ciśnienia

•Rdzeń reaktora

i '••>.•».•»»: „,.,,,. .™,.,.,v.;j,,,.,.,,,-.,

•s ; Zewnętrzne
v ; zasilanie
*Pompa:

SCRR

Rys. 10. Schemat systemu awaryjnego chłodzenia reaktora ABWR.W elektrowni
jądrowej Kashiwazaki - Kariwa. WCSCR- wysoko -ciśnieniowy system
chłodzenia reaktora, NCSCR - nisko - ciśnieniowy System chłodzenia reaktora,
SCRR - system chłodzenia rdzenia reaktora.

Wszystkie wymienione powyżej systemy - w przypadku sytuacji awaryjnej wykorzystują
znaczne ilości wody. W obudowach bezpieczeństwa reaktorów nowej generacji znajdują się
zbiorniki z dostateczną ilością wody. Konstrukcja obudowy bezpieczeństwa, dla zwiększenia
odporności na -wewnętrzne i zewnętrzne zdarzenia awaryjne wykonana jest jako podwójna
konstrukcja. W części pomiędzy powłokami obudowy, w niektórych konstrukcjach
umieszczone są systemy chłodzenia . Schemat obudowy bezpieczeństwa reaktora wodnego
wrzącego ABWR uruchomionego w elektrowni Kashiwazaki Kariwa jest przedstawiony na
rys. 11. Przekrój obudowy bezpieczeństwa projektowanego reaktora energetycznego EPR jest
przedstawiony na rysunkul2.
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Rys. 11. Schemat obudowy bezpieczeństwa energetycznego reaktora wrzącego ABWR
elektrowni Kashiwazaki Kariwa (Japonia).

Rys. 12. Schemat obudowy bezpieczeństwa projektowanego przez firmę NPI reaktora
wodno ciśnieniowego nowej generacji EPR (European Presurized Reactor).
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Obudowa bezpieczeństwa reaktora pochłania znaczącą część kosztów inwestycyjnych
jądrowego bloku energetycznego. Dlatego znaczny wysiłek konstruktorów jądrowych bloków
energetycznych jest poświęcony dla kierunku obniżenia kosztów budowy i eksploatacji
obudowy bezpieczeństwa bez pogorszenia właściwości.

4. PODSUMOWANIE

Przedstawione powyżej działania nad opracowaniem konstrukcji wodnych reaktorów
energetycznych nowej generacji doprowadziły już obecnie do uruchomienia dwóch bloków
energetycznych z reaktorami nowego typu. W opracowaniu są następne rozwiązania
charakteryzujące się bezpieczeństwem, niezawodnością pracy i konkurencyjnością
ekonomiczną. W wyniku pewnej stabilizacji wykorzystania energii elektrycznej w
rozwiniętych krajach Europy i Ameryki Północnej przewiduje się, że obiekty te będą głównie
lokalizowane w rozwijających się krajach wschodniej Azji i Oceanii.

Analizując dane przedstawione w Tabeli 1 należy stwierdzić, iż nie przewiduje się prac
nad konstrukcją jądrowych bloków energetycznych w oparciu o reaktory wodne nowej
generacji o mocy elektrycznej mniejszej niż 600 MW. Wynika to przede wszystkim z
przesłanek ekonomicznych. Koszt zastosowań układów zwiększających bezpieczeństwo
pracy tego typu obiektu, urządzeń ograniczających skutki ewentualnych awarii wymusza
niejako budowę bloków energetycznych dużej mocy, w których koszty te rozłożone byłyby na
większą moc obiektu i w mniejszym stopniu wpływały na cenę wytwarzanej energii
elektrycznej.

Taka sytuacja uniemożliwia zastosowanie elektrowni jądrowych z reaktorami wodnymi
nowej generacji w obszarach charakteryzujących się mniejszą „gęstością" wykorzystania
energii elektrycznej oraz trudnościami w dostawach konwencjonalnych surowców
energetycznych - a takie tereny występują w Azji, Afryce czy Ameryce Południowej.
Alternatywą mogą zostać tu reaktory wysokotemperaturowe chłodzone helem. Właściwości
bezpieczeństwa takich obiektów pozwalają na budowę modułowych bloków energetycznych z
tymi reaktorami o mocy rzędu 100 MWe. Prace nad wykorzystaniem reaktorów
energetycznych do wytwarzania energii elektrycznej oraz do zasilania procesów
technologicznych są prowadzone w Japonii, Republice Południowej Afryki, w Chinach oraz
w Federacji Rosyjskiej [11].
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BADANIA PLAZMY I SYNTEZY TERMOJĄDROWEJ W IFPiLM

Andrzej Gałkowski
Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Warszawa

WSTĘP

Prace w zakresie fizyki plazmy i kontrolowanej syntezy termojądrowej prowadzone są
w IFPiLM od początku istnienia Instytutu, tzn. od roku 1976. Dotyczą one zarówno plazmy
utrzymywanej inercyjnie, generowanej za pomocą intensywnego promieniowania laserowego,
jak i plazmy utrzymywanej magnetycznie, wytwarzanej za pomocą wyładowań
silnoprąd owych typu plasma focus i tokamak.

BADANIA PLAZMY
WYTWARZANEJ INTENSYWNYM PROMIENIOWANIEM LASEROWYM

Na początku lat sześćdziesiątych, krótko po skonstruowaniu laserów, rozpoczęły się badania
oddziaływania wiązki promieniowania laserowego z materią. Badania te szybko rozwinęły się
na szeroką skalę. Dodatkowym impulsem do intensyfikacji tych prac było zbudowanie pod
koniec lat sześćdziesiątych laserów generujących promieniowanie o gęstościach mocy ponad
1014 Wcm"2, umożliwiających generację plazmy termojądrowej. W IFPiLM w początkowym
okresie (do roku 1988) dominującą problematyką, którą zajmował się zespół realizujący
badania plazmy wytwarzanej laserami, była optymalizacja sferycznej laserowej kompresji
tarcz mikrobalonowych z użyciem czterowiązkowego lasera Nd w IFPiLM i systemów
laserowych KALMAR i DELFIN w Instytucie Fizyki im. Lebiediewa (FIAN) w Moskwie
(w ramach współpracy naukowej) pod kątem potrzeb syntezy laserowej. We współpracy z
FIAN wykorzystywano własną aparaturę diagnostyczną do pomiaru parametrów jonów i
promieniowania X emitowanego z plazmy oraz układy polaro-interferometryczne do
pomiarów pól magnetycznych i rozkładów koncentracji plazmy. W roku 1988 zaprzestano
badań syntezy laserowej w eksperymentach sferycznych ze względu na to, że parametry
laserów w IFPiLM i w FIAN znacznie odbiegały od parametrów nowych wielkich laserów w
głównych ośrodkach światowych. W dalszym ciągu prowadzono badania procesów w plazmie
laserowej (w eksperymentach z tarczami płaskimi) mających ważne znaczenie dla
optymalizacji syntezy laserowej.

Obecnie w Zakładzie Fizyki Plazmy Laserowej w IFPiLM realizowane są następujące
badania naukowe i prace techniczno-aparaturowe:
• badania własności plazmy laserowej o dużej liczbie atomowej Z (głównie metodami

diagnostyki jonowej) połączone z optymalizacją emisji strumienia jonów
wieloładunkowych (do zastosowań praktycznych),

• badania wpływu zewnętrznego pola magnetycznego na własności plazmy wytwarzanej
laserem,

• badanie plazmy wytwarzanej laserem Nd emitującym impulsy o czasie trwania 1 ps przy
gęstościach mocy > 101 Wcm"2,

• badanie emisji promieniowania X z plazmy laserowej (w różnych warunkach
eksperymentalnych),

• automatyzacja rejestracji i analizy pomiarów diagnostycznych plazmy laserowej.

Celem realizacji pierwszego tematu jest poznanie złożonych procesów fizycznych
występujących w procesie grzania i rozlotu plazmy laserowej o dużym Z. Badania te są ważne
zarówno ze względów poznawczych jak i aplikacyjnych, bowiem plazma taka występuje w
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2tarczach stosowanych do badań tzw. pośredniej syntezy laserowej (wykorzystującej
promieniowanie X z tej plazmy do symetrycznej implozji tarcz termojądrowych), a także
rozpatrywana jest jako źródło jonów wieloładunkowych dla akceleratorów ciężkich jonów
oraz do implantacji jonowej zmieniającej własności materiałów. Badania powyższe
realizowane są we współpracy z zespołami z Instytutu Fizyki ANRC w Pradze, Europejskiego
Centrum Badań Jądrowych (CERN) w Genewie i Wyższej Szkoły Technicznej w
Regensburgu (Niemcy). Metody pomiarowe najważniejsze dla tych badań (diagnostyki
jonowe) zostały opracowane i zbudowane w IFPiLM.

W ramach badania wpływu zewnętrznego pola magnetycznego na własności plazmy
wytwarzanej laserem realizowane są następujące tematy naukowe:
• badania wpływu silnego pola magnetycznego na hydrodynamikę plazmy wytwarzanej

laserem, z wykorzystaniem zautomatyzowanego interferometru trójkadrowego
zbudowanego w IFPiLM,

• (od roku 1996) symulacja zjawisk w plazmie okołoziemskiej za pomocą plazmy laserowej
(współpraca z Instytutem Fizyki Laserów w Nowosybirsku),

• (od roku 1998) formowanie wiązki jonów z plazmy laserowej za pomocą pól
magnetycznych i elektrycznych z zamiarem zastosowania tej wiązki do zasilania źródła
jonów typu ECR (współpraca z INFN-LNS w Katanii, Włochy, i Instytutem Fizyki
ANRC w Pradze).

Od roku 1997 prowadzone są badania
oddziaływania z materią promieniowania
laserowego wielkiej gęstości mocy
( > 1016 Wcm"2). Wykorzystywany jest do
tego laser generujący impulsy o czasie
trwania 1 ps (por. zdjęcie), zbudowany w
IFPiLM wspólnie z Instytutem Optyki im.
Wawiłowa w Petersburgu. Badania te,
prowadzone głównie z użyciem
diagnostyk jonowych, dostarczają
oryginalnych wyników dotyczących
generacji i emisji jonów z plazmy.
Uczestniczy w nich zespół z Instytutu
Fizyki w Pradze. Badania emisji
promieniowania X z plazmy wytwarzanej
laserem mają na celu doskonalenia metod

diagnozowania tego promieniowania. Tematyka ta rozwijana jest wspólnie z zespołami z
Instytutu Fizyki ANCR w Pradze i z Instytutu Badawczego Fizyki Technicznej WAN w
Budapeszcie.

BADANIA PLAZMY W URZĄDZENIU PLASMA FOCUS

Plasma focus jest urządzeniem impulsowym wykorzystującym silnoprądowe wyładowanie w
gazie, pomiędzy odpowiednio ukształtowanymi elektrodami, do wytwarzania i kompresji
plazmy. Elektrody umieszczone są w komorze wypełnionej gazem pod bardzo niskim
ciśnieniem i zasilane z baterii kondensatorów o energii od kilkudziesięciu kJ do MJ. W
obszarze międzyelektrodowym powstaje warstwa plazmy, która w miarę rozwoju
wyładowania przemieszcza się w wyniku działania siły Ampera (j*B) wzdłuż
współosiowych, cylindrycznych elektrod. Warstwa ta przemieszcza się aż do krawędzi
elektrod, po czym następuje kumulacja (faza pinchu) i powstaje ognisko plazmowe, czyli
zgęstek gorącej plazmy (ang. plasma focus).

69



Od roku 1975 w EFPiLM pracowały dwa urządzenia plasma focus: PF-20 o energii
nominalnej baterii 20 kJ i PF-150 o energii nominalnej 150 kJ. Na urządzeniu PF-150
przeprowadzono w 1975 roku badania kompresji i nagrzewania plazmy w łącznym zestawie
focus-laser (F-L). W układzie tym wiązka lasera CO2 (EL=200 J, TL=60-H00 ns)
wprowadzana była przez otwór w elektrodzie centralnej i skupiana na ognisku plazmowym.
Układy były zsynchronizowane tak, aby czas oddziaływania impulsu laserowego i
impulsowego wyładowania PF-a był optymalny i możliwie jak najdłuższy (ok. 50 ns). Wyniki
eksperymentu F-L okazały się obiecujące. Uzyskano średnio dwu-, trzykrotny przyrost emisji
neutronów w układzie F-L w stosunku do układu bez lasera. Pomiary temperatury wykazały,
zgodnie z oczekiwaniem, wzrost temperatury elektronowej plazmy ogniska o 50 %.

W połowie roku 1991 zakończono na terenie IFPiLM budowę urządzenia PF-1000 (por.
zdjęcie) będącego jednym z największych na świecie układów typu plasma focus. Montażu i
uruchomienia tego urządzenia dokonały zespoły pracowników EFPiLM oraz IPJ,
współpracujące ściśle ze sobą, wykorzystując projekt oraz elementy i podzespoły
przygotowane przez IPJ. W trakcie badań testowych stwierdzono, że układ zasilający PF-
1000 może generować impulsy prądowe o amplitudzie do 11 MA i czasie narastania 5.5 JJ,S.
Prace badawcze w zakresie fizyki zjawiska
plasma focus koncentrują się na następujących
zagadnieniach:
• Badania eksperymentalne procesów

fizycznych zachodzących w fazie pinchu w
urządzeniu plasma focus, a w szczególności
badania rozpadu zgęstka plazmowego i emisji
wiązek jonowych z plazmy oraz badania
widm wysokozdartych jonów argonu, w
powiązaniu z dynamiką/róc/zw.

• Badania oddziaływania warstwy plazmowej
ze stałociałowym włóknem aluminiowym lub pianowym, umie uczonym na osi elektrod
generatora PF-1000, ze szczególnym uwzględnieniem mięk* 3go promieniowania X
emitowanego w trakcie tego oddziaływania.

• Badania teoretyczne związane z modelowaniem numeryczn) propagacji fali spalania
termojądrowego w układzie Z-pinch i modelowania numer} lego zjawiska przebbia
elektrycznego w układzie elektrod układu PF-1000.

W pracach eksperymentalnych stosowane są systemy diagnostyk odpowiednie do każdego
z badanych zagadnień. W wypadku pomiarów jonowych, prowadzonych wspólnie z
Instytutem Problemów Jądrowych w Świerku, stosowane są detektory śladowe CR-39 oraz
spektrometr Thomsona. Pomiary widm z plazmy argonowej wykonywane są za pomocą
spektrometru rentgenowskiego, natomiast w badaniach związanych z oddziaływaniem
warstwy plazmowej z włóknem stałociałowym pomiary charakterystyk promieniowania
rentgenowskiego prowadzone są za pomocą bezwzględnie wyskalowanych diod typu PIN.
We wszystkich eksperymentach plazmę fotografowano szybką kamera smugową pracującą w
zakresie widzialnym promieniowania. W zakresie rentgenowskim stosowane są urządzenia
camera obscura z foliami berylowymi o różnej grubości. Pomiary pochodnej prądu (za
pomocą sondy magnetycznej) oraz pomiary prowadzone za pomocą sondy napięciowej
pozwalają określić przebiegi prądu i napięcia w czasie ewolucji plazmy w urządzeniu PF.
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TOKAMAKII SYNTEZA TERMOJĄDROWA

Prace w zakresie teorii magnetycznego utrzymania plazmy w zamkniętych pułapkach
magnetycznych typu tokamak zostały podjęte w roku 1986 w ramach prowadzonej wówczas
współpracy z Instytutem Energii Atomowej im. Kurczatowa w Moskwie. Współpraca ta
dotyczyła rosyjskiego projektu T-15 i w zakresie teorii i modelowania obejmowała dwa
tematy:
• fizykę i dynamikę plazmy przyściennej ze szczególnym uwzględnieniem domieszek

niewodorowych,
• kinetykę cząstek a pochodzących z reakcji syntezy jąder deuteru i trytu.

W roku 1993 tematyka badań teoretycznych w tym obszarze została wzbogacona o
zagadnienie równowagi plazmy tokamaka, w którym występują około dźwiękowe przepływy
wywołane grzaniem wiązkami atomów i/lub mikrofal. Prace te zmierzały do wyjaśnienia
zjawisk relaksacyjnych obserwowanych w plazmie tokamaka — takich jak oscylacje
piłokształtne, zerwania oraz bifurkacja mod L/mod H — na gruncie teorii MHD (idealnej).
Kluczem była konstatacja stwierdzająca, że układ równań opisujących równowagę plazmy z
przepływami jest silnie nieliniowy i dopuszcza znacznie bogatszą rodzinę rozwiązań niż
analogiczny układ opisujący równowagę statyczną. Na tej podstawie zostały znalezione
rozwiązania odpowiadające czterem gałęziom równania Bernoulli'ego oraz gałęziom
związanym z nieliniowością samego równania Grada-Szafranowa-Schlutera. Mnogość tych
rozwiązań jest zbieżna z mnogością stanów, w jakich może się znajdować plazma toroidalna
w pułapce typu tokamak.

Pierwsze z wymienionych zagadnień związane jest z jednym z najtrudniejszych
problemów reaktora termojądrowego — problemem takiego odprowadzania energii
wyzwalającej się w wyniku fuzji, aby obciążenie ścian komory i elementów stykających się z
plazmą było poniżej wartości krytycznych. Plazma w tym obszarze jest na granicy
stosowalności podejścia płynowego i modele tego typu wymagają zaangażowania
zaawansowanych teorii transportu (należy uwzględniać wyższe momenty równania
kinetycznego typu Fokkera-Plancka). Taki model został opracowany w IFPiLM i
zaimplementowany do kodu numerycznego o nazwie EPIT {Edge Plasma Impurity
Transport). Kod EPIT był intensywnie wykorzystywany do analizy eksperymentów na
tokamaku FTU (Frascati Tokamak Upgrade) we Frascati, Włochy. W ramach prowadzonych
prac rozwijano następujące tematy badawcze:
• opis analityczny transportu zanieczyszczeń w warstwie brzegowej tokamaka,
• symulacje numeryczne (za pomocą kodu EPIT) plazmy obserwowanej w eksperymentach

na tokamaku FTU,
• analizy numeryczne transportu plazmy i zanieczyszczeń w tokamaku-reaktorze

(IGNITOR, ITER).

Za pomocą dwuwymiarowego wielopłynowego kodu numerycznego EPIT
przeprowadzono analizy parametrów plazmy w warstwie brzegowej tokamaka FTU
wyposażonego w poloidalny limiter wykonany z niklu. Dokonano porównania wyników
symulacji komputerowych z wynikami eksperymentu. W wyniku przeprowadzonych analiz
stwierdzono, że promieniowanie liniowe jonów niklu odpowiedzialne jest za silne straty
energii plazmy w wypadku wyładowań o niskiej gęstości, przyczyniając się do ograniczenia
temperatury elektronowej plazmy do poziomu poniżej 30 eV. Określona na drodze
empirycznej zależność gęstości plazmy brzegowej od gęstości plazmy w tokamaku została
potwierdzona przez obliczenia numeryczne. Za pomocą kodu EPIT przeprowadzone zostały
analizy parametrów plazmy w tokamaku-reaktorze wyposażonym w poloidalny diwertor.
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Analizy te, wykonane dla różnych materiałów płyty diwertora (Be, C, Ni), pokazują, że
zastosowanie materiałów o dużej liczbie atomowej (Ni) powoduje ograniczenie strumienia
jonów zanieczyszczeń wybijanych z płyt diwertora przy jednoczesnym wzroście strat
radiacyjnych w obszarze przyściennym.

W 1997 rozpoczęto współpracę
pomiędzy EFPiLM i Instytutem Fizyki
Plazmy w Julich (Niemcy), której celem
jest teoretyczny opis procesów
fizycznych zachodzących w plazmie
urządzenia tokamak. W ramach
wspólnych prac dokonano modernizacji
kodu EPIT: uwzględnione zostały efekty
związane z ruchami dryfowymi i
przepływem prądu w warstwie
brzegowej tokamaka oraz wprowadzono
do kodu rzeczywistą, krzywoliniową
strukturę pola magnetycznego. Ponadto
uwzględniono efekty anomalne w
równaniach opisujących bilans energii
jonów i elektronów oraz włączono do
modelu dodatkowe źródło atomów
wodoru w pobliżu wewnętrznego
limitera tokamaka TEXTOR (por.
zdjęcie). Nowa wersja kodu nosi nazwę
TECXY.

Zmiany wprowadzone do kodu TECXY pozwoliły na:
• osiągnięcie lepszej zgodności pomiędzy mierzonymi i wyliczonymi radialnymi profilami

plazmy w obszarze brzegowym tokamaka TEXTOR;
• wyjaśnienie obserwowanej eksperymentalnie zmienności poloidalnej parametrów plazmy

w warstwie przyściennej tokamaka TEXTOR;
• przeprowadzenie analiz numerycznych silnie promieniujących obszarów plazmy (chodzi o

tzw. zjawisko MARFE), pojawiających się w pobliżu wewnętrznego limitera tokamaka
TEXTOR podczas wyładowań ze stosunkowo dużą gęstością plazmy.

Przeprowadzone obliczenia przyczyniły się do poprawnego opisu obserwacji
eksperymentalnych, w szczególności pozwoliły na identyfikację granicy stabilności
pomiędzy wyładowaniami ze zjawiskiem MARFE i bez niego.

Za pomoc dziękują Tadeuszowi Pisarczykowi, Markowi Scholzowi, Jerzemu Wołowskiemu
i Romanowi Zagórskiemu.
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SYNTEZA JĄDROWA DLA POTRZEB ENERGETYKI.
STAN BADAŃ ŚWIATOWYCH

Zygmunt Składanowski
Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Warszawa

1. WSTĘP

Jest kilka istotnych powodów, dla których uzyskiwanie energii z syntezy jąder ma przewagę
nad uzyskiwaniem energii z rozszczepienia jąder. Z samej istoty procesów fizycznych
zachodzących podczas syntezy nie ma żadnej możliwości by reaktor termojądrowy zachował
się jak reaktor w Czarnobylu, nawet zakładając maksymalne niekompetencje obsługi czy - idąc
dalej - atak terrorystów. Również trapiący energetykę jądrową problem składowania
odpadów promieniotwórczych jest w przypadku „energetyki termojądrowej" przynajmniej o
dwa rzędy wielkości mniej kłopotliwy. Produkty reakcji to jądra stabilne, używany jako paliwo
tryt ma stosunkowo krótki półokres rozpadu i pozostaje jedynie do rozwiązania problem
napromieniowanych neutronami elementów reaktora. Największą jednak zaletą tego rodzaju
produkcji energii jest ilość i łatwość dostępu do paliwa oraz wielkość uzyskiwanej energii z
tego paliwa. W wodach oceanów znajduje się ilość deuteru wystarczająca do zaspokojenia
potrzeb energetycznych ludzkości na wiele tysięcy lat a energia jaką można otrzymać z deuteru
zawartego w filiżance wody morskiej jest równoważna energii otrzymanej przy spaleniu 50 kg
węgla. Wobec tak wspaniałych perspektyw dlaczego spalamy rozrzutnie paliwa płynne w
silnikach samochodów, zanieczyszczamy atmosferę i zmieniamy na niekorzyść klimat spalając
węgiel, głowimy się co zrobić z wypalonym paliwem uranowym i protestami społecznymi
przeciw elektrowniom jądrowym ? Przyczyny są dwie: fizyka i ekonomia czyli jak to zrobić i
za jakie pieniądze?

2. REAKCJE SYNTEZY I REAKTORY TERMOJĄDROWE CZYLI FIZYKA

Podstawowy problem fizyczny to bardzo mała wielkość przekroju czynnego dla reakcji
egzoenergetycznych typu syntezy, np. dla reakcji D + T maksimum jest poniżej 10 barów przy
energii 100 keV. Mamy tu do czynienia z pewnym paradoksem — męczą się fizycy już
pięćdziesiąt lat jak zmusić w sposób kontrolowany izotopy wodoru do łączenia się mimo tak
niskiego przekroju czynnego ale gdyby ten przekrój czynny był o kilka procent większy to
szybkość wypalania gwiazd znacznie by wzrosła i prawdopodobnie fizycy nie mieliby
problemów z syntezą z powodu braku takowych (czyli fizyków). Z dwojga złego lepiej już
borykać się z problemami kontrolowanej syntezy (metody niekontrolowane uczeni już -
niestety - opanowali). Tabela 1 przedstawia najważniejsze możliwe reakcje syntezy.
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Tabela 1. Główne reakcje syntezy termojądrowej.

D+D

D+T
D+He3
T+T
He3+T

p+Li6
p+Li7

D+Li6
p+Bll
n+Li6

—>
-»
->
->
->
—>
->
—>
->
—»
—>

—>

-»

T (1.01 MeV) + p (3.02 MeV) (50%)
He3 (0.82 MeV) + n (2.45 MeV) (50%)
He4 (3.5 MeV) + n (14.1 MeV)
He4 (3.6 MeV) + p (14.7 MeV)
He4 + 2n+11.3MeV
He4 + p + n + 12.1 MeV (51%)
He4 (4.8) + D (9.5) (43%)
He4 (0.5) + n (1.9) + p (11.9) (6%)
He4(1.7) + He3 (2.3)
2 He4 + 17.3 MeV (20%)
Be7 + n-1.6MeV(80%)
2He4 + 22.4 MeV
3 He4 + 8.7 MeV
He4(2.1) + T(2.7)

Jak wobec tego zmusić jądra powyższych pierwiastków do łączenia się i wydatkowania
energii. Trzeba je dostatecznie długo trzymać razem w odpowiednio wysokiej (miliony stopni)
temperaturze. Znamy dwie metody utrzymania tak gorącej materii: utrzymanie magnetyczne i
utrzymanie inercyjne. W gwiazdach plazma jest utrzymywana siłami grawitacyjnymi, ale w
warunkach ziemskich jest to metoda oczywiście niemożliwa do realizacji.

2. 1. Reaktory z utrzymaniem magnetycznym

Wykorzystana tu jest zasada fizyczna ruchu cząstek naładowanych (z takich cząstek składa się
plazma) wzdłuż linii sił pola magnetycznego. Wystarczy zbudować odpowiednią konfigurację
pola by cząstki plazmy utworzyły zamknięty „obwarzanek", trzymany siłami magnetycznymi z
dala od ścianek urządzenia. Krążąc dostatecznie długo jony reagują ze sobą wydatkując
energię podgrzewającą układ i ułatwiającą zachodzenie kolejnych reakcji syntezy. To bardzo
skrótowa zasada działania TOKAMAKA, urządzenia zaproponowanego jeszcze w latach
sześćdziesiątych przez grupę rosyjskich fizyków pracujących pod kierunkiem Lwa
Arcymowicza. Zdaniem wielu tokamak jest podstawowym kandydatem do zostania pierwszym
reaktorem energetycznym, opartym na syntezie. Tokamaki pracują w wielu laboratoriach na
całym świecie, głównie jako urządzenia badawczo - dydaktyczne. Do tokamaków pracujących
przede wszystkim pod kątem badań na potrzeby przyszłego reaktora przemysłowego należy
zaliczyć: JET - Joint European Torus (rys. 1) wspólne przedsięwzięcie Unii Europejskiej,
umiejscowiony w Abington (W. Brytania) i wsławiony otrzymaniem ponad 16 MW z syntezy
D-T i uzyskaniem 60% energii z reakcji termojądrowych w stosunku do energii włożonej,
JT-60U - zbudowany w Naka tokamak japoński o największych parametrach fizycznych i
możliwościach technologicznych spośród kilku działających w tym kraju, DIII-D - tokamak
firmy General Atomics (San Diego. USA) o bardzo zaawansowanym programie badań
technologicznych na potrzeby przyszłego reaktora energetycznego.
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Rys. 1. Wnętrze tokamaka JET.

Właśnie na tych tokamakacłi prowadzone są najważniejsze obecnie prace eksperymentalne
mające dać odpowiedź na nie do końca rozwiązane problemy fizyczne i technologiczne:
stabilność i dogrzewanie sznura plazmowego, efektywne wyprowadzanie energii z tokamaka,
nowe materiały i rozwiązania konstrukcyjne itp. Charakterystyczny - i optymistyczny dla
zwolenników tokamaka jako reaktora energetycznego -jest stały wzrost mocy uzyskiwanej w
działających tokamakach eksperymentalnych.

Mówiąc o tokamakach należy jednak przede wszystkim powiedzieć o projekcie ITER -
International Thermonuclear Energetic Reactor - wspólnym przedsięwzięciu naukowo-
technologicznym USA, Euratomu, Japonii i Rosji, utworzonym w grudniu 1990 i mającym za
zadanie budowę i uruchomienie prototypu reaktora energetycznego. W 1992 roku do projektu
dołączyła Kanada (stowarzyszona z Euratomem) i Kazachstan (jako partner Rosji). W roku
1999 z finansowania projektu wystąpiły Stany Zjednoczone, które zamknęły o siebie programy
tokamakowe (wspomniany DIII-D jest przedsięwzięciem prywatnym, jedynie częściowo
finansowanym przez Departament Energii). Ten krok i znane problemy finansowe Rosji
poważnie zachwiały budżetem projektu. Musiano ograniczyć tempo prac i zredukować
niektóre parametry reaktora. Aktualny projekt przewiduje uzyskanie parametrów
przedstawionych w tabeli 2.

Tabela 2. Główne parametry plazmy i wymiary reaktora ITER.

Całkowita moc syntezy
Q - moc syntezy / mocy grzania

Średni strumień neutronów na ścianki
Czas zapłonu plazmy

Prąd plazmy
Główny promień plazmy (promień torusa)

Mały promień plazmy (promień wnętrza torusa)
Objętość plazmy

Przewidywany czas pracy

500 MV
>10

0,57 MM/m2

>300S
15MA
6,5 m
2,0 m.
837 m3

20 lat

75



Jest to jednak w dalszym ciągu przedsięwzięcie niezwykle kosztowne i skomplikowane i
lepiej nie podawać kolejnej daty uruchomienia ITER-a, tym bardziej, że jeszcze nie
zakończono sporu gdzie ma zostać posadowiony — w Kanadzie czy w Japonii (wyższe koszty
budowy ale to Japonia wnosi największy wkład w badania ). Być może Kongres miał rację, że
tego się nie da zbudować i szkoda pieniędzy. A jeśli nie tokamaki i im pokrewne to co?

2. 2. Reaktory z utrzymaniem inercyjnym

Sprawa jest prosta. Wykorzystujemy starą jak mechanika zasadę zachowania pędu - jak
część ciała leci w jednym kierunku to pozostała masa musi lecieć w przeciwnym.
Schematycznie sytuacja jest pokazana na rys.2.

Koncepcja Syntezy Inercyjnej
"*• Energia lasera

Ablacja

«* Energia transportowana do środka

4

Formowanie Kompresja paliwa do Zapłon Spalanie
warstwy ablacyjnej środka paliwa termojądrowe

palwa

Rys. 2. Koncepcja syntezy inercyjnej.

Pod koniec lat sześćdziesiątych, gdy powstała powyższa koncepcja, sprawa wydawała się
bardzo prosta — obliczenia wykazywały, że potrzebny jest postęp w technice laserowej
zwiększenia o rząd wielkości energii ówczesnych laserów i problem kontrolowanej syntezy
będzie rozwiązany. Natura jednak, nie po raz pierwszy, nie poddała się chciejstwu człowieka.
Pojawiły się bardzo istotne bariery fizyczne; nierównomierność rozkładu energii w wiązce
laserowej, rzutująca na symetrię ściskania paliwa, kłopoty z absorpcją energii lasera,
niestabilności na granicy warstwa ablująca - warstwa ściskana. Z tymi problemami fizycy
zajmujący się kontrolowaną syntezą inercyjną walczą już ponad trzydzieści lat z coraz
lepszym skutkiem, ale jeszcze bez efektu końcowego. Wymyślono wielowarstwowe tarcze
(a są to kulki lub baloniki o średnicy zaledwie do kilkuset mikronów), wprowadzono metodę
niebezpośredniego nagrzewania tarczy - promieniowanie lasera zostaje w specjalnie
skonstruowanej tarczy zamienione na promieniowanie rentgenowskie i to dopiero grzeje
tarczę z paliwem, wykorzystując znaczny postęp w technice laserowej laserem
fenitosekundowym o mocy rzędu PW „boruje się" tarczę z paliwem by bezpośrednio
dostarczyć energię do obszaru zapłonu. Można w dniu dzisiejszym powiedzieć, że osiągnięcie
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sukcesu nie leży już w fizyce ale w kosztach jakie trzeba za ten sukces zapłacić. Przodują
zdecydowanie dwa kraje - Japonia i Stany Zjednoczone.

W Institute of Laser Engineering w Osace rozpoczęto budowę nowej rodziny laserów na
ciele stałym, pompowanych diodami (co znacznie zmniejsza koszty) HALNA jako przyszłego
układu napędzającego reaktor z utrzymaniem inercyjnym o nazwie KOYO. Wiele zagadnień
konstrukcyjnych tego reaktora zostało rozwiązanych i fizycy japońscy planują uruchomienie
KOYO około roku 2020. W ośrodku tym prowadzone są również prace nad wspomnianą
metodą „borowania" czyli szybkiego zapłonu wnętrza targetu. W roku 2001 mają być
wykonane istotne eksperymenty z laserem PW wyjaśniające pewne wątpliwości. Zdaniem
niektórych ekspertów metoda ta może pozwolić na uruchomienie reaktora doświadczalnego
już po roku 2010.

Stany Zjednoczone, po wycofaniu się z programu tokamakowego, skoncentrowały swoje
wysiłki właśnie na syntezie inercyjnej. Stworzono narodowy program badawczy (National
Ignition Facility - NIF), na którego czele postawiono dwa najbardziej znane narodowe
laboratoria jądrowe - Los Alamos i Lawrence Livermore Laboratory. W tym ostatnim
budowany jest na potrzeby NIF specjalny kompleks budynków. Koszt pierwszego etapu do
roku 2008 zamyka się kwotą 1.2 miliarda dolarów. Wyniki tego etapu pozwolą ostatecznie
rozstrzygnąć pewne kwestie natury fizycznej i technicznej przy realnych energiach,
potrzebnych w reaktorze; czy stosować grzanie pośrednie czy bezpośrednie, jaki rodzaj
nośnika energii użyć do zapłonu (oprócz lasera pod uwagę są brane wiązki elektronowe i
jonowe), jaka powinna być ostateczna konstrukcja targetów. Rok 2025 to uruchomienie
doświadczalnego reaktora opartego na syntezie.

3. EKONOMIA

Badania nad kontrolowaną syntezą nabrały przyśpieszenia w latach 70-tych podczas kryzysu
naftowego stając się przedmiotem strategicznego zainteresowania mocarstw gospodarczych.
Gdy kryzys się skończył, a fizycy nie stworzyli w cudowny sposób reaktora opartego na
syntezie, sytuacja wróciła do normy czyli nakłady na syntezę znacznie spadły, może z
wyjątkiem Japonii, nie mającej praktycznie żadnych naturalnych źródeł energii. Obecnie
obserwuje się systematyczny wzrost nakładów na syntezę w budżetach państw przodujących
gospodarczo i technologicznie. Przyczyn jest kilka:
- wisząca nad światem groźba kryzysu energetycznego i dyktatu ekonomiczno — politycznego

państw naftowych,
- postęp w badaniach fizycznych, dzięki czemu łatwiej przekonać decydentów o potrzebie

wydatkowania niemałych środków finansowych,
- postęp technologiczny w takich dziedzinach jak pompowanie laserów czy nadprzewodzące

magnesy co znacznie redukuje przewidywany koszt produkcji 1 kWh w przemysłowych
reaktorach syntezy. Całkowity koszt budowy projektowanych obecnie energetycznych
urządzeń termojądrowych zmierza do granicy 1 USD/ Wat, akceptowalnej ekonomicznie,

- opór społeczny przeciw energetyce opartej na rozszczepieniu, rosnące koszty składowania
odpadów promieniotwórczych.

Czy rzeczywiście około roku 2020 doczeka się ludzkość reaktora energetycznego opartego
na syntezie i produkującego przynajmniej dziesięciokrotną wartość energii włożonej i czy
będzie się to odbywało jedną z dwóch metod opisanych powyżej ? Odpowiedź na pierwsze
pytanie wydaje się być twierdząca. Co do drugiego pytania przypomnę znaną anegdotę z
dziedziny futurologii. Po przebiciu przez barona Haussemana wspaniałych bulwarów paryskich
specjaliści od komunikacji uderzyli na alarm - natężenie mchu tak wzrośnie, że w roku 1920
Paryż utonie pod końskimi odchodami. I na ile to okazało się prawdą ?
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"MODNE" KIERUNKI BADAŃ
DLA "NIEMODNEJ" ENERGETYKI JĄDROWEJ"

Natalia Golnik
Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk

WPROWADZENIE

Niewątpliwym i trwałym dorobkiem prac nad „Założeniami polityki energetycznej Polski do
2020 r." (ZPE) jest, zgromadzony przez Agencję Rynku Energii (ARE), bogaty materiał
merytoryczny (faktograficzny, analityczny, studialny). Ostateczny dokument syntetyczny
(ZPE) został natomiast ukształtowany zgodnie z polityczną wolą decydentów.

Publikowane w mediach wypowiedzi bezpośrednio odpowiedzialnego za kształt ZPE
wiceministra Jana Szlązaka, w odniesieniu do energetyki jądrowej (EJ) sprowadzają się do
stwierdzenia, że podjęto decyzję o braku potrzeby wprowadzenia EJ w Polsce przed 2020 r.
ponieważ:
• udało się zmniejszyć zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2020 r. co umożliwia

pokrycie tego zapotrzebowania bez EJ,
• bezpieczeństwo energetyczne kraju może być utrzymane bez EJ ,
• energetyka j ądrowa j est niemodna w Unii Europej skiej (UE).

W tej sytuacji określenie kierunków badań bądź prac rozwojowych związanych z
energetyką jądrową wymaga przedyskutowania kilku zagadnień związanych z ZPE.

SCENARIUSZE ROZWOJOWE UNII EUROPEJSKIEJ

Opracowanie UE "Energia w Europie do 2020 r." [1] określa cztery podstawowe scenariusze
rozwojowe. W scenariuszu rozwoju konwencjonalnego (Conventional Wisdom) procesy
kształtują się bez istotnych zmian, na zasadzie kontynuacji dotychczas występujących
tendencji. Scenariusz „Forum" określa przewidywany rozwój zgodny z aktualnymi założeniami
polityki energetycznej UE, stwarzając (m.in.) przesłanki rozwoju EJ. Scenariusze
„Hypermarket" i „Battlefield" rysują sytuację możliwych odchyleń od dotychczasowych
tendencji i przewidywań. Pierwszy w kierunku osłabienia więzi i funkcji politycznych UE, jej
częściowej "dezintegracji" i dominującej roli niczym nie ograniczanego rynku. Drugi - w
kierunku ograniczenia procesów integracji europejskiej, w pewnym sensie powrotu do sytuacji
z przed 1989 r. Najkorzystniejszy dla Polski jest rozwój sytuacji opisywany w scenariuszu
"Forum" [2, 3].

W odniesieniu do EJ w dokumentach UE umieszczono natomiast następujące stwierdzenie:
"Imperatyw dywersyfikacji, zewnętrzna konkurencyjność przemysłu jądrowego i integracja
rynku energii elektrycznej kilku krajów członkowskich UE, podkreślają rolę jaką odgrywa
energetyka jądrowa w produkcji energii elektrycznej. Sytuacja jest jednak zróżnicowana w
poszczególnych krajach. Wybór technologii energetycznej lub paliwa jest przedmiotem oceny i
interwencji politycznej na poziomie krajowym, lecz energetyka jądrowa powinna zawsze
pozostawać elementem takiego wyboru. [4]".

1 Nie mylić z Ministerstwem Górnictwa
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PROGNOZOWANIE W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI

Analiza nietrafności wielu opracowanych w przeszłości prognoz spowodowała, że przy
opracowywaniu ZPE przyjęto, analogicznie jak w UE, metodę prognozowania scenariu-
szowego w warunkach niepewności. Podstawową zasadą tworzenia takich scenariuszy
prognostycznych jest wzajemna spójność (niesprzeczność) przyjmowanych założeń.

Projekt opracowanego przez ekspertów scenariusza korzystnego dla Polski rozwoju
sytuacji (spójnego z opracowanym w UE scenariuszem „Forum") uwzględniał zasadność
uruchamiania EJ w Polsce w prognozowanym okresie. W scenariuszu tym, dążąc do możliwie
niskiego zapotrzebowanie na energię elektryczną, przyjęto szereg skrajnie optymistycznych
założeń dotyczących struktury kształtowania produktu krajowego brutto (PKB) i zakresu
wdrażania nowoczesnych, energooszczędnych technologii. W efekcie, określenie takiego
(relatywnie niskiego) poziomu zapotrzebowania, skutkowało utrzymaniem w 2020 r.
aktualnego, ok. 20-to letniego opóźnienia w stosunku do średniego (na mieszkańca) zużycia w
UE. Założenie o dalszym zmniejszeniu zapotrzebowania (o zwiększeniu tego opóźnienia)
zawarte w końcowej wersji ZPE, potrzebne do pokrycia zapotrzebowania bez EJ, jest
niespójne z innymi, podstawowymi założeniami rozpatrywanego scenariusza (Założenie o
zwiększaniu się dystansu do krajów członkowskich UE może być elementem scenariusza
Battlefield. Opisuje on jednak najbardziej niekorzystny dla Polski rozwój sytuacji [2].)
Relatywnie wysokie tempo wzrostu PKB, członkostwo Polski w UE, etc., powinno prowadzić
do zmniejszania a nie zwiększania dystansu. Zmniejszanie regionalnych różnic rozwojowych
jest jednym z podstawowych celów UE, doświadczenia mniej rozwiniętych krajów UE (Grecja,
Hiszpania, Portugalia) wskazują na skuteczną realizację tego celu. Dlaczego w Polsce miało by
być akurat odwrotnie ?

Ewentualne założenie o wdrożeniu supertechnologii oszczędnościowych (jakich?) powinno
wpłynąć również na zmniejszenie, ponad dwukrotnie wyższego niż w Polsce zużycia energii
elektrycznej w UE, lub co najmniej na brak jego wzrostu. Nie jest przewidywane zmniejszenie
zapotrzebowania na energię elektryczną w UE, prognozowany jest znaczący wzrost zużycia. A
więc wdrożenie w Polsce technologii niedostępnych w UE ?

DECYZJE W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI

Podstawowa zasada procesu podejmowania decyzji w warunkach niepewności jest podobna do
naczelnej zasady lekarskiej: "po pierwsze nie szkodzić" (primum non nocere). W odniesieniu
do prognoz scenariuszowych oznacza to, że podejmuje się tylko takie decyzje, które są
natychmiast niezbędne (przeważnie o skutkach krótkoterminowych) i które nie eliminują
możliwości podejmowania innych w terminie późniejszym, na podstawie lepszego rozeznania
spraw, rozwoju sytuacji zgodnego (lub nie) z określonym scenariuszem prognostycznym,
analizy skutków dotychczasowych, podjętych etc. Zasadę tę potwierdza ustawa „Prawo
energetyczne", która stanowi, że Minister Gospodarki co dwa lata przedstawia Radzie
Ministrów i Sejmowi ocenę realizacji aktualnych ZPE wraz z ewentualnymi propozycjami ich
korekty.

W odniesieniu do EJ, nie ma dziś merytorycznych przesłanek (ani potrzeby) do podjęcia
długofalowej decyzji ani na „tak", na podstawie scenariusza ekspertów, mimo że EJ tam
figuruje, ani tym bardziej na „nie", na podstawie wewnętrznie sprzecznego scenariusza MG, w
którym „uznano, że zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie niższe od
przewidywanego"2 Decyzja o budowie (lub nie) EJ w Polsce zależy nie tylko od kształtowania

2"Rząd, sektor naftowy, polityka energetyczna" Rzeczpospolita, 23 lutego 2000
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się zapotrzebowania na energię elektryczną ale od wielu innych czynników: techniczno-
ekonomicznych, ochrony środowiska, wyników dalszych prac studialnych itd. Decyzje tego
typu są tylko częściowo zależne od woli politycznej Rządu, w większym stopniu będą zapadały
w innej płaszczyźnie, np. na zasadzie przetargu z udziałem firm zagranicznych, jak w
przypadku węgierskim [5] lub wspólnych przedsięwzięć ekonomicznych UE („Pierścień
Bałtycki" [6]).

Przytoczone na wstępie wypowiedzi medialne Pana Wiceministra, mają charakter
życzeniowy i wprowadzają w błąd opinię publiczną. Jak wynika z komunikatu Biura
Prasowego Rządu, KERM poza szeregiem rekomendacji dotyczących innych spraw sektora
energii, w tym rekomendacji przyjęcia przez Rząd projektu ustawy „Prawo atomowe", nie
rozpatrywał w ogóle spraw EJ, ani nie rekomendował przyjęcia żadnej decyzji w tym zakresie.

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KRAJU

Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego (zaopatrzeniowego) jest zasadniczo różne w
gospodarce autarkicznej i otwartej. W związku z tym "Potrzebne jest nowe podejście do
bezpieczeństwa zaopatrzeniowego kraju. Zamiast wysokiego poziomu samowystarczalności,
mierzonej udziałem w podaży krajowych (głównie państwowych) zdolności produkcyjnych,
kryteriami powinny być:
• silna pozycja konkurencyjna produktów krajowych,
• zdemonopolizowana struktura krajowych zdolności produkcyjnych,
• rezerwy dewizowe i zapasy surowców energetycznych,
• zdywersyfikowany geograficznie import.

W wielu programach sektorowych ujawnia się anachroniczne rozumienie bezpieczeństwa
zaopatrzeniowego, którego podstawą mają być krajowe zdolności produkcyjne pozostające
pod bezpośrednim nadzorem właścicielskim państwa. Przełamanie tego stereotypu jest jednym
z warunków dostosowania polityki sektorowej do wymogów wynikających z globalizacji i
liberalizacji gospodarki." [7].

Bezpieczeństwo energetyczne w gospodarce otwartej, jaką ma się stać gospodarka Polska
w prognozowanym okresie, obejmuje spełnienie warunków zapewniających:
• niezawodność dostaw, polegającą na dywersyfikacji: (a) geograficznych kierunków

dostaw minimalizujących ryzyko przerw w dostawach ze względów politycznych,
(b) nośników energii, co umożliwia pokrycie zapotrzebowania w sposób ekonomicznie
najkorzystniejszy poprzez ich wzajemną substytucję,

• konkurencyjność, osiąganą poprzez zasilanie gospodarki paliwami i energią po możliwie
najniższych kosztach, nie przekraczających cen na światowych rynkach energetycznych,

• minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne i warunki życia
społeczeństwa, osiąganą poprzez przestrzeganie wymagań ekorozwoju gospodarczego.

Stosując kryteria oceny przyjęte w UE, poziom bezpieczeństwa energetycznego Polski jest
niezadowalający (niski) we wszystkich trzech elementach. Składają się na to następujące
czynniki:
• struktura bilansu paliwowo-energetycznego Polski z dominującym udziałem węgla, a w

szczególności węglowa struktura produkcji energii elektrycznej (ok. 100%) i cieplnej
(ok. 90%),

• struktura dostaw do elektrowni: jeden nośnik (węgiel) z jednego kierunku (krajowy kartel),
• węgiel jako nośnik o najniższej jednostkowej zawartości energii, jest szczególnie wrażliwy

na przerwy w dostawach, wynikające zarówno z przyczyn społeczno-politycznych jak
naturalnych, w tym realnej siły związków zawodowych i ich wzajemnej solidarności (np.
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górników i kolejarzy) oraz wrażliwości na warunki klimatyczne transportu dużych ilości
węgla (mrozy, powodzie),

• wysokie koszty wydobycia węgla przekraczające ceny na rynkach światowych, zadłużenie
górnictwa sięgające kilkunastu procent budżetu państwa, dotacje (w tym do eksportu),
pożyczki zagraniczne (Bank Światowy) etc.,

• degradacja środowiska naturalnego wynikająca z procesów wydobycia i spalania węgla.
Chodzi więc nie o utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego, lecz o jego istotne

zwiększenie (zbliżenie się do poziomu osiągniętego w krajach członkowskich UE). Eliminacja
EJ ogranicza nie tylko bezpośrednie możliwości podniesienia stopnia bezpieczeństwa
energetycznego kraju zawarte w pierwszym składniku (dywersyfikacja nośników i kierunków
ich dostaw) lecz również w odniesieniu do pozostałych dwu czynników.

MODA W UNII EUROPEJSKIEJ

Sam pomysł określenia kształtu rzeczywistości w perspektywie dwudziestoletniej na podstawie
dzisiejszej mody jest wysoce ryzykowny. Być może prawdą jest, że w kręgach lobby
węglowego (nie tylko w UE) niemodna jest EJ, podobnie jak węgiel jest niemodny w
przemyśle gazowym a w kręgach zwolenników odnawialnych źródeł energii - wszystkie inne
nośniki energii.

W podstawowym dokumencie określającym politykę energetyczną UE [4] znajdują się
(m.in.) następujące stwierdzenia dotyczące EJ:
1. "Parlament Europejski podkreśla znaczenie liberalizacji rynku energii, konieczność

zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego, spełniania zobowiązań wynikających z
międzynarodowych traktatów dotyczących ochrony środowiska, kategorycznego
przestrzegania polityki dywersyfikacji, z utrzymaniem komponentu energetyki jądrowej".

2. "W przeszłości polityka energetyczna Europy bazowała na jednym nośniku energii: najpierw
na węglu a następnie na ropie naftowej. Doświadczenie wykazało, że zależność od jednego
paliwa może stwarzać istotne problemy w sytuacjach kryzysowych. Obecnie UE znajduje
się w znacznie bardziej komfortowej sytuacji w wyniku dywersyfikacji paliw, co jednak
może ulec zmianie wskutek wzrastającej zależności od importu. Unia Europejska posiada
możliwości polepszenia tej sytuacji poprzez energetykę jądrową ...".

3. "Analiza przyszłego zapotrzebowania i podaży wskazuje, że wszystkie rodzaje nośników
energii, zarówno kopalnych jak nuklearnych, będą potrzebne dla pokrycia rosnącego
zapotrzebowania. W konsekwencji, wszystkie one powinny mieć szansę na uczciwą
konkurencję rynkową".

4. "Tendencje wzrostu emisji CO2 są niezgodne z międzynarodowymi zobowiązaniami krajów
członkowskich UE. Ich przestrzeganie będzie wymagało ostrego zwrotu (strong switch) w
produkcji energii elektrycznej do paliw niekonwencjonalnych, głównie energetyki
jądrowej .... celem zasadniczego zmniejszenia emisji z elektroenergetyki. Takie radykalne
przesunięcie (radical shift) powinno spowodować zmniejszenie poziomu emisji o jedną
trzecią w stosunku do roku 1990 i spadek udziału elektroenergetyki w ogólnej emisji z ok.
32% do 22%".

5. "Komisja dysponuje finansowymi instrumentami współpracy i wspierania inwestycji w
krajach Europy Środkowej i Wschodniej .... Odpowiednie instrumenty mogą być użyte do
promocji wspólnych przedsięwzięć ekonomicznych w zakresie wzmacniania systemów
energetycznych".

6. "Istotnym elementem efektywności polityki energetycznej kształtowanej na poziomie
krajowym jest jej spójność z ogólnymi (wspólnymi) celami polityki energetycznej UE".
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PRACE STUDIALNE I ROZWOJOWE

Prace studialne, niezbędne do oceny realizacji i wprowadzenia ew. korekty do obecnych ZPE,
powinny być rozpoczęte możliwie wcześnie aby uniknąć narzucenia przez MG niezwykle
krótkich terminów realizacji zadania. W szczególności dotyczy to EJ i może spowodować
istotną korektę obecnych ZPE. Jako minimalny (początkowy) zakres prac należałoby
uwzględnić dwa uzgodnione tematy, które „wypadły" z realizacji w ramach Narodowego
Programu Przygotowania Polski do Członkostwa w UE [8], a mianowicie:

1. Opracowania studialne wzrostu wydajności produkcji energii elektrycznej
Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, drogą zmian strukturalnych,
dywersyfikacji źródeł zasilania i zmniejszenia uzależnienia od węgla
• skojarzona produkcja energii elektrycznej i cieplnej
• rozwój alternatywnych źródeł energii, w tym energetyki jądrowej i odnawialnej.

2. Analiza perspektywicznych kosztów produkcji energii elektrycznej przy spełnieniu
aktualnych i przewidywanych regulacji UE, w tym podatku węglowego, z uwzględnieniem
wszystkich kosztów zewnętrznych (internalisation of externalities), w szczególności
kosztów korzystania z zasobów środowiska naturalnego, zarówno typowych dla danego
rodzaju elektrowni: węgłowych, gazowych i jądrowych (generic costs) jak specyficznych
dla sytuacji w Polsce, dla różnej stopy dyskontowej, w tym społecznej dla inwestycji
związanych z ochroną środowiska.

PRACE BADAWCZE W ZAKRESIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
I PERCEPCJI RYZYKA

Nawet jeśli Polska pozostanie enklawą bez EJ w tej części Europy (wszystkie sąsiednie kraje,
łącznie z tymi po drugiej stronie Bałtyku posiadają czynne EJ), to z wielu względów
stanowiących przedmiot dyskusji obecnego Seminarium, zasadne jest prowadzenie prac w
zakresie ochrony radiologicznej. "Ubocznym", ale istotnym wynikiem tych prac i umiejętnie
prowadzonych akcji informacyjnych powinno być obniżenie poziomu radiofobii w
społeczeństwie.

Zgodnie ze współczesnymi tendencjami głównymi kierunkami w tej dziedzinie powinny stać
się precyzyjne pomiary dozymetryczne dla medycyny, kalibracja i standaryzacja aparatury (w
tym przede wszystkim medycznej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej), oraz
opracowanie jednolitego systemu ochrony radiologicznej dla źródeł naturalnych i sztucznych.
Historycznie ukształtowane rozróżnienie tych dwóch rodzajów źródeł prowadzi często do
nieporozumień tego kalibru jak przekonanie o całkowitej nieszkodliwości naturalnego radu
zawartego w szkielecie człowieka i zabójczych właściwościach analogicznie inkorporowanego
strontu.

O braku zrozumienia istoty i znaczenia tych badań świadczy między innymi fakt, że ochrona
radiologiczna nie jest przypisana do żadnej sekcji Komitetu Badań Naukowych.
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MECHANIZM PROCESU WYDZIELANIA ENERGII
Z JĄDER-TARCZ W ZDERZENIACH HADRON-JĄDRO

Zbigniew Strugalski, Elżbieta Strugalska-Gola
Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk

1. WSTĘP

Temat tego referatu obejmuje problemy fizyki wewnątrzjądr owej, odnoszące się do obszaru
środka atomu o średnicy rzędu 10"15m. Teraźniejszy stan wiedzy o tym przypomina stan
znajomości zjawisk elektromagnetycznych w czasie M. Faraday'a, obecnie trudniejszych
tylko, bo nie obserwowalnych wprost bez bardziej wyszukanej aparatury i metod.

Ograniczymy się więc tu do podania kilku ważnych stwierdzeń:
a. Od kilkunastu lat, pracujemy na posiadanym materiale eksperymentalnym z unikalnych

komór pęcherzykowych ksenonowych. Możliwe jest rejestrowanie na fotografiach
pojedynczych przypadków zderzeń szybkich cząstek jądrowo aktywnych (hadronów) np.
protonów, mezonów %+' ° z jądrem atomu ksenonu 54Xei3i i produktów tych zderzeń -
emitowanych nukleonów i lekkich fragmentów jądrowych (D, T, a,..), wytwarzanych
hadronów zwłaszcza mezonów %+~ °. Elektrony i kwanty y są też rejestrowane - głównie
jako produkty rozpadów hadronów. Wyjawiona eksperymentalna informacja chociaż tylko
dla jądra ksenonu może być też stosowana do innych jąder.

b. Tak obszerne dane doświadczalne o procesie zderzeń, przy dokładnie określonych
warunkach brzegowych, pozwalają na poznanie mechanizmu procesu zderzenia i
mechanizmu reakcji wewnątrzjądr owych prowadzących do wydzielania energii jądrowej.
Tego rodzaju wiedza może nieść w sobie wskazówki i odpowiedzi, czy i jak możliwe jest
pozyskiwanie energii jądrowej w sposób kontrolowany ekologicznie czysty, jak
dokonywać transmutacji jąder w wiązkach szybkich hadronów.

c. Można stwierdzić, że możliwe jest skonstruowanie „karburatora" *•* (dozownika)
jądrowego w celu kontrolowanego sterowania pracą ekstraktom energii jądrowej przy
pomocy akceleratora.

2. PROCES ZDERZENIA HADRON-JĄDRO

Zderzenie hadron-jądro nie jest jednym aktem zetknięcia się haronu pocisku i jądra-tarczy,
jest to proces wyraźnie rozwijający się w czasie.

Analiza tego procesu przy energiach hadronu pocisku dostatecznie dużych (dużo
większych od progowej energii wytwarzania mezonów TC) pokazuje, że hadron-pocisk
począwszy od momentu kontaktu z jądrem-tarczą wnika do tego jądra wzdłuż swojego toru i
kontynuuje ruch w materii wewnątrzjądr owej, oddziałując z nią lokalnie w zasięgu silnych
(jądrowych) oddziaływań tj. ok. lfm co w przybliżeniu równa się średnicy nukleonur Temu
przenikaniu towarzyszy regularna, dość intensywna emisja „szybkich" («20-500 MeV)
nukleonów, a jądro-tarcza jest uszkadzane lokalnie. Jest to pierwsze stadium procesu

*) Terminu tego jeden z autorów (Z.S.) użył po raz pierwszy podczas międzynarodowego seminarium roboczego
(Marburg-Dubna Workshop, Dubna, październik 26-29, 1999) w ZIBJ w Dubnej, w dyskusji z Akademikiem
V.I.Subbotinem - światowej sławy rosyjskim specjalistą od reaktorów jądrowych.
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zderzenia, które nazwaliśmy szybkim [1,2]. Oceniono, że trwa ono od około 10"24 do około
10~22s, zależnie od energii kinetycznej hadronu pocisku i parametru zderzenia hadron-jądro;
po tym okresie hadron-pocisk opuszcza jądro, które jest silnie uszkodzone, a więc silnie
wzbudzone, zwłaszcza lokalnie wzdłuż toru w nim hadronu pocisku. Jądro-tarcza
wyemitowało wszystkie nukleony, które były w sferze oddziaływania hadronu-pocisku z
materią wewnątrzjądr ową. Liczba np wyemitowanych protonów jest określona - wynosi
ona tyle ile nukleonów spotkał wzdłuż swojej drogi w zasięgu silnego oddziaływania
hadron-pocisk, przy przenikaniu przez warstwę materii wewnątrzjądrowej o grubości X
[nucl/S], gdzie S=TTD0

2, D O - średnica nukleonu.

Po tym pierwszym stadium, hadron pocisk nie ma już bezpośredniego wpływu na
rezydualne jądro-tarczę. To uszkodzone i dlatego niestabilne jądro winno przejść w jakiś stan
stabilny lub w stabilne jego fragmenty. Przejście to dokona się jednak już kosztem energii
wewnętrznej tego jądra rezydualnego, towarzyszy mu „wyparowywanie" nukleonów i
lekkich fragmentów jądrowych.

Takie stadium przechodzenia do stanu stabilnego trwa od około 10"22 do około 10"16 s, jest
to drugie „powolne" stadium procesu zderzenia hadronu pocisku z jądrem tarczą. Strata
energii w tym stadium określona jest przez liczbę (krotność nt,) „wyparowanych" powolnych
nukleonów i lekkich fragmentów jądrowych [3]. Średnie natężenie emisji tych fragmentów,
zazwyczaj oznaczane przez <nt,> (krotność śladów wyparowanych nukleonów i lekkich
fragmentów jądrowych) wyznaczono doświadczalnie [4]:

<n b>= 1.21np + 1.45 (1)

i wyprowadzono na podstawie danych eksperymentalnych [3]:

<nb>=1.25{np+([A-Z]/Z)} (2)

gdzie np = 0,1,2,3,.... liczba szybkich protonów wśród wyemitowanych nN nukleonów.
Po „wyparowaniu" lekkich fragmentów, jądro rezydualne jest jeszcze nadal zdeformowane, a
więc niestabilne; można sądzić, że „wyparowanie" objęło tylko powierzchnie uszkodzeń [3].
Możliwe jest wystąpienie kruszenia takiego jądra na dwa fragmenty (spalacja). Może to
nastąpić z wydzielaniem znacznej energii wewnętrznej jądra rezydualnego. Jest to już trzecie
ostatnie stadium procesu zderzenia hadron-jądro.

3. WYDZIELANIE ENERGII W ZDERZENIACH HADRON-JĄDRO

W każdym stadium procesu zderzenia hadron-jądro wydziela się energia:

W stadium pierwszym („szybkim") energia wydziela się w procesie emisji szybkich
nukleonów, dzieje się to kosztem energii hadronu-pocisku. Każdy z emitowanych nukleonów
niesie energię od około 20 do około 500 MeV. Średnia energia tych nukleonów jest w
przybliżeniu równa połowie masy mezonu %. Natężenie emisji (krotność nN ) emitowanych
nukleonów określona jest poprzez parametr zderzenia hadron-jądro. Jądro-tarcza jest
uszkodzone lokalnie i jako rezydualne opuszczone jest przez hadron-pocisk.

W stadium drugim („powolnym") wydziela się energia wewnętrzna uszkodzonego jądra
rezydualnego, którą niosą wyparowywane nukleony i lekkie fragmenty jądrowe (D, T, a,...).
Obowiązuje relacja między średnią liczbą (intensywnością) <nC> wyparowanych fragmentów
jądrowych i liczbą np wyemitowanych „szybkich" protonów wyrażona wzorem (2) [4, 5].
Średnia energia kinetyczna wyparowanych fragmentów wynosi około 20 MeV.
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W ostatnim stadium zderzenia, rezydualne jądro-tarcza po pierwszym i drugim stadiach -
po emisji „szybkich" nukleonów i po „wyparowaniu" lekkich fragmentów jądrowych jest
nadal zniekształcone i zdeformowane. Musi więc w takich warunkach nastąpić kruszenie tego
jądra (spalacja) na dwa fragmenty.

Kiedy to nastąpi i przy jakich dodatkowych warunkach? Są i będą prowadzone badania na
akceleratorach. Chcemy aby wyniki tych badań były adekwatne do potrzeb, w kontekście
niniejszej pracy.

W uzupełnieniu do powyższego krótkiego opisu mechanizmu wydzielania energii
jądrowej, obszerniejsze informacje można znaleźć w cytowanych naszych pracach [1, 2, 5].

4. OSZACOWANIA ILOŚCIOWE

Oszacowano ilościowo wydzielanie się energii w reakcjach zderzenia % + Xe przy 3.5GeV/c,
w przypadkach przenikania hadronu pocisku wzdłuż średnicy jądra-tarczy, bez wytwarzania
hadronów. Tego rodzaju przypadki udaje się wyselekcjonować, dobierając odpowiednią
energię pocisku. Przy takiej energii początkowej pocisku do jądra-tarczy zazwyczaj dociera
pocisk o energii nie 3.5GeV lecz 3.2 GeV; 0.3 GeV energii pionu-pocisku tracone jest na
jonizację ośrodka roboczego w komorze pęcherzykowej ksenonowej - od wejścia do niej do
momentu zetknięcia się z jądrem-tarczą. W rozważanych przypadkach zderzeń jądrowych
hadron pocisk traci całą energię kinetyczną Eh=3.2 GeVwjadrze-tarczy.

W pierwszym zaś stadium zderzenia przenikaniu hadronu przez jądro, wzdłuż średnicy
jądra, towarzyszy emisja nukleonów - średnio jest to liczba <nN >« 19 nukleonów o średniej
energii kinetycznej 0.090 GeV. Energia hadronu-pocisku tracona w pierwszym stadium
zderzenia AiEh przejawia się w postaci emitowanych z jądra-tarczy „szybkich" nukleonów
[5]. Ponieważ, jak okazało się w specjalnych badaniach [6], stwierdzono, że klasteryzacja
emitowanych protonów jest faktem eksperymentalnym, a średnie energie kinetyczne
protonów mają wartości bliskie połowie masy mezonu n, to można skorzystać z hipotezy
roboczej, że te „szybkie" protony pojawiają się z rozpadów skorelowanych par protonowych
lub nukleonowych tworzących się w jądrze wokół trajektorii hadronu-pocisku przez
pochłonięcie powolnych pionów przez pary nukleonów. Taka dwunukleonowa struktura
rozpada się poza jądrem-tarczą, na dwa „szybkie" nukleony. Można znaleźć jeszcze
dodatkowe fakty doświadczalne, które wspierają tę hipotezę - wynika to z mechanizmu
oddziaływania hadron-jadro w materii wewnątrzjądrowej i procesu emisji nukleonów z jądra
tarczy.

W pierwszym stadium („szybkim") zderzenia, widma energetyczne wyemitowanych
protonów są jednakowe przy różnych energiach hadronów pocisków, przy różnych jądrach
tarczach, dla zbiorów przypadków bez produkcji cząstek (hadronów) i z produkcją cząstek .
Średnia sumaryczna energia kinetyczna wyemitowanych protonów (na jeden przypadek
zderzenia) wynosi AiE. Jest to część energii Eh traconej przy przenikaniu hadronu przez
jądro-tarczę wzdłuż jego średnicy. Przy przenikaniu hadronu przez jądro-tarczę uszkadza on
to jądro lokalnie wokół trajektorii pocisku w zasięgu Rh silnego jego oddziaływania, Rh» Do,
gdzie Do średnica nukleonu. Po przeniknięciu warstwy materii wewnątrzjądrowej o grubości
D równej średnicy jądra-tarczy wartość utraconej energii hadronu wynosi Eh =AiEh + AiEh =
3200 MeV, A2E *1450 MeV energia wyjścia mezonów %, które następnie w jądrze
pochłaniane są przez pary nukleonów. Takie pary rozpadają się następnie po czasie około
10"lć s na obserwowane protony i neutrony.

W sumie strata energii hadronu-pocisku w jądrze-tarczy na drodze A, równej długości
średnicy jądra, X » D wynosi Eh-3.2 GeV.
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Po czasie rzędu około 10"24-10~22 s hadron pocisk pokonał grubość warstwy materii
wewnątrzjądrowej wynoszącą D i wyhamował swoją prędkość do wartości 0. Oddziaływanie
szybkiego hadronu z jądrem-tarczą zakończyło się. Pozostało jądro rezydualne uszkodzone
lokalnie z kanałem o promieniu Rh « D o ,wzdłuż jego średnicy scentrowanym na niej o
promieniu Rh « Do Jest to znaczne uszkodzenie jądra-tarczy. Z jądra usunięte jest 19
nukleonów - z walca o średnicy 2 Do; samo jądro ksenonu liczy około 6Rh« 6D0 - 6 średnic
nukleonu w średnicy. Tak zdeformowane jądro jest niestabilne i musi przejść do stanu
stabilnego - teraz już kosztem energii wewnątrzjądrowej.

W stadium drugim (powolnym) zderzenia w czasie rzędu 10"22 - 10"16 s następuje to
przejście poprzez „wyparowanie" z najbardziej niestabilnych obszarów
przypowierzchniowych uszkodzenia [3]. Wyparowują więc nukleony i lekkie fragmenty
jądrowe z tej powierzchni obszaru uszkodzonego gdzie równowaga na powierzchni jest
zachwiana. Jest to zależność wykryta doświadczalnie [4] i uzasadniona fizycznie [3].
Pokazuje ona związek między średnią ilością <rib> wyemitowanych w tym stadium zderzenia
z jądra rezydualnego naładowanych elektrycznie lekkich fragmentów jądrowych (p, D,T, a) i
liczbą np wyemitowanych w pierwszym stadium szybkich protonów. Wzory (1) i (2) podane
powyżej, są sprawdzone eksperymentalnie w zakresie energii protonów-pocisków od 6 do
400 GeV i pionów-pocisków w zakresie energii od ok. 2 do ok. 6 GeV [3, 4, 7].

Oceniono [5], że w rozważanym przypadku wydzielona w taki sposób energia jądrowa
wynosi średnio <Ekf> = 624 MeV.

Reasumując, w przypadku zderzenia hadron-jądro przy energii Eh=3.2 GeV wydzieliła się
w ośrodku roboczym komory następująca energia AiE=1746 MeV, jako część energii
hadronu-pocisku, energia A2E=624 MeV wyparowania lekkich fragmentów jądrowych z jądra
rezydualnego, po drugim stadium zderzenia.

W naszym eksperymencie jeszcze nie można było określić energii jądrowej A3E
wydzielanej w trzecim stadium - kiedy silnie zdeformowane jądro rezydualne może
rozszczepiać się na dwa fragmenty jądrowe (spallation). Próbuje się dokonać tej oceny ale
jeszcze nie ma konkluzywnego wyniku eksperymentalnego, z badań prowadzonych na
akceleratorze w ramach wspólnego z Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej
programu ENERGIA-TRANSMUTACJA.

5. PALIWO JĄDROWE

W zasadzie, na podstawie powyżej przedstawionego mechanizmu wydzielania energii , jako
paliwa jądrowego można używać różnych materiałów. Jeśli ma być wykorzystywane do tego
zjawisko rozszczepiania jądra (fission), to należy uwzględniać następujące stwierdzenie
ogólne:

Energia będzie wydzielać się z dowolnej grupy powiązanych cząstek (nukleonów) jakie
mogą być przegrupowywane w układ lub układy , które mają większą energię wiązania.
Każde jądro atomowe jest taką grupą lub układem nukleonów.

Doboru materiałów dla ekstraktorów energii należy dokonywać w zakresie możliwie
dużych liczb masowych. Widać to ze znanej z podręczników zależności energii wiązania
nukleonów od liczby masowej A dartego jądra. Proces rozszczepienia (fission) odkryty przez
O.Hahna i F.Strassmanna w 1939 roku przy bombardowaniu uranu neutronami jest
przykładem tego stwierdzenia.
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NIEORGANICZNE WYMIENIACZE JONÓW
JAKO POTENCJALNE BARIERY

W SKŁADOWISKACH ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

Jerzy Narbutt, Aleksander Bilewicz, Jadwiga Krejzler

Zakład Radiochemii, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

Długotrwałe przechowywanie odpadów promieniotwórczych stwarza obawę wydostania się
długożyciowych radio nuklidów poza składowisko i ich migracji do otoczenia, co może
stanowić poważne zagrożenie ekologiczne. Zagrożenie to można zmniejszyć przez trwałe
związanie najbardziej toksycznych radionuklidów w stałej matrycy, odpornej na czynniki
destrukcyjne, która zapobiega ich migracji. Znane są i stosowane także w Polsce technologie
wiązania różnych typów stałych odpadów promieniotwórczych w blokach cementowych i
asfaltowych [1]. Radionuklidy długożyciowe zawarte w odpadach ciekłych często wydziela
się i zatęża przez wytrącanie lub sorpcję na sorbentach nieorganicznych nierozpuszczalnych
w wodzie, np. żelazocyjanku miedzi i siarczanie baru, które następnie poddaje się dalszemu
zestalaniu [1]. Materiał takiego sorbentu stanowi wówczas pierwszą barierę fizykochemiczną
zapobiegającą wydostawaniu się radionuklidów z matrycy i ich dalszej migracji. W
przypadku niepełnej skuteczności takich barier ważną rolę odgrywają kolejne bariery z
materiałów wypełniających składowisko i mających także właściwości sorpcyjne.

Sorbentami radionuklidów mogą być nieorganiczne wymieniacze jonowe [2]. Do ich zalet
należą:
1 - wyjątkowa sełektywność w stosunku do wybranych jonów metali i bardzo silne ich

wiązanie;
2 - duża odporność na działanie promieniowania jonizującego i temperaturę;
3 - łatwość ich zestalania w blokach cementowych, które stanowią ostateczną formę

przechowywanych odpadów.

Sorbenty nieorganiczne są więc znakomitymi potencjalnymi materiałami na bariery ochronne
w składowiskach odpadów promieniotwórczych, a sorpcja radionuklidów na nieorganicznych
wymieniaczach jonów jest przedmiotem szerokich badań licznych zespołów na świecie [3].
Niektóre sorbenty, takie jak naturalne i syntetyczne zeolity czy żelazocyjanki metali
przejściowych, znalazły już wielorakie zastosowania w procesie przerobu oraz składowania
odpadów promieniotwórczych [4].

W niniejszym komunikacie przedstawione są wyniki naszych badań ukierunkowanych na
znalezienie uniwersalnego sorbentu lub mieszaniny sorbentów, które byłyby selektywne w
stosunku do najgroźniejszych długożyciowych radionuklidów, takich jak 137>134Cs, 90Sr i
pierwiastki transuranowe. Wybrane sorbenty powinny efektywnie wychwytywać te
radionuklidy z różnego rodzaju ciekłych odpadów promieniotwórczych, a po ich
zaadsorbowaniu i zestaleniu sorbentu w matrycy, np. cementowej, materiał sorbentu
stanowiłby pierwszą barierę ochronną.

Znakomitymi, szeroko stosowanymi sorbentami radiocezu są żelazocyjanki metali
przejściowych [4]. Nie są niestety znane uniwersalne sorbenty radiostrontu i
trójwartościowych aktynowców, zwłaszcza ameryku i kiuru, które należą do najbardziej
kłopotliwych składników odpadów. Jednym z dobrych sorbentów selektywnych względem
tych radionuklidów jest a-krystaliczny kwas poliantymonowy CAA [5, 6]. Celem naszej
pracy było zbadanie efektywności działania tego sorbentu w środowisku modelującym skład
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typowych ciekłych odpadów promieniotwórczych oraz wpływu matrycy cementowej na
ługowalność radionuklidów z CAA jako pierwszej bariery. Zbadaliśmy również w tych
samych warunkach własności sorpcyjne nowego materiału, Apatite II, łatwo dostępnego -
otrzymywanego z naturalnego apatytu i opatentowanego w USA jako efektywny sorbent
radionuklidów i toksycznych metali ciężkich z wód naturalnych i skażonej gleby [7],

Wstępne wyniki wskazywały na przydatność CAA jako sorbenta jonów Sr2+ Eu3" i Am3+ z
roztworów wodnych zawierających sole i czynniki kompleksujące w stężeniach typowych dla
ciekłych odpadów promieniotwórczych [8]. Sorpcja radionuklidów 85Sr, 1 5 2 ; ł 5 4Eu, i 241Am
mało zależy od stężenia większości kationów oraz kompleksujących anionów; jedynie EDTA
(pH > 2,5) oraz jony Ca2+ (10"2 mol dm"3) znacząco obniżają sorpcję - odpowiednio Sr2+

i Eu3 + (rys. 1).

Wykazaliśmy, że można znacznie poprawić skuteczność sorpcji jonów Sr2+ na CAA w
obecności większych stężeń jonów Sr2+, gdy nadmiar Ca2+ zostanie wstępnie wytrącony
kwasem szczawiowym (rys. 2). W procesie tym na powstającym szczawianie wapnia silnie
współstrącają się jony Eu3 + (Am3+). Sorpcja jonów Sr2+ na CAA jest bardziej skuteczna, gdy
osad szczawianu zostaje wcześniej oddzielony od roztworu.
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log [H2C2O4]
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Rys. 1. Wpływ stężenia CaCl2 na sorpcję
jonów Sr2 + i Eu 3 + na CAA
(współczynnik podziału, K, cm3 g~!)

Rys. 2. Sorpcja radionuklidów Sr2 + i Eu3 +

na CAA z 0.01 mol dm~3 CaCl2 po
wytrąceniu jonów Ca2 + kwasem
szczawiowym o danym stężeniu
molowym.

Dobra kinetyka sorpcji jonów Sr2+ na CAA pozwala na prowadzenie procesu w warunkach
dynamicznych. Z powodu słabej odporności mechanicznej ziaren CAA i zatykania się
kolumny proces ten może być prowadzony tylko w systemie odwróconego przepływu.
Stosunkowo wysokie wartości współczynnika dekontaminacji roztworu (DF =2(H50 dla
krótkiej, 35 mm kolumny; rys. 3) świadczą o dużej skuteczności procesu.
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krzywa przebicia

Rys. 3. Krzywe przebicia kolumny ze złożem CAA radionuklidem 85Sr2+

z roztworu modelującego rzeczywiste ciekłe odpady promieniotwórcze.
BV - objętość złoża.

Przy prędkości przepływu 2 m/h, akceptowalnej technologicznie, ilość roztworu tak
efektywnie zdekontaminowanego wyniosła ponad 4500 objętości złoża kolumny. Średnia
wartość DF dla dwukrotnie dłuższej (70 mm) kolumny przy 1000 BV wzrosła do 170, co
odpowiada ponad 99,4% skuteczności oczyszczenia roztworu. Dalsze zwiększenie długości
kolumny i zmniejszenie prędkości przepływu powinno jeszcze bardziej zwiększyć wartość
DF i ilość zdekontaminowanego roztworu.

W celu uzyskania informacji o skuteczności działania CAA jako pierwszej bariery
ochronnej zapobiegającej migracji radionuklidów długożyciowych z odpadów
promieniotwórczych zestalonych w matrycy cementu portlandzkiego zbadano ługowalność
85Sr z kilku matryc, m.in. z zacementowanej pozostałości powyparnej (odpady
promieniotwórcze zestalone wg technologii klasycznej), z zacementowanej matrycy siarczanu
baru, otrzymanej według technologii opracowanej i stosowanej w ZDUOP-IEA w Świerku [1]
i z zacementowanego CAA (30% CAA i 70% cementu). Próbki sorbentów z
zaadsorbowanym radionuklidem 85Sr otrzymano przez statyczną sorpcję z modelowego
roztworu ciekłych odpadów promieniotwórczych. Procesy cementowania próbek i ługowania
radiostrontu prowadzono zgodnie z technologią ZDUOP-IEA [i]. Wykazano, że bariera z
CAA zmniejsza szybkość ługowania i ilość 85Sr wyługowanego po 112 dniach z
zacementowanej próbki o blisko rząd wielkości w stosunku do najlepszej z pozostałych -
zacementowanej próbki siarczanu baru wytrąconej według technologii stosowanej obecnie w
ZDUOP-IEA (Tabela 1). Obecność szczawianu wapnia w matrycy cementowej znacznie
obniża skuteczność działania bariery z CAA dla radionuklidu strontu.

91



85,Tabela I. Ługowanie Sr z zacementowanych próbek sorbentów i innych materiałów.

L.p.

1

2

3

4

5

Materiał związany w cemencie
portlandzkim

Pozostałość powyparna

BaS04 z BaCO3

CAA

CAA + CaC204

Apatite II

Całkowity % aktywności wyługowanej
po 112 dniach

7,37

1,82

0,21

1,27

7,93

Innym obiecującym sorbentyem radiostrontu i trójwartościowych aktynowców okazał się
nowy materiał Apatite II, łatwo dostępny i tani (otrzymywany z naturalnego hydroksyapatytu)
i mający dobre własności sorpcyjne względem toksycznych metali ciężkich [7]. Badanie
zależności sorpcji z roztworów 0.01 mol dm3 NaNC>3 od pH wykazało, że Apatite II jest
efektywnym sorbentem jonów Sr2+, Eu3+ i Am3+ z roztworów obojętnych (rys. 4), natomiast
praktycnie nie sorbuje jonów Cs+ w całym zbadanym zakresie pH (1 - 12). Jednak
niekorzystne wyniki badań nad ługowalnością 85Sr z matrycy zacementowanego sorbentu
Apatite II z zaadsorbowanym 85Sr wykluczają możliwość stosowania Apatite II jako
wypełnienia pierwszej bariery w składowiskach odpadów, gdy matrycą jest cement
portlandzki. W tej sytuacji celowe jest stosowanie Apatite Et jako wypełnienia jednej z
dalszych barier zapobiegających migracji toksycznych radionuklidów strontu i
aktynowców(III). Apatite II może jednak okazać się dobrym wypełnieniem pierwszej bariery
zapobiegającej migracji strontu i aktynowców(III) ze składowisk odpadów
promieniotwórczych, jeżeli jako matrycę zastosujemy np. cement siarkowy lub asfalt.
Rozstrzygnięcie tego problemu wymaga dalszych badań.

Wyniki niniejszej pracy wskazują, że zastosowanie nowych nieorganicznych wymieniaczy
jonów (sorbentów) jako materiałów pierwszej lub dalszych barier ochronnych w
składowiskach odpadów promieniotwórczych stwarza możliwość udoskonalenia stosowanych
obecnie technologii zestalania odpadów i zmniejszenia migracji niektórych radionuklidów,
zwłaszcza strontu i aktynowców(III).

0 2 4 6 8 10 12 14
pH(eq)

Rys. 4. Zależność od pH współczynnika podziału (K, cm3 g"1) jonów Sr2+ Eu3+ i Am3* w układzie
Apatite 11/0,01 mol d m J NaNO3 (25°C).
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Praca wykonana została w ramach strategicznego programu rządowego SPR-4.4b.
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ENERGETYKA I ŚRODOWISKO
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1. WPROWADZENIE

Wiele obszarów działalności ludzkiej wywiera zgubny wpływ na środowisko naturalne.
Należy do nich przede wszystkim wytwarzanie, przetwarzanie i konsumpcja energii.
Świadomość tego zagrożenia wytworzyła w krajach rozwiniętych dążenie do poszanowania
energii i rezygnacji z wykorzystywania tych jej postaci, które prowadzą do największego
zanieczyszczenia środowiska. Działania w tym kierunku polegają na rezygnacji z
przetwarzania najbardziej szkodliwych dla środowiska postaci energii pierwotnej, na
wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii, na wprowadzaniu energooszczędnych
technologii i urządzeń oraz na dostarczaniu konsumentom energii elektrycznej, jako
najbardziej proekologicznej formy energii finalnej. Są to jednak działania kosztowne, na które
nie mogą sobie pozwolić kraje ubogie, a przecież właśnie te kraje, w których przyrost
naturalny jest największy, i w których zużycie energii na jednego mieszkańca jest
kilkunastokrotnie niższe niż w krajach rozwiniętych, będą decydować o wzroście
zapotrzebowania na energię w skali globalnej. Dla ludności krajów rozwijających się
najważniejszym problemem jest nędza. Jej konsekwencje: powszechne niedożywienie, śmierć
głodowa milionów dzieci i choroby są o wiele ważniejsze niż ochrona środowiska
naturalnego. '"Pułapka nędzy" w tych krajach spowoduje zużywanie najtańszych, a więc
najbardziej dostępnych źródeł energii. Nie pozwoli na stosowanie zabezpieczeń przed emisją
szkodliwych substancji i na wprowadzenie kosztownych energooszczędnych technologii.
A nie możemy przecież odmówić mieszkańcom tych krajów wzrostu stopy życiowej, z
którym nieodłącznie związane jest większe zapotrzebowanie na energię. Jest to jeden z
najważniejszych dylematów, przed którymi stoi nasza cywilizacja. Jego rozwiązanie powinno
być pierwszoplanowym zadaniem organizacji międzynarodowych i główną troską ruchów
proekologicznych na całym świecie.

Kraje rozwinięte, w których różne sposoby poszanowania energii doprowadziły do
zahamowania wzrostu a nawet do spadku jej zapotrzebowania, zużywają jednak coraz więcej
energii elektrycznej. Ludzie zdają sobie sprawę z tego, że jest to najlepsza postać energii
finalnej. Najłatwiej jest ją przesyłać i najbardziej wydajnie można ją zamieniać na postacie
energii użytkowej, którymi są przede wszystkim ruch mechaniczny, światło i ciepło. Świat
będzie potrzebować coraz więcej energii elektrycznej a więc będą budowane nowe
elektrownie. Powstaje pytanie - jakie? Jeżeli uświadomimy sobie, że źródła energii
odnawialnej w najbliższych dziesięcioleciach będą miały nieznaczny udział w wytwarzaniu
energii elektrycznej, to pozostają do dyspozycji paliwa kopalne: węgiel, gaz ziemny oraz uran
i tor. Trudno przewidzieć wykorzystanie w Polsce na szerszą skalę takich źródeł jak
bezpośrednia konwersja promieniowania słonecznego, energia wiatru, energia biomasy i
energia geotermalna. Te alternatywne źródła energii powinny jednak być wykorzystywane,
gdzie tylko jest to możliwe. Trzeba budować małe elektrownie lub pompownie wiatrowe,
instalować cieplne baterie słoneczne, produkować gaz z odpadów. Pomoże to gospodarstwom
rolnym, zasili warsztaty rzemieślników, spowoduje oszczędności w gospodarstwach

'Referat oparty częściowo na artykule pt. „Energetyka jądrowa a środowisko naturalne", Postępy
Techniki Jądrowej, vol. 40, z. 1, s. 2, 1997.
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domowych. Nie łudźmy się, że będziemy duże zakłady przemysłowe zasilać za pomocą
wiatraków. Próby stosowania odnawialnych źródeł energii wymagają wielkich nakładów
inwestycyjnych, a na prace badawcze i rozwojowe związane z ich wykorzystaniem
przeznacza się olbrzymie fundusze, niewspółmierne do korzyści jakich można się spodziewać
w najbliższych dziesięcioleciach w związku z wprowadzeniem tych źródeł do gospodarki
światowej. Wydaje się, że znaczną część ponoszonych kosztów można by lepiej wykorzystać,
przeznaczając je na prace nad ograniczeniem emisji szkodliwych substancji np. przez
transport samochodowy. Można się jedynie spodziewać, że w Polsce na większą skalę będzie
w przyszłości wykorzystana energia geotermalna. Niestety, nie mamy złóż geotermalnych o
temperaturze, która umożliwiałaby budowę elektrowni, toteż można będzie je wykorzystywać
jedynie w celach grzewczych. Nie możemy również liczyć na szersze wykorzystanie energii
wodnej. Obecna moc polskich hydroelektrowni pokrywa 6,7% zapotrzebowania na energię
elektryczną. Większość z nich to elektrownie pompowe, gdyż nasze rzeki są na ogół leniwe,
płyną przez równiny i nie niosą dużych ilości energii. W tej sytuacji, również ze względów
ekologicznych, proces rozszczepienia ciężkich pierwiastków, a w przyszłości zjawisko fuzji
termojądrowej lekkich pierwiastków, staną się głównymi źródłami energii elektrycznej.
Należy także pamiętać, że uran, w odróżnieniu od węgla, a także gazu ziemnego, praktycznie
nie nadaje się do niczego oprócz produkcji energii.

2. POLSKA ENERGETYKA

Struktura zużycia energii pierwotnej w Polsce w latach 1990 i 1998 jest przedstawiona w
tabeli 1.

Tabela 1. Struktura zużycia energii pierwotnej (%).

Węgiel kamienny
Węgiel brunatny
Ropa naftowa
Gaz ziemny
Hydroenergia, energia wiatru, biomasy i
geotermalna

1990 r.
62,2
13,6
14,0
9,0
1,2

100,0

1998 r.
50,6
14,0
20,2
10,2
5,0

100,0

Polska energetyka jest oparta przede wszystkim na węglu. Wynika to z faktu, że węgiel
kamienny i brunatny stanowi 90,4% energii pierwotnej pozyskiwanej ze źródeł krajowych.
Dominacja węgla przejawia się niestety również w zapotrzebowaniu na energię finalną,
którego struktura jest pokazana w tabeli 2.

Tabela 2. Struktura zapotrzebowania na energie finalną w 1997 r. (%).
Węgiel
Produkty naftowe
Gaz
Energia elektryczna
Ciepło sieciowe
Pozostałe źródła

34,1
23,3
14,0
11,3
10,3
7.0

100,0
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Jest to struktura wyjątkowo niekorzystna; można ją nazwać kuriozalną w skali europejskiej o
bardzo poważnych konsekwencjach dla środowiska. Źródłem 34% energii finalnej
dostarczanej konsumentom jest nieprzetworzony węgiel kamienny. Z 104,5 min ton węgla
kamiennego wydobytego w 1997 r. tylko 44,3 min t wykorzystano w elektrowniach i
elektrociepłowniach zawodowych, 14,4 min ton spalono w gospodarstwach domowych, a
reszta została zużyta przez przemysł i spalona w lokalnych kotłowniach.

O ile w siłowniach zawodowych, gdzie przy wysokich nakładach finansowych można
ograniczyć emisję pyłów i szkodliwych gazów odlotowych, to węgiel spalany w ponad
milionie rozproszonych kotłowni i w 15 milionach pieców i palenisk kuchennych, jest
źródłem tzw. „niskiej emisji", której ograniczenie jest niemożliwe. Rozprzestrzenia się ona
lokalnie, przede wszystkim w miastach, a jej skutki dla środowiska i zdrowia mieszkańców są
katastrofalne.

W czasie kampanii przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu rzecznicy
likwidacji tej budowy zapowiadali, że zanieczyszczenie środowiska przez elektrownie
węglowe będzie radykalnie zmniejszone dzięki instalacjom usuwającym szkodliwe zanie-
czyszczenia gazów odlotowych. Tymczasem, po upływie 10 lat, redukcja szkodliwych gazów
(bez C02) przez przemysł wynosi tylko 37,8%, w tym w energetyce zawodowej zaledwie 9%.
Pozornie znacznie lepiej wygląda redukcja pyłów, bo przekracza ona 97%. Należy jednak
pamiętać, że najczęściej stosowane elektrofiltry nie zatrzymują pyłów o rozmiarach
mniejszych niż 10 (im, a te są najbardziej szkodliwe dla zdrowia. Spalanie węgla w Polsce
podane jest w tabeli 3.

Tabela 3. Bilans spalanego w Polsce węgla w 1998 r. (min ton).

Węgiel kamienny 92,8
- przetwarzany na inne nośniki energii 65,5
- zużycie bezpośrednie 27,3

Węgiel brunatny 62,9
- przetwarzany na inne nośniki energii 62,3
- zużycie bezpośrednie 0,6
Ogółem 153,7

Spalanie olbrzymich ilości węgla bez wydajnych instalacji oczyszczających gazy odlotowe
powoduje, że Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów Europy. Ponad 14%
powierzchni Polski jest obszarem klęski ekologicznej. Należą doń Górnośląski Okręg
Przemysłowy, Lęgnicko-Głogowskie Zagłębie Miedziowe, rejon Zatoki Gdańskiej i okolice
Krakowa. Ponieważ są to rejony o dużej gęstości zaludnienia więc prawie 40% ludności kraju
żyje w zdegenerowanym i szkodliwym dla zdrowia środowisku naturalnym. W 1987 r.
wyemitowaliśmy rekordową ilość dwutlenku siarki. Emisja 4,3 min ton plasowała Polskę na
trzecim miejscu w Świecie, po USA i ZSRR. Emisja zanieczyszczeń w 1997 r. podana jest w
tabeli 4.

Tabela 4. Emisja zanieczyszczeń atmosfery w Polsce w 1997 r. (tys. ton).

Dwutlenek
Pyły
S02

N0x

węgla CO2 362
1

000
130

2181
1 110
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Spalanie węgla jest źródłem 98% emisji SO2 i 59% emisji NOX. Za 23% emisji S02

odpowiedzialne są lokalne kotłownie i paleniska domowe, w przypadku których nie są
stosowane instalacje oczyszczające gazy spalinowe. Emisja SO2 i N0x jest przyczyną
powstawania kwaśnych deszczów, które niszczą lasy i pomniki kultury. 89,4% drzew w
polskich lasach wykazuje uszkodzenia. Mniej szkodliwe dla środowiska jest wykorzystanie
innych paliw węglowodorowych. W szczególności elektrownia gazowa emituje, w
porównaniu z węglową, 50% C02, 0,1% SO2, 25% N0 x i 0,4% pyłów. Przy tym sprawność
wytwarzania energii elektrycznej jest o 30% wyższa i mniejsze jest zużycie wody.

2. 1. Porównanie -wpływu elektrowni -węglowej i jądrowej na środowisko

Elektrownia węgłowa o mocy 1000 MWE wytwarza rocznie 8.8. 109 kWh.
Zużywa:

3 min ton węgla kamiennego (5,7 t/min - co godzinę 7 wagonów po 501),
7 min ton tlenu (13,3 t/min),

Emituje:
9,4 min ton CO2 (18,3 t/min),
120 tys. ton S02 (190 kg/min)
20 tys. ton N0 x (40 kg/min)
60 tys. ton pyłów (114 kg/min)

na wysypiskach składowanych jest 600 tys. ton popiołów.

Należy uwzględnić również odpady powęglowe kopalni wynoszące ok. 0,4 t. na lt.
wydobytego węgla, z czego tylko 11-13% wraca pod ziemię. Trzeba też pamiętać o wodach
kopalnianych, których w Polsce wypompowuje się ok. 1 min m3 dziennie (!). Zasolenie Wisły
w Krakowie jest tylko 3 razy mniejsze od zasolenia Bałtyku.

Elektrownia węglowa emituje substancje rakotwórcze i mutagenne oraz ciężkie metale i
substancje promieniotwórcze, gdyż węgiel zawiera średnio 2,9 ppm uranu 238 i 7,4 ppm
toru 232.

Elektrownia jądrowa o takiej samej mocy 1000 MWe zużywa rocznie 30 t. wzbogaconego
uranu, z czego ok. 1 kg masy zamienia się na energię. Emituje substancje radioaktywne,
przede wszystkim gazy szlachetne 85Kr (o okresie połowicznego rozpadu 11 lat) i 133Xe
(5 dni) oraz 1 3 1 I (8 dni). Ilości tych gazów są niewielkie, o czym może świadczyć następujące
porównanie. Objętość powietrza potrzebna do rozrzedzenia do dopuszczalnego stężenia SO2
wydzielanego w gazach odlotowych elektrowni węglowej jest 100 000 razy większa od
objętości powietrza potrzebnej do rozrzedzenia do dopuszczalnego poziomu stężenia
radionuklidów emitowanych przez elektrownię jądrową takiej samej mocy.

Elektrownia jądrowa jest źródłem odpadów promieniotwórczych, które muszą być
odpowiednio zabezpieczone i przechowywane. Postępowanie z odpadami promienio-
twórczymi będzie przedstawione w innym referacie.

2. 2. Elektroenergetyka w Polsce

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w 1997 r. wyniosła 142,8 TWh. 134,7 TWh (94%)
wytworzono w elektrowniach zawodowych a resztę (6%) w cieplnych elektrowniach
przemysłowych i w lokalnych elektrowniach wodnych. W Polsce pracują 174 elektrownie
zawodowe: 55 cieplnych i 119 wodnych. Mimo że elektrowni wodnych jest dwa razy więcej,
to sumaryczna energia elektryczna w nich wytwarzana jest 35 razy mniejsza niż w
elektrowniach cieplnych. Zainstalowane moce polskich elektrowni są zestawione w Tabeli 5 .
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Tabela 5. Moc zainstalowana polskich elektrowni (MW(e)) 1997 r.

Typ elektrowni
Elektrownie zawodowe:
cieplne
w tym: na węgiel kamienny

na węgiel brunatny
wodne
w tym: zbiornikowe

szczytowo-pompowe
Inne elektrownie (o mocy > 0,5 MWe)

OGÓŁEM:

Moc zainstalowana
30759

2958
33717

28751

2008
-
-

19693
9058

652
1366

Największe polskie elektrownie poszczególnych typów to:
Bełchatów (cieplna na węgiel brunatny) o mocy zainstalowanej 4320 MWe
Kozienice (cieplna na węgiel kamienny) 2600 MWe
Żarnowiec (wodna szczytowo-pompowa) 680 MWe
Włocławek (wodna zbiornikowa) 160 MWe

W Polsce pracują również elektrociepłownie o łącznej mocy elektrycznej 1709 MWe, które
wytworzyły w 1997 r. 684 PJ ciepła zcentralizowanego.

Żeby do końca wyjaśnić smutną konieczność tak wielkiego udziału węgla kamiennego w
strukturze energii finalnej i odpowiedzieć na pytanie, czy Polska potrzebuje więcej energii
elektrycznej, należy porównać jej produkcję w Polsce i w innych krajach świata. Posłużę się
dostępnymi danymi dotyczącymi 1996 r. Produkcja energii elektrycznej w Polsce w 1996 r.
wyniosła 3603 kWh na jednego mieszkańca. Co prawda wartość średnia dla całego świata
była równa 2217 kWh na mieszkańca, ale przypomnijmy, że ok. 1/3 ludności naszego globu
nie ma w ogóle dostępu do energii elektrycznej. Zużycie energii elektrycznej w Polsce, w
porównaniu z krajami rozwiniętymi, jest bardzo niskie. Ilustruje to tabela 6.

Tabela 6. Roczna produkcja energii elektrycznej na jednego mieszkańca w wybranych
krajach świata w 1996 r. (kWh).

Norwegia
Kanada
Szwecja
USA
Finlandia
Australia
Szwajcaria
Francja

23 918
18 300
15 883
13 483
13 575
9 685
8 963
8 761

Japonia
Belgia
Niemcy
Czechy
Rosja
W. Brytania

8 048
7 494
6 688
6 227
5 734
5 906

Polska 3 707
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Poziom 3 707 kWh jest żenująco niski, gdyż plasuje Polskę na 27 miejscu listy krajów
europejskich. Wśród europejskich krajów OECD gorsi od nas pod tym względem są tylko
Grecy i Portugalczycy, ale ich tłumaczy cieplejsza strefa klimatyczna i wobec tego, mniejsze
zużycie energii na ogrzewanie.

Jak już napisałem, w Polsce nie odczuwamy obecnie braku energii elektrycznej, a nawet
eksportujemy nadwyżkę (2,2 TWh w 1997 r.), gdyż ta idealna postać energii finalnej jest u
nas zastępowana przez węgiel. Jeżeli chcemy ok. 2010 r. osiągnąć poziom zużycia energii
elektrycznej porównywalny z rozwiniętymi krajami, to powinniśmy co najmniej podwoić
zainstalowaną moc naszych elektrowni. Wówczas osiągnęlibyśmy zużycie energii na
mieszkańca ok. 7000 kWh rocznie. Nawet gdyby udało się to osiągnąć, to i tak będziemy się
wlec w ogonie rozwiniętych krajów europejskich, których mieszkańcy będą w 2010 r.
zużywać średnio 1,5 raza więcej energii elektrycznej, gdyż zużycie tej najcenniejszej postaci
energii finalnej stale rośnie na całym świecie. Żeby podwoić zainstalowaną moc, musimy
uruchomić nowe elektrownie o mocy ok. 30 GWe. Należy przy tym wziąć pod uwagę smutny
fakt, że znaczna część naszych elektrowni węglowych pilnie wymaga kapitalnych remontów.
Bilans przedsięwzięć w polskiej elektroenergetyce prowadzi do wniosku, że zakończenie
budowy elektrowni cieplnej Opole i szczytowo-pompowej elektrowni wodnej Młoty zaledwie
skompensuje wycofywane moce i bez budowy nowych elektrowni, moc zainstalowana nie
ulegnie zmianie.

Już w najbliższych latach musimy wobec tego rozpocząć budowę nowych elektrowni, aby
do 2010 r. osiągnąć zainstalowaną moc 60 000 MW(e). Jakie elektrownie powinniśmy
budować? Jeśli pominiemy niepoważne projekty oparcia polskiej elektroenergetyki na
bateriach słonecznych, wiatrakach lub spalaniu słomy, i jeśli uwzględnimy fakt, że niestety
nasze rzeki nie niosą dostatecznie dużo energii żeby elektrownie wodne mogły stanowić
znaczące źródło energii elektrycznej, to jesteśmy skazani na elektrownie cieplne i trzy rodzaje
paliw: węgiel, gaz ziemny i paliwo jądrowe. Te trzy źródła energii elektrycznej należy wziąć
pod uwagę i wybrać najkorzystniejszy model rozwoju polskiej elektroenergetyki.

Zastąpienie energią elektryczną węgla dostarczanego konsumentom wymaga, oprócz
radykalnego wzrostu mocy zainstalowanych w elektrowniach, takiej zmiany cen żeby to się
opłacało użytkownikom. Dotowanie przez państwo węgla musi być zastąpione dotowaniem
energii elektrycznej. Związane z tym problemy nie zmieniają logiki wywodu o pilnej
konieczności zasadniczych zmian struktury energii finalnej w Polsce.

99



PLO100823

EKOLOGICZNE ASPEKTY SPALANIA PALIW KOPALNYCH

Andrzej G. Chmielewski
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

Spalanie paliw kopalnych jest głównym źródłem energii cieplnej i elektrycznej obecnej epoki.
Również transport wykorzystuje paliwa płynne w postaci benzyn i olei będącymi produktami
przeróbki ropy naftowej.

Fakt ten jest przykrym epizodem w historii ludzkości. Człowiek w ciągu 200-300 lat spali
węglowodory na których wytworzenie natura potrzebowała miliony lat. Zgodnie z
prognozami ekspertów Światowej Rady Energetycznej, przy obecnym poziomie zużycia,
światowe rezerwy surowców energetycznych wystarczą na:

węgiel kamienny 205 lat
węgiel brunatny 247 lat
ropa naftowa 44 lata
gaz ziemny 55 lat.

Potencjalne zasoby podstawowych surowców energetycznych mogą być, jak się
przypuszcza, jednak wielokrotnie większe od przedstawionych powyżej: węgla ośmiokrotnie,
ropy naftowej trzykrotnie, gazu ziemnego blisko dwukrotnie [1].
Rezerwy jednak nie są równo rozłożone w całym świecie, i tak, w grupie regionów rezerwy
ropy naftowej Ameryki Płd. i Środkowej są oceniane na 37 lat, Afryki na 25 lat, Ameryki
Północnej na 16 lat, WNP na 25 lat oraz Europy na 8 lat [3], Mimo istnienia potencjalnych,
jeszcze nie odkrytych rezerw, trzeba pamiętać, że zużycie energii w krajach rozwijających się
podwoiło się w ciągu ostatnich 20 lat i jest możliwe, że podwoi się ponownie nawet w ciągu
najbliższych 15 lat [2].

Spalanie paliw kopalnych prowadzi do emisji wielu zanieczyszczeń gazowych i stałych do
atmosfery. Z najważniejszych należy wyliczyć:
• pył (łącznie z PM 10 i PM 2,5)
• dwutlenek siarki
• tlenki azotu
• tlenek węgla
• nie metanowe lotne związki organiczne
• metale ciężkie (np. rtęć)
• dwutlenek węgla.

Atmosfera odgrywa główną rolę w utrzymaniu życia na naszym globie. Pełni ona też
ważną rolę fizyczną jako pojemnik ciepła. Ciepło zaabsorbowane w czasie dnia jest
uwalniane w nocy co pozwala zapobiec dużym wahaniom temperatury. Bez atmosfery
temperatura powierzchni ziemi wzrastałaby bardzo w ciągu dnia, aby spaść bardzo nisko w
nocy. Największe znaczenie dla życia ma najniższa warstwa atmosfery troposfera. Powietrze
w tej warstwie składa się w 78,09% z azotu; 20,95% z tlenu, ponadto zawiera ono 0,93%
argonu, 0,003 dwutlenku węgla i śladowe ilości neonu, helu i metanu. Zasoby powietrza są
oceniane na 4,5 x 1015 ton. Tlen, dwutlenek węgla i metan są gazami biogennymi,
wytwarzanymi przez organizmy żywe.

W wyższych warstwach atmosfery, skład gazu ulega zmianie i następna po troposferze,
warstwa nazywana stratosferę zawiera głównie azot, tlen, parę wodną i pewne ilości tlenu
atomowego oraz ozonu. Z punktu widzenia środowiska ozon zawarty w tej warstwie odgrywa
dużą rolę, ponieważ absorbuje on promieniowanie słoneczne o krótkiej długości fali. Ozon
jest substancją bardzo reaktywną i nietrwałą, fakt jego istnienia w stratosferze wynika z
niskiego panującego tam ciśnienia (0,1-0,001 atm.). Droga swobodna molekuł między
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zderzeniami jest wydłużona i możliwość wystąpienia reakcji międzymołekulamych
ograniczona. Podobnie inne warstwy, bardziej oddalone od ziemi mezosfera i termosfera,
zawierają bardzo reaktywne substancje takie jak O^NO1 i O', które nie mogą istnieć przez
dłuższy okres czasu przy powierzchni ziemi. One również pochłaniają promieniowanie o
krótkiej długości fali. Promieniowanie to będące promieniowaniem ultrafioletowym, o
stosunkowo dużej energii, zniszczyłoby życie na powierzchni Ziemi.

Rośliny które rosną na jej powierzchni odgrywają dużą rolę w utrzymaniu stężenia tlenu w
atmosferze, absorbują bowiem dwutlenek węgla a wytwarzają O2. Dla tej przemiany
niezbędna jest energia pochodząca z pochłoniętego promieniowania słonecznego, proces
absorpcji zachodzi w pigmencie zwanym chlorofilem. Tylko połączone, podwójne wiązania
w pierścieniach aromatycznych mogą pochłaniać promieniowanie słoneczne. Chlorofil a,
najbardziej popularny zawarty w roślinach zielonych, pochłania światło o długościach fali
420 i 660 nm. Wydajność fotosyntezy jest związana z intensywnością nasłonecznienia, o
czym należy pamiętać przy produkcji biomasy.

Biosfera wymienia parę wodną, tlen i dwutlenek węgla z atmosferą i hydrosferą w
nieustającym cyklu. Znajdujące się w atmosferze woda w postaci pary wodnej stanowi ok.
0,001% całkowitej wody naszego globu. Mimo to odgrywa ona bardzo ważną rolę i od niej
zależy pogoda. Bez wody w atmosferze nie mielibyśmy żadnego zróżnicowania pogody.
Cząsteczki całego zapasu wodnego kuli ziemskiej, statystycznie biorąc, rozszczepiane są
przez komórki roślinne i zwierzęce raz na 2 miliony lat. Tlen molekularny wytwarzany w
procesie fotosyntezy wkracza w atmosferę i ponownie wchodzi w obieg żywych organizmów
w czasie około 2000 lat. Dwutlenek węgla wytwarzany w procesie oddychania przez rośliny
jest ponownie przez nie wiązany po okresie przebywania w atmosferze trwającym 300 lat.

Nowe podejście do zagadnień ochrony środowiska, oparte o znajomość chemii atmosfery,
przyjmuje koncepcję synergistycznych efektów wielu zanieczyszczeń. Np. tlenki azotu wraz z
lotnymi zanieczyszczeniami organicznymi są źródłem ozonu troposferycznego
(przyziemnego) i smogu fotochemicznego. Dwutlenek siarki z mgłą tworzy smog, który w
epizodzie londyńskim w 1952 r zabił ok. 800 osób.

Cząstki pyłu mniejsze od 10 i 2,5[xm przenikają do układu oddechowego człowieka,
wnikają do jego płynów ustrojowych, potęgują niekorzystne efekty zdrowotne zanieczyszczeń
gazowych.

Lotne związki organiczne stanowią drugie po tlenkach azotu zagrożenie dla człowieka, ich
emisja sięga w Polsce 800 ton rocznie z czego 114 ton pochodzi ze spalania węgla brunatnego
podczas gdy dla porównania ze spalania węgla kamiennego emisja nie przekracza 5 ton [4].

Duża ilość węglowodorów dostaje się do środowiska poprzez wycieki ropy, które w
świecie sięgają 0,1 - 0,25% zużywanych produktów. Ocenia się, że w Polsce mogą one
wynosić 16-40 tysięcy ton na rok [5].

Inne efekty związane ze spalaniem paliw kopalnych, takie jak kwaśne deszcze, efekt
cieplarniany czy też dziura ozonowa (freony, ale i N2Oze spalania paliw, szczególnie węgla w
kotłach fluidalnych) są dobrze znane. Szkody będące wynikiem tych emisji, są szkodami
wymiernymi. I tak np. w przypadku Niemiec wynoszą one:

S02 N0x

7100-8300 USD/t 5400 - 4300 USD/t 12800 - 17400 USD/t

dane pochodzą z roku 1996 [6].
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W Polsce straty roczne (1988) związane z emisją SO2 i N0x ocenia się na 6,2 mld USD [7].
Szkodliwe dla środowiska efekty spalania paliw kopalnych są przyczyną dla której podpisano
wiele konwencji międzynarodowych mających na celu ograniczenie ich skutków.
Należy tu wyliczyć:
• konwencję w sprawie transgranicznego przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie

odległości (1983),
• I i II protokół siarkowy (1985, 1994)
• I i II protokół azotowy (1988, 1999)
• lotne i trwałe związki organiczne (1991, 1998)
• metale ciężkie (1998)
• zmiany klimatu (1992, 1997)
• dziura ozonowa (1990).

Z przykrością należy jednak stwierdzić, że szereg z tych konwencji nie zostało ratyfikowane
przez Polskę [8].
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1. WSTĘP

Bloki energetyczne z reaktorami jądrowymi moderowanymi i chłodzonymi wodą stwarzają
znikome zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego [1, 2]. Tym niemniej istotne są symulacyjne
prace badawcze modelowo - obliczeniowe oraz eksperymentalne, których celem jest m. in.
analiza przebiegu procesów awaryjnych, a głównie awarii typu LOCA (Loss of Coolant
Accident). Awaria taka polega na rozerwaniu jednego z rurociągów obiegu chłodzenia
reaktora i wypływie odparowującego chłodziwa do wnętrza budynku reaktorowego. W
przypadku rozerwania, w układach z reaktorami wodnymi ciśnieniowymi, jednego z głównych
rurociągów pomiędzy reaktorem i wytwornicą pary występuje początek awarii traktowanej
dawniej w analizach bezpieczeństwa jako tzw. maksymalna hipotetyczna awaria projektowa.
Projektowane układy lokalizacji awarii (czyli budynek, w którym znajduje się reaktor i
pierwotny obieg jego chłodzenia wraz z dodatkowymi systemami tego budynku) oraz bierne i
aktywne układy awaryjnego chłodzenia rdzenia mają za zadanie niedopuszczenie do
rozwinięcia się takiej awarii poprzez np. rozszczelnienie budynku reaktora oraz do
zminimalizowania jej skutków dla otoczenia.

Zjawiska zachodzące w ULA podczas awarii LOCA przebiegających według różnych
scenariuszy, zakładając dodatkowo występowanie niesprawności wybranych elementów ULA,
były analizowane w pracach [3-9]. Wykorzystywano w nich kod HEPCAL [3]. Program ten
powstał w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej we współpracy z Instytutem
Energii Atomowej w wyniku zasadniczej modyfikacji czeskiego programu komputerowego
HEPROII[10].

2. CHARAKTERYSTYKA KODU OBLICZENIOWEGO

Reaktory wodne ciśnieniowe znajdujące się w elektrowniach jądrowych w krajach sąsiadujących z
Polską można podzielić, z uwagi na postać obudów bezpieczeństwa, na trzy rodzaje:
* reaktory z "pełnymi" obudowami bezpieczeństwa, tj. z obudowami typu containment (np.

reaktory WWER-1000),
* reaktory ze szczelnymi budynkami otaczającymi obieg pierwotny oraz z wieżowymi układami

lokalizacji awarii (nowsze reaktory WWER-440 serii 213),
* reaktory z warunkowo szczelnymi budynkami otaczającymi obieg pierwotny i bez wieżowych

układów lokalizacji awarii (starsze reaktory WWER-440 serii 230).
Kod obliczeniowy HEPCAL, wykorzystany w niniejszej pracy, powstał głównie w celu

prowadzenia analiz przebiegu awarii rozszczelnieniowych w przypadku reaktorów wyposażonych
w wieże lokalizacji awarii z kondensatorami wodnymi. Kod ten może być także przydatny przy
rozpatrywaniu awarii typu LOCA w blokach z typowymi obudowami bezpieczeństwa typu
containment. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku trzeciej z wymienionych grup reaktorów,
zwłaszcza że zawierają one w pewnych przypadkach nietypowe indywidualne rozwiązania mające
zminimalizować skutki awarii rozszczelnieniowych. Analiza procesów termodynamicznych w takich
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przypadkach może wymagać wprowadzenia określonych korekt i uzupełnień w zastosowanym
kodzie.

Procedury obliczeniowe w kodzie HEPCAL sprowadzają się do numerycznego rozwiązywania
układu równań algebraicznych oraz różniczkowych z pochodnymi czasowymi, a w przypadku
równania przewodzenia ciepła także przestrzennymi. Wykorzystane równania tworzące model
symulacyjny przebiegu awarii LOCA można podzielić na następujące grupy:
- równania bilansu substancji oraz energii dla poszczególnych stref wewnątrz obudowy

bezpieczeństwa; równania te mają po przekształceniach postać różnicowo-całkową,
. równania opisujące przepływy substancji między węzłami różnicowymi, tj. strefami wewnątrz

budynku reaktorowego,
- równania stanu dla składników mieszanin substancjalnych w poszczególnych węzłach;

składnikami tymi są: woda i para wodna, powietrze oraz ewentualnie wodór,
-równania ujmujące dodatkowe zjawiska, głównie o charakterze brzegowym, jak np. wnikanie

ciepła do powierzchni ciał stałych wewnątrz obudowy i do ścian, przewodzenie w nich
ciepła, odparowanie kropel wody wtryskiwanej przez czynne układy zraszania lub
rozpylanej w wieży lokalizacji awarii przez bierny układ zraszania.

W obliczeniach uwzględnia się możliwość występowania H2O w różnej postaci w
poszczególnych elementach bilansowych (węzłach) budynku reaktorowego, tj. w postaci cieczy,
pary nasyconej lub pary przegrzanej. Stan cieplny węzła może mieć postać równowagową lub
nierównowagową. Podstawowy warunek brzegowy ma formę zależnego od czasu strumienia wody
wypływającej z rurociągu obiegu pierwotnego oraz jej entalpii właściwej.

3. PRZYKŁADOWE WYNIKI OBLICZEŃ I WNIOSKI

Przykładowe obliczenia przebiegów ciśnienia i temperatury podczas awarii LOCA wykonano
dla ULA reaktora WWER-400 i reaktora WWER-1000 zakładając, że wszystkie ich systemy
są sprawne. Wariantowo przyjęto, że następuje obustronny wypływ chłodziwa z rozerwanego
rurociągu głównego obiegu pierwotnego do boksu wytwornic pary (strumień 100%), a także
wypływ o strumieniu niższym, co może nastąpić np. w wyniku niepełnego rozerwania
rurociągu lub rozerwania rurociągu o mniejszej średnicy.

Obliczenia dla reaktora WWER-440 (Rys. 1.) wykonywano zakładając podział przestrzeni
ULA na pięć stref: strefa 1 - boksy wytwornic pary, strefa 2 - szyb wieży lokalizacji awarii,
strefa 3 - półki wodne, strefa 4 - pułapki powietrzne, strefa 5 - pomieszczenia reaktora.
Natomiast obudowę bezpieczeństwa bloku WWER-1000 (Rys .2.) podzielono na dwie strefy
obliczeniowe- zbiornik wody układu awaryjnego chłodzenia rdzenia i pozostałą jej przestrzeń.
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Rys. 1. Schemat obudowy bezpieczeństwa
reaktora WWER-440:
1 - reaktor,
2 - wytwornica pary,
3 - kondensator wodny,
4 - pułapka powietrzna,
5 - zamknięcie syfonowe,
6 - wieża lokalizacji awarii,
7 - urządzenia zraszania aktywnego.

Rys. 2. Schemat obudowy reaktora
WWER-1000:
1 - reaktor,
2 - wytwornica pary,
3 - urządzenia zraszania aktywnego,
4 - układ awaryjnego chłodzenia rdzenia.
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Rys. 3. Zmiany ciśnienia w boksach wytwornic pary reaktora WWER-440 dla różnych
rozszczelnień obiegu pierwotnego.
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Rys. 4.Zmiany ciśnienia w boksach wytwornic pary reaktora WWER-1000 dla różnych
rozszczelnień obiegu pierwotnego

Uzyskane przebiegi ciśnienia dla obu tych obudów w boksach wytwornic pary przy różnych
wypływach chłodziwa z obiegu pierwotnego pokazano na Rys. 3 dla bloku z reaktorem
WWER-440 i na Rys. 4 dla bloku z reaktorem WWER-1000.

Przy maksymalnym wypływie chłodziwa z obiegu reaktora WWER-440 ciśnienie
maksymalne (0.24 MPa) pojawia się w boksach po kilkunastu sekundach i jest to wartość
mniejsza od dopuszczalnej. Następnie spada ono szybko w wyniku przejmowania ciepła przez
ściany, występowania zraszania biernego w wieży lokalizacji awarii oraz zraszania czynnego.

W przypadku wycieków mniej intensywnych występujące ciśnienia maksymalne są niższe.
O ile jednak przy maksymalnym wycieku ciśnienie spada stosunkowo szybko poniżej
atmosferycznego (po około 30 min) wykluczając uwolnienia radioaktywnych substancji do
otoczenia, to przy wycieku niższym o 50%, w badanym czasie, ciśnienie jest ciągle wyższe od
atmosferycznego. Szybkie w tej obudowie obniżanie ciśnienia, nawet poniżej atmosferycznego,
jest wynikiem pasywnego zraszania występującego w wieży lokalizacji awarii. Przy wyciekach
niższych zraszanie to jest mniej intensywne, a przy małych nieszczelnościach w obiegu
chłodzenia może ono nawet nie wystąpić. Paradoksalnie więc skutki awarii LOCA z punktu
widzenia możliwości uwolnień izotopów radioaktywnych do otoczenia mogą być w przypadku
bloków WWER-440 z obudowami wyposażonymi w wieże lokalizacji awarii bardziej
niebezpieczne przy wyciekach mniejszych niż przy wyciekach maksymalnych.

W blokach z reaktorami WWRE-1000 ciśnienie maksymalne pojawiające się w obudowie
bezpieczeństwa jest wyższe i w przypadku awarii z maksymalnym rozszczelnieniem wynosi
około 0.43 MPa. Jest to jednak również ciśnienie niższe od dopuszczalnego. Konstrukcja tych
obudów dopuszcza wystąpienie wyższych wartości ciśnienia niż w przypadku obudów
reaktora WWER-440. Przy mniejszych rozszczelnieniach obiegu ciśnienia maksymalne
występujące w obudowie reaktora WWER-1000 stają się również niższe. Obniżanie ciśnienia
poawaryjnego jest w tych obudowach znacznie wolniejsze niż w obudowach reaktora WWER-
440. Przy maksymalnym rozszczelnieniu ciśnienie spada do poziomu atmosferycznego dopiero
po około 3.5 h. Odmiennie niż poprzednio, przy rozszczelnieniach mniejszych ciśnienie
poawaryjne jest zawsze również mniejsze. Chociaż ciśnienia poawaryjne są w obudowach
bloków WWER-1000 wyższe niż przy porównywalnych awariach w blokach WWER-440, nie
oznacza to jednak większych zagrożeń środowiska na skutek uwolnień produktów
radioaktywnych, z uwagi na odmienny charakter tych obudów.
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Dariusz Grabowski, Wojciech Muszyński
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Kontrola poziomu skażeń promieniotwórczych jest prowadzona w Polsce w sposób
zorganizowany od początku lat 60-tych. Uchwałą Rady Ministrów powołana została w roku
1961 Służba Pomiarów Skażeń Promieniotwórczych (SPSP), a Uchwała nr 265/64 Rady
Ministrów z dnia 29 sierpnia 1964 r. w sprawie organizacji i zakresu działania służby
pomiarów skażeń promieniotwórczych nadała jej trwałe formy organizacyjne.

Zadaniem SPSP jest wykrywanie skażeń promieniotwórczych, dokonywanie ich pomiarów
oraz opracowywanie danych pomiarowych i wniosków dla właściwych organów
państwowych. Działanie służby nadzorowane jest przez Prezesa Państwowej Agencji
Atomistyki.

Służbę pomiarów tworzą placówki pomiarowe i Centralny Ośrodek Pomiarów Skażeń
Promieniotwórczych (COPSP). Placówki pomiarowe zorganizowane są w laboratoriach i
pracowniach kontrolnych należących do różnych instytucji. Obecnie działają one w ramach:
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych,
Zakładów Higieny Weterynaryjnej, Stacji Chemiczno-Rolniczych, Przedsiębiorstw
Wodociągów i Kanalizacji. Placówki pomiarowe funkcjonalnie podlegają swoim
macierzystym instytucjom, natomiast ich działanie merytoryczne jest koordynowane i
nadzorowane przez Centralny Ośrodek Pomiarów Skażeń Promieniotwórczych. Funkcję
COPSP pełni Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, stanowiące jednocześnie bazę
naukowo-badawczą SPSP.

Do zadań placówek pomiarowych należy wykrywanie i pomiar skażeń przede wszystkim
sztucznymi izotopami promieniotwórczymi, pochodzącymi z opadu promieniotwórczego
bądź też pojawiającymi się w środowisku w wyniku innej działalności człowieka. Pomiarami
objęte są powietrze, opad całkowity, opady atmosferyczne, wody powierzchniowe, woda
wodociągowa, ścieki, gleba, rośliny, artykuły rolno-spożywcze i produkty żywnościowe. Na
terenie każdego województwa wytypowane są punkty lub rejony poboru próbek. W
zależności od aktualnej sytuacji radiologicznej i od tego jaki materiał stanowi próbkę,
częstotliwość badań jest różna. Na przykład w sytuacji normalnej zboża bada się raz na rok,
mięso- raz na kwartał, rośliny zielone w okresie wegetacji. W razie potrzeby częstotliwość
poboru próbek i sieć punktów poboru może być odpowiednio zwiększona.

Na rys. 1 przedstawiono rozmieszczenie placówek pomiarowych SPSP na terenie kraju, a
w tabeli 1 zakres kontroli prowadzonej przez poszczególne grupy placówek.

Tabela 1. Zakres kontroli skażeń promieniotwórczych prowadzonych przez grupy
placówek SPSP.

Instytucja
Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej

Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne

Stacje Chemiczno- Rolnicze
Zakład Higieny Weterynaryjnej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i

Kanalizacji

Liczba placówek SPSP
9

49

14
19
10

Zakres kontroli
aerozole powietrza, opad całkowity,
opady atmosferyczne
opad całkowity. mleko, produkty
żywnościowe
produkty rolne, zboża, warzywa, owoce
mięso, pasza, trawa
woda powierzchniowa, woda
wodociągowa, ścieki ..

Wszystkie placówki mierzą moc dawki promieniowania gamma
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Rys. 1. Placówki Pomiarowe Służby Pomiarów Skażeń Promieniotwórczych.

COPSP, z ramienia Państwowej Agencji Atomistyki, nadzoruje i koordynuje całokształt
prac związanych z wykrywaniem i pomiarami skażeń na terenie kraju i prowadzi w tym
zakresie prace doświadczalne i badawcze. Do zadań COPSP należy opracowywanie programu
pomiarów wykonywanych przez placówki oraz zasad realizacji tych programów,
opracowywanie jednolitych metod pomiarowych, ustalanie wyposażenia placówek w
niezbędny sprzęt i aparaturę pomiarową, organizowanie szkolenia i konsultacji naukowych
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dla personelu, opracowywanie danych otrzymanych z placówek i sporządzenie okresowych
raportów o stanie zagrożenia na terenie kraju.

Standardowe wyposażenie placówek stanowią zestawy pomiarowe SAPOS-90 z sondami
scyntylacyjnymi (z detektorem plastikowym do pomiarów beta i z detektorem Nal (TL) do
pomiarów gamma) oraz sondą z licznikami G-M do pomiarów mocy dawki promieniowania
gamma.

W placówkach pomiarowych SPSP stosowane są jednolite metody poboru próbek i
pomiarów aktywności. COPSP przeprowadza coroczne interkalibracje sprawdzające pracę
laboratoryjną placówek i działanie aparatury pomiarowej.

W szerokiej sieci placówek SPSP mogą być prowadzone proste pomiary globalnej
aktywności beta próbek komponentów środowiska i żywności. Pomiary te nie dają
dostatecznych danych do oceny zagrożenia radiologicznego, pozwalają jednak śledzić zmiany
poziomu skażeń i wykrywać ich gwałtowny wzrost.

Globalna aktywność beta mierzona jest w cienkiej warstwie popiołu po spopieleniu próbki
(lub w sytuacjach awaryjnych w grubej warstwie bez spopielania) licznikiem scyntylacyjnym
z cienkim scyntylatorem plastikowym.

Część placówek pomiarowych wykonuje metodami radiochemicznymi lub spektrometrią
gamma oznaczenia stężeń istotnych dla oceny zagrożenia izotopów promieniotwórczych w
badanych próbkach. Próbki z pozostałych placówek przekazywane są do COPSP, gdzie
przeprowadza się takie oznaczenia w próbkach zbiorczych.

Do oznaczania aktywności cezu metodą radiochemiczną wykorzystuje się selektywną
sorpcję cezu z roztworu analizowanej próbki w kwasie azotowym na powierzchni złoża AMP
(fosforomolibdenianu amonu). Aktywność strontu 90 oznacza się poprzez pomiar aktywności
itru 90. Z roztworu analizowanej próbki oddziela się stront, po ustaleniu równowagi
stront 90 - itr 90 wydziela się itr 90. Pomiary aktywności złoża AMP i preparatu itru 90
przeprowadza się licznikiem scyntylacyjnym, jak globalną aktywność beta. W sytuacji
awaryjnej może być stosowana metoda radiochemiczna do oznaczania aktywności izotopów
jodu.

Ponad 40 placówek wyposażonych jest w wielokanałowe spektrometry gamma
scyntylacyjne, kilka w spektrometry z detektorem germanowym. Przy wysokich poziomach
skażeń placówki mogą wykorzystywać standardową aparaturę pomiarową SAPOS- 90 jako
prosty trzykanałowy spektrometr scyntylacyjny do szybkich pomiarów aktywności Cs-137,
Cs-134 iI-131.

Dodatkowych istotnych danych do oceny sytuacji radiologicznej dostarczają
specjalistyczne programy pomiarowe: pomiary zanieczyszczeń powietrza przyziemnego z
wykorzystaniem stacji ASS-500, pomiary środowiskowe tła promieniowania gamma i skażeń
promieniotwórczych gleby, badania pionowych rozkładów skażeń promieniotwórczych
atmosfery, pomiary skażeń wód powierzchniowych rzek i jezior.

Placówki pomiarowe w 9 stacjach meteorologicznych pełnią rolę placówek alarmowych,
ostrzegających o nadzwyczajnym wzroście poziomu promieniowania na terytorium kraju.
Prowadzą ciągłe pomiary mocy dawki promieniowania gamma oraz pomiary globalnej
aktywności beta w dobowych próbkach aerozoli powietrza i opadu całkowitego. Placówki
alarmowe razem ze stacjami ciągłego monitoringu (11 stacji), mierzącymi moc dawki
promieniowania gamma i analizującymi widmo promieniowania gamma otoczenia oraz
stacjami ASS-500 (10 stacji), pozwalającymi na pobieranie na filtr dużych próbek aerozoli
powietrza z umieszczoną nad filtrem sondą scyntylacyjną sygnalizującą pojawienie się na
filtrze sztucznych izotopów promieniotwórczych, tworzą system ostrzegania. Z systemem
ostrzegania współdziałają również wojskowe placówki pomiarowe (10 placówek),
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prowadzące ciągłe pomiary mocy dawki. Rysunek 2 przedstawia sieć placówek systemu
ostrzegania.

Kraków ) • Rzeszów

Sanok®
Zakooane _ ^ _ Lesko

©
Ł
m

Placówki meteorologiczne SPSP

Stacje ASS-500

Stacje ciągłego monitaringu

Placówki w ojskowe

Rys. 2. Sieć placówek wczesnego wyrywania.

Wyniki pomiarów z placówek meteorologicznych przekazywane są meteorologiczną siecią
wymiany danych METPAK do zbiornicy danych w IMGW w Warszawie, a stąd do COPSP.
W warunkach normalnych wyniki pomiarów przekazywane są raz na dobę, a w sytuacjach
awaryjnych zaraz po uzyskaniu wyników pomiarów. Wyniki pomiarów prowadzonych przez
sieć stacji ASS-500 i sieć stacji ciągłego monitoringu przekazywane są do CLOR
bezpośrednio ze stacji.
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JAK WZORCOWAĆ APARATURĘ DOZYMETRYCZNĄ?

Krystyna Józefowicz
Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk

1. POMIARY DOZYMETRYCZNE

Bezpieczna eksploatacja wszelkich urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące
wymaga wiarygodnych pomiarów dozymetrycznych. Dziedziny, w których stosuje się
promieniowanie jonizujące, są bardzo liczne: medycyna, przemysł, geologia, urządzenia
badawcze. Niniejszy komunikat ogranicza się do dozymetrii dla celów reaktorów jądrowych, a
w szczególności omawia wymagania odnośnie wzorcowania aparatury dozymetrycznej.

Rodzaje dozymetrów i przyrządów dozymetrycznych:

• dozymetry indywidualne - mają za zadanie ocenić indywidualne narażenie człowieka;
• przyrządy operacyjne i systemy stacjonarne - zadaniem ich jest kontrola pól promieniowania

jonizującego.

Inny podział, to rodzaje pomiarów:

• pomiary narażenia zewnętrznego,
• pomiary skażeń i ocena narażenia wewnętrznego,
• pomiary radioaktywności otoczenia - powietrza, wody, ścieków, gleby, roślinności etc.

Wymagania odnośnie przyrządów i systemów dozymetrycznych są zamieszczane w
raportach bezpieczeństwa poszczególnych obiektów i w wymaganiach kontroli jakości, są też
podane w normach międzynarodowych (ISO, IEC) i w przepisach krajowych [1, 2].

2. POMIARY DOZYMETRYCZNE W OŚRODKU ŚWIERK

Zakres pomiarów promieniowania jonizującego, w rozumieniu jego rodzaju, energii oraz
wielkości dawek, związany jest z danym obiektem. W ośrodku takim, jak Świerk, mającym
czynny reaktor jądrowy, produkcję izotopów oraz unieszkodliwianie odpadów
promieniotwórczych mamy do czynienia z pomiarami:

• pól promieniowania gamma i neutronów,
• skażeń powierzchniowych beta i alfa,
• radioaktywności gazów, cieczy i próbek stałych,
• radioaktywności ciała człowieka i próbek biologicznych.

W Ośrodku Świerk są używane przyrządy dozymetryczne przenośne oraz stacjonarne,
umieszczane w centralnym systemie nadzoru radiologicznego Ośrodka i w systemach kontroli
w poszczególnych obiektach. Te ostatnie dotyczą reaktora MARIA, budynku reaktora EWA
wraz z przechowalnikami wypalonego paliwa, ośrodka produkcji izotopów (OBRI) oraz
obiektów przerobu i magazynowania odpadów (ZDUOP). Łączna liczba różnego rodzaju
przyrządów dozymetrycznych oceniana jest na kilkaset. W sumę tę nie wchodzą filmy
dozymetryczne oraz detektory TLD, dostarczane i mierzone odpowiednio przez Centralne
Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR) oraz przez Instytut Fizyki Jądrowej (IFJ) w
Krakowie. Większość przyrządów używana jest do pomiarów pól promieniowania gamma oraz
skażeń powierzchniowych; przyrządy neutronowe są mniej liczne, ale w ośrodku reaktorowym
bardzo istotne. Zarówno przyrządy przenośne jak i stacjonarne powinny być wzofcowane raz
na rok.
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Dla porównania: laboratorium wzorcowania aparatury dozymetrycznej w Berkeley, Wielka
Brytania, obsługujące sieć elektrowni jądrowych, wzorcowało rocznie kilka tysięcy
przyrządów gamma i około stu neutronowych, w systemie wzorcowania pojedynczego
przyrządu co 14 miesięcy. Ponadto prowadziło kontrolę indywidualną pracowników,
odczytując dziesięć tysięcy filmów miesięcznie.

Oddzielną rzeczą jest testowanie przyrządów, czyli sprawdzanie poprawności ich działania,
za pomocą źródeł lub stanowisk sprawdzających. Dla przyrządów stacjonarnych robi się to raz
na tydzień, dla przenośnych przed każdym cyklem pomiarowym.

3. WZORCOWANIE APARATURY DOZYMETRYCZNEJ

Wzorcowanie przyrządu polega na określeniu jego odpowiedzi dla danej wielkości
dozymetrycznej, np. równoważnika dawki, poprzez porównanie wskazań przyrządu z
wartością wzorcową ("wartością umownie prawdziwą") według zależności:

M
R

gdzie RH - odpowiedź przyrządu odniesiona tutaj do równoważnika dawki,
M - wskazania przyrządu
H - wartość umownie prawdziwa równoważnika dawki.

Można też mówić o współczynniku kalibracji N, będącym odwrotnością odpowiedzi

przyrządu:

N =

NxM

1
RH

= H

Wartości wzorcowe („umownie prawdziwe") różnych wielkości dozymetrycznych
pochodzą od wzorcowych źródeł i pól promieniowania.

Specyfika danego obiektu powoduje odpowiednie wymagania co do pól wzorcowych, tj. co
do rodzaju promieniowania i jego energii oraz zakresu mocy dawek. Laboratorium wzorcujące
aparaturę dla ośrodka jądrowego powinno mieć:

• Pola neutronów prędkich o energii do kilku MeV umożliwiające osiągnięcie mocy dawki w
zakresie 5 dekad. Źródła izotopowe 252Cf i 241Arn-Be, zalecane przez ISO [3], dają
odpowiednie energie, ale dla osiągnięcia dużych mocy dawki potrzebny jest np. generator
neutronów.

• Pola promieniowania gamma do 1 - 2 MeV (izotopy 137Cs i 60Co), ale również o energii
rzędu kilkudziesięciu keV (rentgen, 241Am) - zalecane przez ISO [4]. Potrzebna moc dawki
w zakresie 5 dekad lub więcej. (W Wielkiej Brytanii stare elektrownie jądrowe miały
problem z 6 MeV gamma z 16N z reakcji 16O (n,p) 16N, stąd wynikała potrzeba wzorcowania
przy energii 6 MeV).

• Źródła powierzchniowe promieniowania beta i alfa (tzw. źródła skażeniowe),
„dopasowane" do możliwych skażeń.

Wszystkie źródła i pola wzorcowe powinny mieć odniesienie do laboratoriów wzorców
pierwotnych, krajowych lub zagranicznych (tzw. "traceability"). Parametry pól powinny być
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znane z określoną dokładnością; np. dla pól neutronowych wartość konwencjonalnie
prawdziwa równoważnika dawki powinna być znana z dokładnością nie gorszą niż ± 10 % [5].

4. POLA I ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA W ŚWIERKU,
MOŻLIWOŚCI WZORCOWANIA

W Instytucie Energii Atomowej w Świerku utworzono laboratorium wzorcowych pól
promieniowania neutronowego i gamma, przeznaczone do prac badawczych i do wzorcowania
aparatury dozymetrycznej. Laboratorium to, zarejestrowane w roku 1990, powstało z udziałem
Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej; dzięki jej pomocy zakupiono dwa wzorcowe
źródła neutronowe - 252Cf i 241Am-Be. Wydajność ich zmierzono w laboratorium wzorców
pierwotnych, National Physical Laboratory (NPL) w Teddington, Wielka Brytania. Źródła
zyskały przez to charakter źródeł wzorcowych zalecanych przez ISO [3]. Używa się ponadto
źródeł roboczych 2 3 9Pu. W Laboratorium utworzono wzorcowe pola promieniowania
neutronowego, jedyne w Polsce [6]. Ich jakość została potwierdzona w roku 1998 poprzez
kalibrację w NPL tzw. przyrządu przekazującego oraz poprzez pomiary porównawcze z
udziałem Czeskiego Instytutu Metrologicznego [7].

Tabela 1. Wzorcowe źródła neutronowe w IEA Świerk.

Źródło
241Arn-Be
(wzorcowe)
252 c f

(wzorcowe)

239Pu-Be

239Pu-Be

Reakcja

(n,a)

rozszcz. spont.

(n,a)

(n,cc)

średnia energia, MeV

4,2

2,1

4,2

4,2

emisja całkowita, s"1

l,14xlO7± 1%

0,87xl0 7 ±l%

2,7x107

l,2xlO6

Producent

Amersham

Amersham

ZSRR

ZSRR

Źródła neutronowe mogą być eksponowane w powietrzu lub umieszczane w filtrach w celu
modyfikacji widma neutronów i udziału promieniowania gamma.

Tabela 2. Wzorcowe pola neutronowe w IEA Świerk.

241 Am-Be

252Cf

239Pu-Be

bez filtru filtr parafinowy
grubość 10 cm

filtr żelazny
grubość 10 cm

Osiągalny zakres mocy równoważnika dawki: 2 - 1400 uSv/h (mniej niż 3 dekady).
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Rys. 1. Wzorcowe pola neutronowe w Świerku - ustawienie aparatury do precyzyjnego
pomiaru rozproszeń neutronów w hali kalibracyjnej.

Źródła promieniowania gamma

W dyspozycji laboratorium są 3 źródła 137Cs produkcji ZSRR. Pola promieniowania gamma
tych źródeł wywzorcowała w roku 1986 Pracownia Pomiarów Promieniowania Jonizującego
ówczesnego PKNiMJ, mająca rangę laboratorium wzorców pierwotnych.

Osiągalny zakres mocy równoważnika dawki: 2 (iSv/h - 23 mSv/h (4 dekady).
Źródła skażeniowe: dla promieniowania beta są to 90Sr + 90Y, 2O4T1, 14C; dla promieniowania
alfa jest źródło 239Pu. Wymienione źródła są wyprodukowane i wywzorcowane przez Ośrodek
Badawczo Rozwojowy Izotopów (OBRI - POLATOM), w którym w roku 1999 został
ustanowiony przez Główny Urząd Miar państwowy wzorzec radioaktywności.

5. OCENA STANU I PERSPEKTYWY

W IEA istnieją wzorcowe źródła i pola promieniowania, metody pomiarowe i aparatura.
Obecne możliwości laboratorium wystarczają jednak tylko na zaspokajanie bieżących potrzeb,
a i to nie w pełni. Brak np. możliwości uzyskania dużych mocy dawek, które są potrzebne do
wzorcowania ze względu na fakt, że niektóre przyrządy wykazują nie tylko nieliniowość, ale
nawet zmniejszenie wskazań przy dużym poziomie mocy dawki.

Pracownicy mają wieloletnie doświadczenie zarówno we wzorcowaniu aparatury jak i w
metrologii promieniowania i w pomiarach porównawczych. Urządzenia techniczne i aparatura
są już przestarzałe. Stale prowadzone są prace mające na celu utrzymanie poziomu
laboratorium; sprawdza się okresowo parametry dozymetryczne pól i źródeł, doskonali metody
pomiarowe, organizuje porównania międzynarodowe. Jednak wszystkie te działania nie są
wystarczające. Zapewne w przyszłości nastąpi w Polsce specjalizacja laboratoriów
wzorcujących, w sensie rodzaju promieniowania i zakresu dawek. Laboratorium IEA, zarówno
ze względu na dotychczasowe doświadczenie i osiągnięcia, jak i na usytuowanie w ośrodku
reaktorowym, powinno nadal specjalizować się w metrologii pól promieniowania mieszanego
neutronowego + gamma.
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NISKICH DAWEK PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO

Andrzej Wójcik, Irena Szumiel
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Zakład Radiobiologii i Ochrony Zdrowia,

Warszawa

1. WPROWADZENIE

Pojęcie "promieniowanie jonizujące" budzi u większości osób strach i grozę. W niemałym
stopniu wynika to z przerażających skutków eksplozji bomb atomowych w Hiroszimie i
Nagasaki w 1945 roku. 14 lat temu, wybuch elektrowni w Czarnobylu uzmysłowił
społeczeństwu, że następstwa katastrofy jądrowej potrafią sięgać daleko poza granice
geograficzne krajów i ujemnie wpłynął na rozwój energetyki jądrowej w Europie zachodniej.
Stosunek przeciętnego obywatela do promieniowania jonizującego najlepiej chyba
odzwierciedlają popularne w niektórych krajach naklejki z napisem "promieniowanie? - nie
dziękuję".

Stosunkowo mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że zastosowanie technologii
nuklearnych, a więc promieniowania jonizującego, w wielu dziedzinach życia wzrasta.
Ogromny postęp diagnostyki medycznej, terapii nowotworów czy farmakologii możliwy jest
właśnie dzięki promieniowaniu. Technologię radiacyjną stosuje się do sterylizacji sprzętu
medycznego, produkcji tworzyw sztucznych, konserwacji żywności, oczyszczania spalin,
wykrywania dymu i badań wytrzymałości materiałów. W krajach Unii Europejskiej energetyka
jądrowa nadal zaspokaja ponad 30% potrzeb energetycznych i, długoterminowo, nie ma
innego źródła energii, które mogło by zastąpić wyczerpujące się zasoby paliw kopalnych.
Trzeba również pamiętać, że wszystko co żywe na naszej planecie poddawane jest
nieustannemu działaniu promieniowania jonizującego, oczywiście w znacznie niższych
dawkach niż te, na jakie narażonym jest się w obszarze wybuchu jądrowego. Niemniej jednak,
promieniowanie towarzyszyło rozwojowi życia i gdyby jego szkodliwość była tak wysoka, jak
niekiedy słyszymy w mediach, to człowiek po prostu by nie istniał.

2. EFEKTY PROMIENIOWANIA NA POZIOMIE MOLEKULARNYM

Najbardziej promieniowrażliwą częścią komórki jest jej materiał genetyczny - DNA.
Uszkodzenia DNA, o ile nie zostaną bezbłędnie naprawione, mogą prowadzić do transformacji
nowotworowej lub śmierci komórki. Komórki są świetnie przygotowane do naprawy
wszelkich uszkodzeń DNA: dysponują zestawem enzymów naprawczych, które czuwają nad
prawidłowym stanem materiału genetycznego. Fakt ten nie dziwi, jeśli się weźmie pod uwagę,
że DNA nieustannie ulega uszkodzeniom spontanicznym wynikającym z normalnych funkcji
komórki [1]. Naprawa DNA nie jest jednak procesem przebiegającym bezbłędnie. Uszkodzenia
mogą zostać nie naprawione lub naprawione błędnie, co prowadzi do śmierci komórki lub jej
transformacji w komórkę nowotworową. Prawdopodobieństwo utrwalenia uszkodzenia lub
błędnej naprawy wzrasta z poziomem uszkodzenia, czyli jest wprost proporcjonalne do dawki
promieniowania. O ile jednak można ustalić pewną progową ilość uszkodzeń, po
przekroczeniu której komórka ginie, to nie istnieje próg dawki promieniowania, poniżej
którego uszkodzenia zostaną w stu procentach bezbłędnie naprawione. Fakt ten ma zasadnicze
znaczenie dla ustalania ryzyka niskich dawek promieniowania.
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3. EFEKTY I RYZYKO NISKICH DAWEK PROMIENIOWANIA

W 1977 roku Międzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej (ICRP) zaleciła rozróżnianie
dwóch kategorii skutków popromiennych na organizmy: stochastycznych i deterministycznych
[2]. Rozróżnianie to oparte jest na rozważaniach mechanizmów leżących u podstaw efektów
promieniowania.

W fizyce i matematyce procesy stochastyczne to procesy losowe, przypadkowe. W
radiobiologii jako stochastyczne określa się takie efekty jak nowotwory lub schorzenia
dziedziczne, których prawdopodobieństwo wystąpienia, lecz nie stopień nasilenia jest wprost
proporcjonalne do dawki. Efekty deterministyczne natomiast to takie skutki promieniowania
jak choroba popromienna, zaćma (matowienie soczewki oka), rumień czy wypadanie włosów.
Skutki te nie są dziedziczone, ich objawy mijają z czasem, zaś przeciętne nasilenie zależy od
wysokości dawki: poniżej pewnego progu efekt nie występuje (rys. 1).

Efekty dziedziczne oraz, według aktualnych teorii, również nowotwory mają swój początek
w uszkodzeniu materiału genetycznego jednej komórki. Tego typu zjawiska mają zatem
charakter stochastyczny ponieważ ich zapoczątkowanie jest sprawą przypadku. Jeśli
napromienimy organizm dowolną dawką promieniowania jonizującego, to nigdy nie możemy
wykluczyć możliwości, że jakaś komórka zostanie uszkodzona w taki sposób, że zamieni się w
komórkę nowotworową. Ponieważ proces zaczyna się w jednej komórce, nie istnieje żadna
dawka progowa poniżej której prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu jest równe zeru.
Stąd efekty stochastyczne charakteryzuje bezprogowa zależność od dawki.

efekty stochastyczne efekty deterministyczn

stopień ostrości niezależny od dawki stopień ostrości zależny od dawki
bezprogowa zależność od dawki progowa zależność od dawki

0 dawka (Gy) dawka (Gy

Rys. 1. Częstość występowania popromiennych efektów stochastycznych
i deterministycznych w zależności od dawki promieniowania.

Natura i stopień nasilenia skutku stochastycznego wynika wyłącznie z rodzaju
uszkodzenia materiału genetycznego komórki i jej funkcji w organizmie. Bez znaczenia
jest ile komórek zostało uszkodzonych. Oznacza to na przykład, że nowotwór wywołany
dawką lSv nie różni się od nowotworu wywołanego dawką 100 mSv. Inaczej sprawa
wygląda w przypadku efektów deterministycznych. Nazwa ta określa zmiany w tkankach
lub narządach wynikające ze śmiertelnego uszkodzenia pewnej liczby komórek. Stopień
nasilenia efektu deterministycznego jest wprost proporcjonalny do liczby zabitych
komórek. Na przykład śmierć popromienna organizmu następuje dopiero po zabiciu
odpowiedniej liczby limfatycznych komórek macierzystych w szpiku kostnym. Osłonięcie
pewnej ilości komórek limfatycznych przed skutkami promieniowania powoduje
obniżenie śmiertelnego skutku promieniowania danej dawki. I to właśnie konieczność
śmiertelnego uszkodzenia odpowiednio dużej liczby komórek powoduje, że tego rodzaju
skutki promieniowania występują dopiero wtedy, kiedy wielkość dawki osiągnie pewną
wartość progową. Wysokość progu zależeć będzie od definicji efektu: w przypadku
matowienia soczewki oka, zmiany widoczne pod mikroskopem wystąpią po niższej
dawce, niż zmiany powodujące utratę wzroku. Charakterystyczną cechą efektów
deterministycznych jest zatem, że ich nasilenie wzrasta z dawką. '
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Należy zaznaczyć, że natura efektu popromiennego, stochastyczna czy deterministyczna,
zależy od stopnia uszkodzenia populacji komórkowej. Jeśli wszystkie komórki napromienione
zginą, nowotwór nie powstanie, natomiast wystąpi efekt deterministyczny. Jeśli natomiast
niektóre uszkodzone komórki przeżyją, istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia efektów
stochastycznych.

Najbardziej znamiennym przykładem efektu stochastycznego jest powstawanie
nowotworów. Zgodnie z definicją zależność występowania nowotworów od dawki ma
przebieg bezprogowy [3]. Każda dawka promieniowania, jakkolwiek mała, może być zatem
szkodliwa dla zdrowia . Oznacza to, że powinniśmy się wystrzegać wszelkiego kontaktu z
promieniowaniem? Czy nie zgadzać się na prześwietlenie klatki piersiowej lub złamanej ręki?
Należy znów zdać sobie sprawę, że promieniowanie jonizujące nie jest jedynym czynnikiem
ryzyka w naszym życiu. Przyjrzyjmy się przyczynom zgonów. W 1994 roku zmarło w Polsce
386775 osób [4]. 51 procent zgonów spowodowanych było chorobami układu krążenia.
Wiadomo, że głównym powodem chorób układu krążenia jest brak ruchu, zła dieta i palenie
tytoniu. Papierosy to jedna z najczęstszych przyczyn powstawania nowotworów, na które
zmarło 77548 osób. Obliczono, że ryzyko wypalenia aktywnie jednego papierosa (lub 16
wypalonych pasywnie) jest podobne jak po dawce 0,05 mSv [5]. Dawka skuteczna otrzymana
podczas prześwietlenia płuc leży w granicy 0,05 - 0,5 mSv (w zależności od aparatu
rentgenowskiego). Oznacza to, że prześwietlając płuca narażamy nasze zdrowie w tak samo,
jak wtedy kiedy wypalamy od 1 do 10 papierosów. A przecież przy obliczeniach nie
uwzględniono korzyści wynikających z wykrycia schorzeń dzięki prześwietleniom.

Polska Państwowa Agencja Atomistyki podaje, że w wyniku katastrofy w Czarnobylu,
średnie napromienienie ludności na terenie Polski w ciągu 50 lat wyniesie około 0,9 mSv [6].
Teoria liniowa zależności dawka-efekt dla efektów stochastycznych przewiduje, że po dawce
1 mSv prawdopodobieństwo zgonu z powodu nowotworu wynosi 5 na 100 000 osób. W ciągu
50 lat, w 40 milionowej Polsce należy się zatem spodziewać 1800 dodatkowych zgonów.
Liczba ta, aczkolwiek realna, nie zostanie zauważona, ponieważ zginie w wielokrotnie
wyższych statystycznych fluktuacjach oczekiwanych 3,5 miliona zgonów na nowotwory
złośliwe wywołanych innymi przyczynami.

W Niemczech obliczono, że dodatkowe ryzyko dla zdrowia wywołane skutkami katastrofy
w Czarnobylu jest porównywalne do ryzyka na jakie narażamy się przebywając samochodem
odcinek 100 km, przelatując samolotem odcinek 1100 km lub po prostu żyjąc przez 20 minut
w wieku lat 60 [5]. W Stanach Zjednoczonych obliczono, że dawka skuteczna 0,1 mSv niesie
podobne ryzyko dla zdrowia jak spożycie 0,5 litra wina lub 40 łyżeczek masła orzechowego,
10 kilometrowy spływ kajakiem, 15 kilometrowy przejazd rowerem lub 10 zastrzyków
lekarskich [5].

Z powyższych przykładów wynika że ryzyko wynikające z poziomu promieniowania
jonizującego na jakie jesteśmy przeciętnie narażeni jest względnie małe. Wpadanie w panikę z
powodu otaczających nas "promieni śmierci" jest zatem równie bezsensowne jak
nieuzasadnione narażanie się na działanie wyższych dawek promieniowania. Trafnie określa to
przyjęta w ochronie radiologicznej zasada zwana ALARA: narażenie powinno być tak niskie
jak tylko jest to rozsądnie osiągalne (As Low As Reasonably Achievable).
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WSTĘP

Typowy beton konstrukcyjny wykazuje, nawet bez żadnych szczególnych dodatków, dobrą
odporność na promieniowanie jonizujące. Dowodem są konstrukcje betonowe narażone w
instalacjach do napromieniowań, tak y jak i elektronowych na dawki porównywalne tylko z
tymi jakie otrzymują w ciągu milionów lat ciała w kosmosie, pozbawione atmosfery osłonnej.
Miejsc z silnie napromieniowanym betonem, w zakładach obróbki radiacyjnej jest sporo: w
Warszawie są nimi miejsca betonowe, gdzie pada wiązka elektronów dużej energii i mocy w
czasie strojenia akceleratora i później w czasie napromieniowań, w przerwach między
skrzynkami z obiektami obróbki. Dawki jakie otrzymał beton w tych miejscach bez utraty
struktury można szacować na tysiące megagreji. Odporność ta jest zadziwiająca, skoro beton
powstaje w obecności nadmiaru wody, która zostaje związana w postaci krystalicznych
wodzianów (hydratów) i pozostaje w strukturze betonu na stałe w sporym stężeniu ponad
10%. Wiążąc odporność trwałość radiacyjną, a także w dużej mierze termiczną betonu naszej
cywilizacji zwróciłem uwagę w jednej z publikacji, że woda związana jest w betonie tak
trwale, że przetrwa śmierć Ziemi. Istoty inteligentne penetrujące po tym tę część galaktyki
metodami neutronowymi stwierdzą że na obiekcie jest woda, tyle że nie do eksploatacji,
mimo że jest jej ponad 10% w betonie. I drugi wniosek natury kosmicznej już dla nas: na
Marsie była z pewnością woda i miała szansę zostać w sposób naturalny być związaną w
związki betono-podobne. Dlatego sygnały o wodzie na Marsie i innych z pozoru suchych
ciałach kosmicznych mogą być złudne, bo tak związana woda dająca sygnały neutronowe i
podczerwone może być zupełnie niedostępna dla podróżników w Kosmosie. Dopiero bardzo
wysokie temperatury, znacznie ponad 1000 K mogłyby tę wodę uwolnić.

Odporność na promieniowanie spowodowała wykorzystanie betonu do wiązania odpadów
radioaktywnych i bezpiecznego nie tylko składowania ale, jak w Holandii, nawet do
umacniania morskich linii brzegowych. Walce betonowe zawierające wewnątrz materiał
radioaktywny były z zewnątrz impregnowane polimerem, nabywając trwałą odporność na
wodę morską. Zwiedzałem instalację pełnej skali w ośrodku Petten do wiązania odpadów
radioaktywnych w betonie. Naciski zielonych organizacji były jednak tak silne, że
zaprzestano umacniania linii brzegowej takimi blokami betonu, wewnątrz radioaktywnego,
ale na zewnątrz wykazującego tylko normalne tło.

Narzucone w ostatnich dziesięcioleciach przez organizacje ekologiczne zastrzeżenia
spowodowały zainteresowanie się istotą odporności betonu na promieniowanie. Rozpoczęte
jeszcze w końcu lat siedemdziesiątych nasze badania we współpracy ze szwedzkim
ośrodkiem w Studsvik, publikowane tylko w postaci raportów [1], lecz cytowane w
publikacjach regularnych [2] wzbogacone późniejszymi uogólnieniami wynikającymi z
głębszego poznania elementów chemii radiacyjnej ciała stałego, wykazały istotę zjawisk.
Okazało się, że nie tylko część krzemianowa z przyczyn oczywistych ale i część wodzianowa
betonu z przyczyn początkowo niejasnych, są studniami energetycznymi dla pochłoniętego
promieniowania jonizującego, prowadząc do tylko znikomego rozkładu wody na wodór i tlen
bez istotnej utraty pozytywnych cech strukturalnych i wytrzymałościowych betonu.
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Zjawisko odwodornienia, jako elementarne, jest powszechne dla wielkich dawek
podawanych dla dowolnych materiałów zawierających wodór, nawet dla polimerów
naturalnych i sztucznych. Woda jest jednak wyjątkiem; w jej przypadku, nawet tej, która jest
związana hydratowo (wiązaniami wodorowymi lub siłami van der Waalsa) w betonie,
głównym mechanizmem rozpraszania energii promieniowania na ciepło jest destrukcja
rodnikowa przejściowo powstających w gniazdach wielojonizacyjnych nadtlenku wodoru i
wodoru cząsteczkowego. Warunkiem tej trwałości radiacyjnej wody jest nieobecność solutów
0 dużej stałej szybkości z rodnikami w wodzie.

Wszystkie dalsze rozważania o chemii radiacyjnej betonu dotyczą działania
promieniowania na typowe betony. Sytuacja może zmieniać się, choć nie musi, jeżeli w
czasie wiązania obecne będą dodatkowe składniki chemiczne, które mogłyby modyfikować
chemię betonu. Warunki krańcowe tolerancji betonu na wiązane w nim odpady, których ilość
1 jakość, np. związków organicznych i azotanów z przerobu paliwa jądrowego może naruszyć
własności materiałowe betonu, są raczej znane.

STAN LITERATUROWY ZAGADNIENIA

Zagadnienia związane z przechowywaniem odpadów promieniotwórczych o różnym
poziomie i rodzaju radioaktywności należą do stosunkowo jawnych dziedzin stosowanej
nukleoniki chemicznej, w porównaniu z nukleoniką wojskową oraz z niektórymi działami
nukleoniki reaktorowej o znaczeniu komercjalnym. Tym niemniej obejmują pewne fragmenty
utajnione, które wskazywałyby na skład chemiczny i izotopowy fragmentów głowic
jądrowych, poddanych złomowaniu, ale ciągle o interesującym, dla państw terrorystycznych,
składzie.

Rok 1998 zaznaczył się w omawianej dziedzinie ukazaniem się dwóch przeglądów
monograficznych o objętości niemal książkowej. Najpoważniejszym (50 stron dużego
formatu w amerykańskim J.Mater.Res.) jest publikacja zbiorowa pod wiodącym kierunkiem
Webera [3] z Pacific Northwest National Laboratory w Richland, stan Washington, USA.
Dalsi autorzy pochodzą z dalszych ważnych ośrodków: Ewing z Nuclear Engineering and
Radiological Sciences, The University of Michigan, Ann Arbor, USA; Catlow z The Royal
Institution, London WIX 4BS, U.K.; Diaz de la Rubia z Lawrence Livermore National
Laboratory, Livermore, California, USA; Hobbs z Department of Materials Science and
Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, USA;
Kinoshita z Department of Nuclear Engineering, Kyushu University, Fukoka w Japonii;
Matzke z European Commission, Joint Research Center, Institute for Transuranium Elements,
Karlsruhe, Niemcy; Motta z Department of Nuclear Engineering, Pensylvania State
University, University Park, Pennsylvania, USA; Nastasi, z Los Alamos National Laboratory,
Los Alamos, New Mexico, USA; Salje z Department ofEarth Sciences, University of
Cambridge, U.K.; Vance z Materials Diyision, Menai, Australia i Zinkle z Oak Ridge
National Laboratory, Tennessee, USA. Do tego zespołu nie należą Donald, Metcalfe, Taylor
[4] pracujący w znaczącym laboratorium wojskowym Atomie Weapons Establishment,
Aldermaston, UK, którzy przygotowali własny przegląd (mniejszej objętości - 36 stron) w
angielskim piśmie materiałowym, Journal of Materials Science, rok wcześniej. Wymieniamy
wszystkie związane z tymi publikacjami laboratoria by wykazać wagę jaką przykłada się do
zagadnienia i w jak szerokim zakresie publikuje się materiały dla zaspokojenia
zaniepokojenia organizacji ekologicznych i ich nienaukowych odgałęzień ekologistów (nie
mylić z ekologami) jak Greenpeace i podobne. .
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Aktualna chemia odpadów promieniotwórczych obejmuje niemal wszystkie dziedziny
chemii z polimerami włącznie, które też rozważa się, jako matryce, do przechowalnictwa.
Jednakże dwie wyżej cytowane publikacje zawężają zagadnienie do materiałów ceramicznych
i szkieł, a do pierwszych z nich należy też i beton, zazwyczaj portlandzki. Mimo że jest to
najtańszy materiał immobilizujący odpady, a może właśnie dlatego, nie jest on najszerzej
omówiony w wymienionych przeglądach, w których zadziwia zajmowanie się materiałami o
dużej cenie, która chyba nie doprowadzi do wdrożeń.

Nasze zainteresowanie betonem wynika z rozpoznania interesujących elementów chemii
radiacyjnej ciała stałego, które są przedmiotem statutowych badań innych stałych faz na
reakcje chemiczne występujące w tym stanie skupienia oraz wieloletniego zajmowania się
zagadnieniem jeszcze w latach osiemdziesiątych ze szwedzkim ośrodkiem atomowym w
Studsvik.

OBIEKT NAPROMIENIOWANIA

Podstawowym zagadnieniem chemii radiacyjnej ciała stałego jest ścisłe określenie co jest
poddane działaniu promieniowania jonizującego, obojętnie czy od wewnątrz czy od zewnątrz.
Zagadnienie to nie istnieje w przypadku chemii radiacyjnej gazów, i w minimalnym stopniu,
rzadko poruszanym, rozpatrywane jest w napromieniowaniu jednorodnych cieczy. W
przypadku fazy stałej odpowiedź na pytanie co napromieniowujemy jest trudna i nie zawsze z
przyczyn obiektywnych, to znaczy luk poznawczych w chemii ciała stałego, kompletna.

Chemia betonu z jego intrygującą rolą dużych ilości wody związanej trwale, można
powiedzieć bez przesady że „na wieki", fascynowała badaczy bardzo wcześnie i na każdym
nowym etapie rozwoju chemii dodawano nowe koncepcje chemii wiązania składników w
nową jakość o znakomitych własnościach użytkowych. Z publikacji o betonie, które ukazały
się w latach dziewięćdziesiątych wybieram te, które są najbliższe odpowiedzi na pytanie co
właściwie napromieniowujemy i co ulega przemianom chemicznym w trakcie
napromieniowania i w efektach post-radiacyjnych.

Jednym z istotnych składników betonu jest stosunkowo (w porównaniu ze zjawiskami na
poziomie molekularnym) gruboziarnisty piasek, a nawet żwir. Jakkolwiek spełnia on ważną
rolę w zachowaniu się betonu, to jednak jest to głównie dwutlenek krzemu, najczęściej w
postaci mniej lub •więcej krystalicznego kwarcu, który ulega nieistotnym przemianom pod
wpływem promieniowania. W dalszych rozważaniach pomijamy ten składnik betonu.

Najważniejsze są nowe fazy, które powstają w reakcjach wody ze składnikami klinkieru,
czyli bezwodnych glinianów wapnia. Reakcja uwodnienia półwodnego siarczanu wapnia
który też znajduje się w cemencie jest prosta, następuje powstanie dwuwodnego siarczanu
wapnia CaSO4.2H.2O, choć jego dalsze losy radiacyjne nie są proste, jak opisano niżej.

Uwadnianie najważniejszego składnika czyli glinianu trójwapniowego symbolizowanego
w chemii cementu jako C3A, w obecności siarczanu wapnia, zachodzi dwustopniowo.
Natychmiastowa reakcja prowadzi do wytworzenia soli zwanej ettringitem, sumarycznie:
3CaO.Al203.3CaS04.32H20. W starszych publikacjach związkowi temu przypisywano raczej
31 cząsteczek wody i nazywano od odkrywcy - solą Candlota. Ettringit, który pokrywa
podkład glinianu trójwapniowego reaguje z nim i dodatkową cząsteczką wody tworząc
„niskosiarczanowy" ettringit: 3CaO.Al2O3.CaSO4.i2H.2O. W nieobecności siarczanu wapnia
lub jonów siarczanowych, glinian trójwapniowy reaguje bezpośrednio z wodą na
3CaO.Al2O3.6H2O, odpowiedzialny za szybkie wiązanie. Obecny w klinkierze w różnych
zawartościach żelazoglinian czterowapniowy (C4AF) tworzy z wodą tri i hexa hydraty.
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Krzemian trójwapniowy wreszcie, C3S uwadnia się w pięciu stadiach. Istotną więc cechą
reakcji chemicznych wiązania wody jest warstwowe odkładanie się związków o różnym
stopniu uwodnienia i najczęściej różnym składzie, co zresztą komplikuje interpretację
radiacyjną zachodzących zjawisk. W stanie niejednorodnego rozmieszczenia ale najczęściej w
fazie ciągłej sąsiadujących ze sobą cząsteczek, w betonie znajduje się aż 15% wody!

Niejednorodność betonu ilustrują rysunki w monografiach chemii betonu (najświeższa
pozycja, [5]). Poszczególne „słoje" określonych związków narastające wokół zarodków mają
grubości już od dziesiątek angstromów w górę. Jak wiadomo z doświadczenia, beton ulega
reakcjom wiązania znacznie rozciągniętym w czasie i utrzymywania go w stanie nadmiaru
wilgoci, wręcz polewania wodą. Powstaje pytanie, czy obecność promieniowania
jonizującego w czasie wiązania, a takie byłyby warunki rzeczywiste przy konieczności
szybkiego zabezpieczania odpadów, może wpłynąć na przebieg reakcji hydratacji. Jest to
mało prawdopodobne i było brane pod uwagę w kierowanych przeze mnie pracach
niejawnych nad wpływem silnego promieniowania gamma na cement w czasie wiązania.
Badania były wykonane w źródle Gammacell 220 (ok. 10 kGy/h) zakupionym od producenta
przez pewien instytut do celów specjalnych. Wyniki wytrzymałościowe betonu wiązanego w
polu promieniowania y były w granicach błędu, jednak z tendencją pozytywną, która zresztą
mogła być spowodowana podwyższeniem temperatury. Pozostaje więc rozpatrywanie reakcji
chemoradiacyjnych betonu ustabilizowanego w dłuższych okresach po ostatecznym
związaniu wody.

WYNIKI BADAŃ I WNIOSKI

Kształtki betonu przygotowano w postaci nadającej się do badań wytrzymałościowych.
Niektóre z nich zaopatrywano w wąski kanał prowadzący do środka walca, potrzebny do
wprowadzania termopary. Ewentualne straty wody badano metodą precyzyjnego ważenia po
megagrejowych dawkach promieniowania. Ubytki masy były bardzo małe i mieściły się w
granicach wahań wilgotności tak porowatego materiału jakim jest beton.

Oznaczanie wody w betonie jest trudne, zwłaszcza gdy ma być rozpoczęte wyizolowaniem
wody. Ponieważ do tej pory nie było to nikomu potrzebne, brak w literaturze analitycznej
opisu konkretnych metodyk. Nasuwają się metody nieniszczące, np z absorpcji neutronowej.
Metoda ta w zasadzie opiera się na oznaczaniu wodoru, jednak ponieważ wodór może
występować w betonie tylko w postaci związku z tlenem, może to być metoda o wynikach
jednoznacznych. Wypróbowaliśmy jednak znacznie prostsze podejście wystarczające dla
naszych badań. Ponieważ woda w betonie tworzy ciągłą fazę hydratową założyliśmy że jej
widmo mikrofalowe jest podobne do widma wody. Istotnie, rozgrzewanie w polu mikrofal o
częstotliwości 2,45 GHz dowodzi słuszności tego założenia. Absorpcja tego promieniowania
niejonizującego jest tak silna, że już po kilku minutach w polu o mocy generującej 600 W,
bloczek betonowy jest tak gorący, że nie może być wzięty do ręki. Zgodnie z
przewidywaniami, rozgrzewanie postępuje liniowo, czego dowodzą wykresy.
Przeprowadzone badania tą metodą wykazały znikomy postęp radiolizy. Wewnętrzne
rozgrzewanie po którym następowało ważenie nie wykazało też usuwania gazowych
produktów radiolizy, co usuwa podejrzenia, że gazowe produkty radiolizy mogłyby mieścić
się w sieci materiału wyjściowego, co nieraz ma miejsce w radiolizie ciała stałego.

Wnioskować można, że zwykły beton dowolnej odmiany, ma ogromną, więcej niż
wystarczającą pojemność pochłonięcia dawek promieniowania bez skutków chemicznych i
mechanicznych. Tłumaczy się to specyfiką chemii radiacyjnej ciała stałego. Zdolność osłonna
betonu liczona objętościowo jest lepsza od wody, a więc beton zastępuje schrony wodne, i

124



jest znacznie mniej od nich kłopotliwy, zważając na konieczność ciągłego oczyszczania i
kontroli aktywności wody osłonowej. Stwierdzając znakomite własności osłonowe betonu
należy zaznaczyć, że nie ma potrzeby wzbogacać go dodatkami mającymi polepszyć
własności osłonne, np. siarczanem baru. Dodatek ten, w postaci rozdrobnionej może
pogarszać własności wytrzymałościowe betonu, a pewno robi to pył ołowiany, odpad
hutnictwa ołowiu, proponowany czasem jako dodatek.

Reasumując zalety betonu podkreślić trzeba, że przyczynia się to do kompaktowości
wszelkich osłon przed promieniowaniem, zwłaszcza odpadów promieniotwórczych. Kończąc
wystąpienie, już zupełnie ogólnie należy stwierdzić, że zwolennicy energetyki jądrowej za
mało podkreślają redukowałność odpadów do bardzo małych objętości. Moja praca
popularyzatorska podkreśla, że na jednego mieszkańca przypada rocznie więcej niż jedna tona
odpadów. Nawet po ich najefektywniejszej redukcji, tzn. przez spalanie pozostaje tego 100 kg
rocznie. Nie wspominam już o odpadach energetyki węglowej, gdzie w samej tylko
Warszawie i jej obrzeżach trzeba składować milion ton popiołów rocznie. Natomiast
najbardziej aktywne odpady z elektrowni jądrowych, nawet przy założeniu produkcji całej
energii elektrycznej jądrowo, liczone są w gramach na mieszkańca z energii tej
korzystającego. Zwolennicy energetyki jądrowej za mało podkreślają skromność miejsca
jakie wymagają odpady nawet przechowywane bez przerobu chemicznego, (por.
opublikowane w Wiedzy i Życiu rozwiązania szwedzkie). Zwiedzając elektrownie francuskie
każdy może się przekonać, że baseny do przechowywania wypalonego paliwa, wielkości
małego basenu pływackiego albo suche schrony betonowe wymagają najwyżej
pięciometrowej warstwy osłonowej wody lub równoważnej betonowej, a natężenie
promieniowania za tą osłoną jest bliskie naturalnego tła promieniowania naturalnego.
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GAZOWYCH PRODUKTÓW ROZSZCZEPIENIA
Z ELEMENTÓW PALIWOWYCH: POSTĘP PRAC

WYNIKAJĄCY Z MIKRO-STRUKTURALNYCH OBSERWACJI

Marcin Szuta
Instytut Energii Atomowej, Otwock-Swierk

Podczas napromieniowania neutronami struktura paliwa UO2 podlega znacznym zmianom.
Jednym z ważnych zmian strukturalnych jest wzrost ziaren w materiale ceramicznym UO2 w
funkcji temperatury i wypalenia. Mikrostruktura wysoko wypalonego paliwa składa się z
kilku typowych stref [1]. Bardzo blisko powierzchni paliwa występuje strefa o typowej
grubości od 100 do 200 |_im gdzie występują bardzo małe ziarna o średnicy mniejszej niż
1 - 2 u.m. Postępując dalej w głąb paliwa, występuje strefa o morfologii bardzo podobnej do
struktury oryginalnej gdzie temperatura nie przekracza temperatury progowej około 1100° C
[2] dla wypaleń większych niż 30 MWd/kgU. Idąc dalej w kierunku środka pręta paliwowego,
utworzona jest strefa, która charakteryzuje się wzrostem ziaren, chociaż ta strefa nie zawsze
jest uformowana.

Dla paliwa uprzednio napromieniowanego o określonym wypaleniu, promieniowy rozkład
wielkości ziaren jest funkcją ciągłą [3]. Wielkość ziaren paliwa jest tym większa im bliżej
środka pręta paliwowego obserwujemy ich wielkość.

Ponieważ strefa charakteryzująca się wzrostem ziaren nie zawsze jest utworzona i rozkład
wielkości ziaren jest funkcją ciągłą, można wywnioskować, że musi istnieć temperatura
progowa dla której wzrost ziaren występuje [2]. Jeśli wzrost ziaren nie występuje w
bazowym napromienianiu to znaczy, że temperatura progowa nie została przekroczona.

Z drugiej strony, zauważyliśmy, że promieniowy rozkład stężenia gazowych produktów
rozszczepienia uwięzionych w paliwie koreluje z promieniowym rozkładem wielkości ziaren.
Te dwa rozkłady są z grubsza odbiciem zwierciadlanym. Zatem jest oczywiste, że występuje
zależność pomiędzy wielkością ziarna, temperaturą, wypaleniem i stężeniem uwięzionych
gazowych produktów rozszczepienia w paliwie. To wskazuje również, że mechanizm wzrostu
ziaren określa w zasadzie wydzielanie gazowych produktów rozszczepienia dla wysokich
temperatur.

Dobrze uzasadnione założenie, że krzywa Vitanza'y [4] opisująca temperaturę w funkcji
wypalenia powyżej której względne wydzielanie gazowych produktów rozszczepienia
przekracza wartość 1%, przedstawia temperaturę rekrystalizacji ziaren paliwa wskazuje, że
szybkość wzrostu ziaren musi zależeć od wypalenia na sposób najlepszego dopasowania
wzrostu ziaren z tą krzywą [5]. Powyższe pokazuje, że krzywa Vitanza'y opisuje zjawisko
dynamiczne, a nie tak jak by się mogło wydawać stan statyczny. Powyższe założenia
prowadzą do konkluzji, że kinetyka wydzielania gazowych produktów rozszczepienia z
napromieniowywanego paliwa UO2 dla wysokich temperatur jest określona kinetyką wzrostu
ziaren.

Powyższe rozumowanie pozwoliło nam zmodyfikować model wzrostu ziaren opracowany
przez Ainscough'a i współpracowników [6], który przyjmuje się jako najlepszy dostępny
model. W szczególności zmodyfikowaliśmy współczynnik, który jest odpowiedzialny za
szybkość wzrostu ziarna w równaniu Ainscough'a poprzez uwzględnienie wpływu wypalenia
na ten współczynnik.

Z drugiej strony wiadomo, że zmiany wprowadzone przez zdarzenia rozszczepień
wprowadzają dwa przeciwstawne zjawiska [7]. Duże stężenie punktowych defektów w siatce
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krystalograficznej powstałe w wyniku kolca rozszczepienia wzmaga transport atomów
poprzez granice ziaren zwiększając tym samym szybkość wzrostu ziarna. (Tutaj
wykorzystaliśmy krzywą Vitanza'y dla zmodyfikowania szybkości wzrostu ziarna).
Jednocześnie, wprowadzone zanieczyszczenia przez zdarzenia rozszczepień, hamują wzrost
ziarna ograniczając wielkość ziarna. Wykorzystując dane eksperymentalne zaprezentowane
przez Bagger'a i współpracowników [3], byliśmy w stanie uwzględnić mechanizm
hamowania wzrostu ziarna poprzez zmodyfikowanie parametru ograniczającego wielkość
ziarna w zależności od wypalenia i temperatury.

Rozwiązując numerycznie zmodyfikowane równanie różniczkowe Ainscough'a poprzez
wykorzystanie metody Runge-Kutta, otrzymaliśmy zgodność z danymi eksperymentalnymi
wzrostu ziaren paliwa umieszczonego w reaktorze w funkcji temperatury dla dwóch różnych
wypaleń [6]. 10 % wzrostu wielkości ziarna dla wypalenia około 6,5 MWd/kgU występuje
przy temperaturze około 1300° C, a dla wypalenia około 13 MWd/kgU występuje przy
temperaturze około 1200° C. Te wyniki bardzo dobrze korelują z krzywą Vitanza'y.

Ta sama powyższa zasada wyznaczenia temperatury dla wzrostu ziarna o 10% pozwala
nam określić krzywą temperatury rekrystalizacji paliwa w funkcji wypalenia z rodziny
krzywych wzrostu ziarna w funkcji temperatury dla różnych wypaleń. Otrzymaliśmy w ten
sposób krzywą, która pokrywa się z krzywą Vitanza'y.

Ogólnie rzecz biorąc jest przyjęte [8-15], że większość nierozpuszczalnych atomów gazu
kryptonu i ksenony wytworzonych podczas rozszczepienia jest uwięzionych w
napromieniowanym paliwie w temperaturach poniżej temperatury progowej. Przyjęliśmy, że
większość atomów gazu jest zatrzymanych w matrycy ziaren będąc tam unieruchomiona w
wyniku chemicznego oddziaływania z paliwem oraz wychwycona przez małe pęcherzyki.
Zakładamy dalej, że zatrzymane gazy w paliwie są uwolnione z objętości ziarna, która uległa
rekrystalizacji.

Aby uzupełnić układ równań różniczkowych modelu defektowo-pułapkowego zachowania
się gazowych produktów rozszczepienia [8, 16, 17, 18], szybkość uwalniania uwięzionego
gazu w paliwie w wyniku rekrystalizacji musi być zdefiniowana. Mnożąc szybkość zmiany
objętości ziarna w wyniku rekrystalizacji przez stężenie gazu unieruchomionego w matrycy,
Mr, i wychwyconych w pęcherzykach, Mtr, otrzymujemy wyrażenie na uwalnianie gazowych
produktów rozszczepienia z jednego ziarna, Rg0:

g | ^ (1)

gdzie dD/dt jest określone przez zmodyfikowane równanie różniczkowe Ainscough'a.

Iloczyn szybkości wydzielania gazowych produktów rozszczepienia z jednego ziarna, Rg0,
i liczby ziaren, N, w podwyższonej temperaturze, określonej równaniem (2) poniżej,
wyznacza szybkość wydzielania z objętości jednostkowej.

(2)

gdzie p - porowatość w %, D m - ograniczony rozmiar ziarna przy którym wzrost ziarna znika.

Ostatecznie, defektowo pułapkowy model przedstawiony wcześniej [8, 16, 17, 18] może
być uzupełniony opisem zachowania się gazowych produktów rozszczepienia w wyniku
procesu wzrostu ziaren, zgodnie z powyżej przedstawionymi założeniami. Sprzężone
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równania takiego modelu zostały rozwiązane wykorzystując metodę Rungego-Kutta i
technikę różnic skończonych według schematu Crank-Nicholson'a. Przyjęto ponadto, że
powierzchnia całkowita nie ulega zmianie podczas procesu wzrostu ziaren.

Postanowiliśmy powtórzyć procedurę uzyskania eksperymentalnych danych [1-3] jakie
podaje się w literaturze, a dotyczące rozkładu promieniowego uwięzionego Xe w paliwie po
uprzednim napromieniowaniu w reaktorze w celu uzyskania odpowiedniego wypalenia a
następnie zwiększeniu temperatury (mocy reaktora) wykorzystując uzupełniony model o
proces rekrystalizacji.

Wykorzystując równania Owczynnilowa [19] określające temperaturę paliwa typu
WWER-440 rozważyliśmy dwa przypadki kiedy:
a) temperatura paliwa w czasie napromieniowania w celu uzyskania odpowiedniego

wypalenia jest tylko w części pręta poniżej temperatury rekrystalizacji,
b) temperatura paliwa w czasie napromieniowania w celu uzyskania odpowiedniego

wypalenia jest dla całego pręta poniżej temperatury rekrystalizacji.

Na rysunku 1 dotyczącym przypadku (a) obserwuje się, że w części centralnej pręta
uzyskuje się większe stężenie gazu niż w części pośredniej pręta.
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Rysunek 2 dotyczący przypadku (b) pokazuje, że stężenie gazowych produktów
rozszczepienia maleje w sposób istotny w centralnej części pręta paliwowego gdy
utrzymywanie zwiększonej temperatury trwało 37 godzin dla trzech różnych mocy reaktora.
Im większa jest moc tym mniejszy jest przedział wysokiego stężenia gazu.
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Im większy jest rozmiar ziarna, tym większy jest próg temperatury rekrystalizacji ziarna.
To znaczy, jeśli ograniczający rozmiar ziarna dla danej temperatury jest równy
początkowemu rozmiarowi ziarna, wtedy rekrystalizacja nie występuje. W konsekwencji,
wydzielanie gazowych produktów rozszczepienia również nie wystąpi i stężenie uwięzionych
gazowych atomów pozostaje na poziomie koncentracji. Jeśli podczas akumulowania
gazowych produktów rozszczepienia, temperatura jest wyższa niż temperatura rekrystalizacji
w części centralnej pręta paliwowego, to wzrost ziarna nastąpi, ziarna stawać się będą
większe przy jednoczesnej akumulacji. To wskazuje, że koncentracja uwięzionych atomów
gazu będzie wyższa w części centralnej niż w części pośredniej pręta (patrz rys. 1).

Jeśli czas rekrystalizacji jest mniejszy niż albo równy czasowi utrzymywania paliwa na
podwyższonej temperaturze poprzedzonej nagromadzaniem wypalenia w temperaturze
poniżej temperatury rekrystalizacji, to promieniowy rozkład stężenia gazowych produktów
rozszczepienia w sposób istotny maleje w części centralnej pręta (rys. 2).

W konkluzji, uzupełnienie modelu pułapkowo defektowego o proces rekrystalizacji ziaren
pozwala w sposób jakościowy wyjaśnić wyniki eksperymentalne. W szczególności większa
koncentracja uwięzionego gazu w części centralnej pręta, gdzie temperatura jest najwyższa,
dotąd niewytłumaczalna stała się zrozumiała.
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DO ZATĘŻANIA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

Grażyna Zakrzewska-Trznadel, Andrzej G. Chmielewski,
Marian Harasimowicz, Bogdan Tymiński

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

Metody membranowe, szeroko stosowane w nauce i technice, znajdują także zastosowanie w
wielu dziedzinach techniki i energetyki jądrowej, między innymi:
• do zatężania odpadów promieniotwórczych,
• wzbogacania rud uranowych,
• przerobu paliwa j ądrowego,
• wychwytu i rozdzielenia lotnych promieniotwórczych produktów reakcji jądrowych,
• oczyszczania wód reaktorowych i odzysku z nich kwasu borowego,
• rozdzielania izotopów naturalnych

W literaturze można znaleźć liczne opisy instalacji do oczyszczania ciekłych odpadów
promieniotwórczych pracujących w ośrodkach jądrowych na całym świecie, w których
wykorzystano metody permeacyjne. W Chalk River Laboratories (Atomie Energy of Canada
Ltd.) eksploatowana jest instalacja oczyszczająca mieszane COP (Ciekłe Odpady
Promieniotwórcze). Składa się ona ze stopnia mikrofiltracji, układu spiralnych modułów RO
oraz modułów rurowych RO (Osmoza Odwrócona). Stopień eliminacji zanieczyszczeń
podstawowych dla całej instalacji wynosi: emitery alfa - 99.9%, emitery beta + gamma -
99.6%, PO43" - 99.1% [1, 2]. Dwa stopnie ultrafiltracyjne są zastosowane w instalacji do
odzysku aktynowców w Sellafield. W elektrowni jądrowej w Paks na Węgrzech zbudowano
instalację UF (do oczyszczania i odzyskiwania roztworów kwasu boro-wego [3].
Oczyszczanie prowadzone jest z pomocą membran polisulfonowych i daje 45-krotną redukcję
objętości oraz współczynniki dekontaminacji 10-100. W tej samej elektrowni pracuje również
membranowy układ płytowo-ramowy do oczyszczania ścieków nisko aktywnych. Pilotową
stację oddzielającą zawiesiny promieniotwórcze metodą ultrafiltracji zbudowano w
Harwell Laboratory (W. Brytania). W instalacji tej osiągane są wysokie współczynniki
redukcji objętości i dekontaminacji (ok. 200), a produktem jest 1-procentowy koncentrat
zawiesiny.

Ultrafiltrację zastosowano do oczyszczania COP pochodzących z zakładów produkujących
paliwo jądrowe w Hanau (Niemcy). Przerabiane ścieki zawierają ciekłe odpady pralnicze,
strumienie pochodzące z dekontaminacji pracującej instalacji wytwarzającej paliwo
(domieszki olejów, smarów, pyłów, emitery alfa). Bezpośrednia ultrafiltracja tych ścieków
daje współczynniki dekontaminacji równe 10 i 10-15-krotną redukcję objętości.
Ultrafiltracja połączona z adsorpcją na ziarnach zastosowana została w ośrodku jądrowym w
Cadarache (Francja), a także w laboratoriach jądrowych Harwell i Backfill (Wielka Brytania).

Od roku 1985 prowadzone były w IChTJ prace nad oczyszczaniem i zatężaniem
nisko i średnio aktywnych ciekłych odpadów promieniotwórczych (COP) powstających w
polskich ośrodkach jądrowych oraz dostarczanych do ZDOUP-IEA w Świerku z terenu
całego kraju celem unieszkodliwienia. Przebadano możliwość zatężania COP za pomocą
metod filtracji ciśnieniowej: ultrafiltracji, nanofiltracji i osmozy odwróconej, a także
ultrafiltracji poprzedzonej procesem wiązania jonów promieniotwórczych z
makromolekułami lub zawiesiną ligandów wprowadzonych do surówki, tzw. „seeded
ultrafiltration". W tym ostatnim wypadku uzyskano redukcję aktywności właściwej od
kilkunastu do kilkuset razy w zależności od rodzaju ligandu i jonu promieniotwórczego, a
na stopniu RO nie mniej niż 30 razy dla wszystkich emiterów beta i gamma łącznie. Stosując
układ trójstopniowy UF+RO+RO redukowano objętość modelowych i rzeczywistych COP
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10-20-krotnie odzyskując z nich ok. 90% wody, w której aktywności właściwe
poszczególnych izotopów promieniotwórczych były mniejsze od dopuszczalnych normami
sanitarnymi dla wody pitnej. Wyniki tych prac przedstawiono w publikacjach [4-6]. Prace te
udowodniły odporność stosowanych membran na promieniowanie i ich przydatność do
zatężania roztworów promieniotwórczych. Ostatnim etapem prac nad membranowymi
procesami ciśnieniowymi było przygotowanie założeń projektowych dotyczących gospodarki
ściekami w elektrowni jądrowej.

W ramach realizacji jednego z zadań Strategicznego Programu Rządowego SPR-4
„Gospodarka odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym" została
zbudowana w IChTJ 3-stopniowa jednostka pilotowa RO o wydajności 1 m3/h permeatu
końcowego, o aktywności właściwej poniżej 10 Bq/dm3. Układ składa się z dwóch stopni
oczyszczania, z których każdy zbudowany jest z dwóch modułów SU-720R (8"x40")
połączonych szeregowo i umieszczonych w jednym naczyniu wysokociśnieniowym, oraz z
jednego stopnia zatężania (dwie obudowy połączone równolegle, w każdej dwa moduły
SU-810 łączone w szereg). Instalacja wyposażona jest w nowoczesny komputerowy system
kontrolno-pomiarowy, system archiwizacji danych i sterowania. Jednostkę uruchomiono w
ICHTJ, gdzie przeprowadzono kompleksowy cykl badań potwierdzających przydatność
proponowanego procesu do zatężania roztworów aktywnych. Miejscem jej przeznaczenia jest
ZDUOP JJEA, gdzie zostanie włączona do układu przerobu ciekłych odpadów
promieniotwórczych, gromadzonych tu z całej Polski.

Kolejnym etapem prac związanych z wprowadzaniem technik membranowych do
technologii jądrowych była realizacja Projektu Badawczego „Zatężanie ścieków
promieniotwórczych metodą destylacji membranowej (MD)". W ramach projektu wykazano
możliwość zastosowania destylacji membranowej do zatężania nisko aktywnych ciekłych
odpadów promieniotwórczych [7, 8], dokonano doboru membran i modułów odpowiednich
do realizacji procesu MD. Końcowym etapem pracy była budowa jednostki pilotowej MD o
wydajności ok. 0,03 m3/h wyposażonej w spiralny moduł z membraną PTFE (teflon).
Eksperymenty na instalacji pilotowej potwierdziły możliwość zastosowania procesu MD do
oczyszczania/zatężania COP.

Obecnie realizowany jest projekt badawczy „Zastosowanie membran ceramicznych do
przerobu ciekłych odpadów promieniotwórczych nisko i średnio aktywnych". Wynikiem
przeprowadzonych badań będzie analiza możliwości zastosowania membran ceramicznych do
oczyszczania ścieków promieniotwórczych, zbudowanie wielkolaboratoryjnej instalacji do
przeróbki takich odpadów i ocena możliwości dalszego rozwoju technik opartych na
membranach nieorganicznych.

Membrany nieorganiczne mogą być stosowane do przerobu ciekłych odpadów
radioaktywnych. Nie ulegają one degradacji przy wysokich dawkach promieniowania yC
wytrzymują kontakt z rozpuszczalnikami organicznymi i agresywnym środowiskiem
chemicznym. Od wielu lat membrany z materiałów ceramicznych pracują w francuskich
ośrodkach jądrowych.

Trwają również prace nad opracowaniem membranowej metody usuwania trytu a wody.
Prace skupiają się na doborze membrany umożliwiającej selektywny transport HTO (Woda
Trytowa) i w efekcie pozwalającej na oczyszczenie strumieni zawierających wodę trytową.

Procesy membranowe są bardzo atrakcyjne dla technologii jądrowych z uwagi na duży
współczynnik dekontaminacji, łagodne warunki operacyjne, stosunkowo niskie zużycie
energii i znaczną redukcję objętości oczyszczanych strumieni. Rozwój technologii membran
związany z postępem w chemii polimerów pozwala na poprawę odporności chemicznej i
radiacyjnej błon, wydłużenie ich czasu pracy (do 5 lat i dłużej) oraz znaczne obniżenie
kosztów wytwarzania. Nowe technologie formowania kompozytowych membran
syntetycznych umożliwiają stosowanie niższych ciśnień w przypadku hyperfiltracji (do kilku
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atmosfer). Instalacje membranowe są proste w konstrukcji i obsłudze, ich wydajność może
być łatwo dostosowana do bieżących potrzeb użytkownika, a koszty ich eksploatacji są
znacznie niższe, niż opartych na innych zjawiskach (odparowanie, wymrażanie). Mogą one
stanowić fragment linii technologicznej unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych
wykorzystującej różne procesy fizyko-chemiczne, zastępując lub wspomagając adsorpcję,
destylację, ekstrakcję, wymianę jonową itp. Ultrafiltracja (UF) i ultrafiltracja poprzedzona
kompleksowaniem (SUF) znajdują swoje miejsce jako element wstępnego uzdatniania
ścieków promieniotwórczych, natomiast osmoza odwrócona (RO) i destylacja membranowa
(MD) zdają egzamin jako stopnie finalnego oczyszczania doprowadzając poziom aktywności
właściwej odzyskanej wody poniżej wyznaczonego normą sanitarną dla ścieków
komunalnych.
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Ze względu na duże zagrożenie radiacyjne oraz wysokie koszty składowania odpadów
promieniotwórczych istnieje konieczność chemicznej dekontaminacji elementów
konstrukcyjnych reaktora badawczego przed jego rozbiórką. Ostatnio w Szwajcarii
przeprowadza się pełną dekontaminację elementów konstrukcyjnych wycofanych z eksploatacji
badawczych reaktorów jądrowych [1, 2]. Po takim procesie zdekontaminowane materiały nie
są przekazywane do kosztownego składowania jako odpady promieniotwórcze ale do
składowisk złomu oraz hut metali. Także przeprowadzenie procesu chemicznej dekontaminacji
elementów konstrukcyjnych przed rozbiórką reaktora zmniejsza zagrożenie radiacyjne
pracującego personelu [3]. W niniejszym opracowaniu przedstawiono proces pełnej
dekontaminacji elementów konstrukcyjnych reaktora „EWA". W pierwszej części
przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzone w IChTJ, a części drugiej
opisano w skrócie proces pełnej dekontaminacji reaktora EWA jaki przeprowadzono w latach
1997-1999.

2. LABORATORYJNE BADANIA
DEKONTAMINACJI ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH REAKTORA EWA

Zastosowany do dekontaminacji instalacji jądrowych roztwór musi spełniać dwa podstawowe
warunki: powinien usuwać radionuklidy z dużą wydajnością oraz nie generować dużej ilości
odpadów promieniotwórczych. Stosowane poprzednio roztwory opierały się na użyciu soli
silnie kompleksujących takich jak szczawiany, cytryniany, etylenodiaminę czy sole sodowe
kwasu etylenodiamino cztero octowego. Stężenia tych związków były stosunkowo duże.
Uzyskiwane współczynniki dekontaminacji były wysokie jednak proces dekontaminacji
generował duże ilości odpadów promieniotwórczych.

W ostatnich latach stosuje się powszechnie lekko kwaśne roztwory dekontaminacyjne

oparte głównie na mieszaninie trójtlenku chromu CrC>3 oraz kwasu fluorowodorowego HF dla

elementów aluminiowych oraz kwasu azotowego HN0 3 i .kwasu fluorowodorowego HF dla

elementów ze stali austenitycznej. Dekontaminacja tymi roztworami polega na
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dwustopniowym procesie w którym CrO3 lub HNO3 utlenia żelazo i kobalt w warstwie
korozyjnej a HF kompleksuje te kationy wg. reakcji:

3Fe(OH)2 +CrO 3 + 3H 2 O <=> 3Fe(OH)3 +Cr(OH)3

Fe(OH)3 + 6HF o +3H2O + 3H +

Analogiczne reakcje zachodzą z kobaltem. Warstwa tlenkowa ulega rozpuszczeniu i
zaadsorbowane radionuklidy ulegają rozpuszczeniu. Są to głównie długożyciowe produkty
korozji 60Co, 65Zn, 54Mn, 125Sb oraz produkty rozszczepienia takie jak 134'137Cs czy 154'155Eu
oraz małe ilości a emiterów. Proces dekontaminacji jest bardzo wydajny (współczynniki
dekontaminacji 10-100) oraz co najważniejsze nie generuje dużej ilości odpadów. Po
odparowaniu pozostaje tylko nielotny CrO3, który rozkłada się do Cr2O3.

Podobną procedurę można zastosować w przypadku reaktorów badawczych [1, 2, 3]. Na
dostarczonych z reaktora EWA próbkach skażonych materiałów konstrukcyjnych zbadaliśmy
w warunkach laboratoryjnych trzy kąpiele, które wydawały się najbardziej odpowiednie do
tego celu.

Kąpiel 1 zawierała 1% H2SO4 +1,2% CrO3 oraz 0.004% HF.
Kąpiel 2 zawierała 0,5% CrO3 oraz 0,5% HF.
Kąpiel 3 zawierała 2% roztwór NaOH.

Kąpiel 2 była stosowana do dekontaminacji reaktora DIORIT w Paul Scherer Institut w
Villigen w Szwajcarii [1]. Uzyskano bardzo dobre wyniki dekontaminacji.

Laboratoryjne badania próbek prowadziliśmy w temperaturze 40°C oraz w temperaturze
pokojowej. W trakcie dekontaminacji roztwory były intensywnie mieszane. Przed
dekontaminacją aktywność próbek była mierzona na spektrometrze gamma. Następnie
mierzono aktywność po 4, 16 i 72 godz. dekontaminacji. Dostarczone próbki były aluminiowe
oraz ze stali austenitycznej. Na powierzchni próbek zidentyfikowano następujące główne

radionuklidy Sb, Co i Zn. Niestety część z dostarczonych próbek pochodziła z
elementów konstrukcyjnych położonych zbyt blisko rdzenia reaktora i była zaktywowana
wewnętrznie i tym samym nie mogła być zdekontaminowana. W tabeli 1 ,2 i 3 zebrano dane
dotyczące dekontaminacji elementów aluminiowych w badanych kąpielach.

Tabela 1. Dekontaminacją elementów aluminiowych w kąpieli 1.

radionuklid

Sb-125

Co-60

Aktywność
wyjściowa

2187

566

4h

Aktywność

1867

67

D f

1,2
8,5

72h

Aktywność !

416 :

6

Df

5;24

94
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Tabela 2. Dekontaminacja elementów aluminiowych w kąpieli 2.

Radionuklid

Sb-125

Co-60

Aktywność
Wyjściowa

2011

532

4h

Aktywność

22

7

D f

90

76

16h

Aktywność

0

0

D f

>2000

>500

Tabela 3. Dekontaminacja elementów aluminiowych w kąpieli 3.

Radionuklid

Sb-125

Co-60

Aktywność
Wyjściowa

2657

823

20 min. (40°C)

aktywność

8

20

D f

330

41

Badane kąpiele dekontaminacyjne były wydajne w stosunku do zidentyfikowanych
radionuklidów. Roztwór nr 2 był kąpielą znacznie agresywniejszą. Szybkość dekontaminacji
była znacznie większa niż roztworu 1, a także uzyskiwano lepsze współczynniki
dekontaminacji. Wadą tej kąpieli jest fakt, że była ona opracowana dla dekontaminacji
elementów ze stali kwasoodpornej dla której reakcja z roztworem zachodziła powoli. W
przypadku elementów aluminiowych reakcja jest bardzo burzliwa i wydzielają się znaczne
ilości wodoru, który jest gazem silnie wybuchowym. Podobny problem występuje w przypadku
kąpieli 3. Zachodzi burzliwa reakcja:

2 O E T + A 1 - > A 1 O 2 + H 2

i z różnicy mas przed dekontaminacja i po 20 minutowej dekontaminacji obliczono, że
rozpuszczeniu ulega ok. 0,5 mm aluminium.

Dla dekontaminacji obiegu reaktora EWA z dużą ilością elementów aluminiowych
bezpieczniejszym roztworem dekontaminacyjnym jest roztwór nr 1. W trakcie długotrwałej
dekontaminacji nie zauważono wydzielania się gazu. Dodatkowym argumentem
przemawiającym za wykorzystaniem tego roztworu dekontaminacyjnego jest fakt, że był on
już wykorzystany przy okresowej dekontaminacji reaktora badawczego DIORIT
zawierającego także aluminiowe elementy konstrukcyjne [3].

Dostarczone z reaktora EWA próbki elementów konstrukcyjnych ze stali austenitycznej
były dekontaminowane roztworem 12% HNO3 i 3%HF. Ponieważ stal austenityczna jest
odporna na działanie stężonych kwasów można było zastosować bardziej agresywne roztwory.
Po 24 godzinnym procesie dekontaminacji aktywność wszystkich zidentyfikowanych
radionuklidów była poniżej limitu detekcji spektrometrii gamma.
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3. PEŁNA DEKONTAMINACJIA

ELEMENTÓW KONSTRUKCJI REAKTORA EWA

Pełną dekontaminację elementów konstrukcyjnych likwidowanego reaktora badawczego EWA

przeprowadzono w latach 1997-1999 wykorzystując doświadczenie uzyskane przy

dekontaminacji dwóch reaktorów badawczych DIORIT i SAPHIR w Paul Scherer Institute.

Dekontaminację elementów stalowych prowadzono w kąpieli zawierającej 12% HNO3 i

6%NaF (co odpowiada 3% HF). Roztwór dekontaminacyjny przygotowywano w specjalnej

wannie kwasoodpornej o pojemności około 1,3 m3. Czasy trawienia wynosiły od 4 godzin do

48 godzin. Roztwór dekontaminacyjny był używany wielokrotnie. Po zakończeniu

dekontaminacji roztwór był spuszczany do kanalizacji specjalnej. Głównym celem pełnej

dekontaminacji było odzyskanie demontowanych elementów lub urządzeń i przekazanie ich do

recyklingu (na złom). Podstawą do oceny skuteczności dekontaminacji były następujące

kryteria:

sumaryczna aktywność właściwa materiału nie może przekroczyć 1,0 Bq/g,

maksymalny poziom skażeń niezwiązanych mierzonych na powierzchni około 100 cm2 nie

może przekroczyć 0,4 Bq/cm2 dla izotopów beta i gamma promieniotwórczych,

a 0,04 Bq/cm2 dla izotopów alfa promieniotwórczych.

Dekontaminacji poddano wymienniki ciepła i ich obudowy, pompy cyrkulacyjne oraz rurociągi.

W tabeli 3 przedstawiono przykładowo wydajność dekontaminacji króćca wymiennika ciepła

OP-9-97.

Tabela 4. Dekontaminacja króćca wymiennika ciepła OP-9-97.

Radionuklid

1 4 4 Ce
1 0 6Ru

1 3 7 C s

6 0 C o

1 5 4 E u

1 5 5 E u

6 5 Z n

Przed dekontaminacja

[Bq]

550

825

50

1000

25

22,5

40

Po dekontaminacji

[Bq]

<2,5

<5,6

<U
<l,0

<0,7

<1,6

<1,6

Współczynnik

dekontaminacji

>220

>147

>45

>1000

>36

>25

>25

Jak przedstawiono w tabeli 3 dekontaminacja powierzchni stalowej była całkowita.

Wartości współczynników dekontaminacji dla poszczególnych radionuklidów zdeterminowane

były jedynie czułością układu pomiarowego. Dużą skuteczność dekontaminacji osiągano

również dla elementów aluminiowych. W tym przypadku zdekontaminowąno głównie zbiornik

reaktora przed jego demontażem. Stosowano roztwór dekontaminacyjny o składzie
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1% H2SO4 +1,2% CrO3 + 0.004% HF. Czas trawienia wynosił 48 godzin. Po zakończeniu
dekontaminacji pobrano wymazy z powierzchni zbiornika i zmierzono aktywność gamma. Na
powierzchni wewnętrznej zbiornika reaktora średni poziom skażeń niezwiązanych był mniejszy
niż 0,5 Bq/cm2. Ponieważ elementy zbiornika reaktora były zaktywowane wewnętrznie nie była
możliwa ich pełna dekontaminacja. Jednakże oczyszczenie powierzchni pozwoliło na
bezpieczny demontaż zbiornika reaktora. Inne elementy aluminiowe niezaktywowane
wewnętrznie przekazano do recyklingu.

4. PODSUMOWANIE

Tabela 5. Wykaz materiałów przekazanych do recyklingu.

Lp.

1

2

3

4

5

Nazwa materiału

Stal zwykła

Stal austenityczna (1H18N9T)

Aluminium

Obudowy filtrów (ołów)

Maszyny elektryczne

Masa [kg]

30 000

35 000

2 500

6 000

14 500

W wyniku przeprowadzenia procesu pełnej dekontaminacji zostało całkowicie
zdekontaminowanie i przekazane do recyklingu 88 000 kg elementów konstrukcyjnych
reaktora EWA (Tabela 4). Pozwoliło to na znaczne zmniejszenie ilości odpadów
promieniotwórczych co miało istotne znaczenie zarówno ekonomiczne jak i ekologiczne.
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[2] F.Leibundgut, „Betriebvorsichriften Aktiv Beizlabor DIORIT" PSI 1996.
[3] „Brennelementdefekte und Dekontamination des Reaktors DIORIT", EIR 1969.
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ZASTOSOWANIA BETONÓW SIARKOWYCH DO ZESTALANIA
ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH I BUDOWY SKŁADOWISK
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Zakład Doświadczalny Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych,
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WPROWADZENIE

Świat dysponuje dużymi zapasami siarki elementarnej pochodzącej zarówno z minerałów
kopalnych jak i odzysku w procesach odsiarczania paliw naturalnych. Jednym z rozwiązań na
ich zagospodarowanie może być produkcja betonów siarkowych. Posiadają one takie zalety,
jak:

• wysoka wytrzymałość na ściskanie,
• wodoodporność,
• odporność na środowisko kwasów i olejów,
• krótki czas osiągania docelowych parametrów wytrzymałościowych,
• możliwość wykorzystania jako wypełniaczy łatwo dostępnego kruszywa.

W ostatnich latach betony siarkowe badane są w różnych ośrodkach naukowych na świecie
pod kątem wykorzystania ich w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi.

CHARAKTERYSTYKA BETONÓW SIARKOWYCH [1,2]

Beton siarkowy (BS) jest sztuczną skałą podobną do betonu tradycyjnego wykonanego z
cementu portlandzkiego, w którym matryca cementowa zastąpiona została siarkowym
materiałem wiążącym. Materiałem tym jest polimeryzowana siarka. Proces wytwarzania BS
prowadzony jest na gorąco, w temperaturach zbliżonych do 145°C i wymaga również
odpowiedniego podgrzania kruszywa oraz form, w których jest on formowany.

Podstawowe własności BS są zdeterminowane przez dobór składu i procesu wytwarzania,
nie ma tu jednak zbyt wielu stopni swobody. Typ matrycy siarkowej w zasadzie jest jeden i
tworzy go 95% siarki i 5% modyfikatora.

Modyfikatorami są niskotopliwe ciała stałe lub wysokowrzące ciecze, które nadają siarce
plastyczność, poprzez zahamowanie procesu jej krystalizacji oraz poprzez stabilizację jej
struktury polimerycznej. W podwyższonych temperaturach następuje częściowy rozpad
najtrwalszej termodynamicznie postaci siarki, tj. cykloośmiosiarki na fragmenty łańcuchów
-Sx-, które, ulegając reakcji kopolimeryzacji z cząsteczkami modyfikatorów, tworzą struktury
liniowe lub usieciowane. Nadmiar nie przereagowanej siarki nie wykazuje, w tych
warunkach, tendencji do krystalizacji. Układ ten ma typowe własności związku
wielocząsteczkowego.

Do modyfikatorów nieorganicznych należy selen, arsen, fosfor oraz siarczki tych metali
działające poprzez kopolimeryzację liniową lub struktury usieciowane. Są one rzadko
stosowane w praktyce przemysłowej. Najczęściej wymieniane są modyfikatory organiczne:
- alifatyczne i aromatyczne polisiarczki i merkaptany,
- olefiny i poliolefiny alifatyczne (izobuten, diizobuten) oraz aromatyczne (styreny),
- cykloolefiny, jak dipenten, cyklopentadieny, dicyklopentadieny oraz wyższe oligomery,
- drugorzędne aminy alifatyczne i aromatyczne,

żywice epoksydowe w postaci nieutwardzonej.
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Dodatki organiczne, takie jak dipenten, styren, polisiarczki organiczne zwiększają
plastyczność siarki, natomiast dodatek dicyklopentadienu, obok zwiększenia wytrzymałości,
wpływa na ograniczenie palności. Palność siarki ograniczają również związki tiofosforowe,
bezwodnik kwasu maleinowego i inne.

Dodatek wypełniaczy mineralnych do modyfikowanej siarki poprawia jej parametry
wytrzymałościowe i odporność, głównie na środowisko kwaśne i roztworów soli oraz
przenikanie wilgoci.

Wypełniaczami mogą być kruszywa, które są stosowane do betonów tradycyjnych.
Kruszywo powinno mieć ścisły stos okruchowy i stanowi zazwyczaj 84 - 88% masy betonu.
Wypełniaczami mogą być również włókna szklane cięte, odpadowe tworzywa (poliester),
popioły lotne czy bentonit.

OTRZYMYWANIE BETONU SIARKOWEGO

Do roztopionej siarki w temperaturze 130 - 145°C dodaje się przy ciągłym mieszaniu
podgrzany modyfikator. Czas reakcji wynosi od kilku do kilkunastu godzin. Istnieje ścisła
zależność pomiędzy temperaturą, czasem reakcji oraz wytrzymałością na ściskanie betonu
siarkowego.

Do otrzymanego ciekłego lepiszcza siarkowego dodaje się gorące kruszywo i po
wymieszaniu wylewa do form.

WŁASNOŚCI BETONÓW SIARKOWYCH

Własności betonów siarkowych zależą od zawartości lepiszcza siarkowego w stosunku
kruszywa oraz od jego składu ziarnowego.

W tabeli 1 [1] podano własności betonów o składzie: 13 - 20% lepiszcza siarkowego,
około 40% piasku i ok. 40% kruszywa grubego, w porównaniu z betonem portlandzkim o
podobnym składzie.

Tabela 1.
Właściwość

Wytrzymałość na ściskanie, MPa
Wytrzymałość na zginanie, MPa
Wytrzymałość na rozerwanie, MPa
Współczynnik rozszerzalności, xlO^K 4

Gęstość, g/cm3

Wymagany czas od zalanie do zdjęcia obudowy, dni
Pochłanianie wody po 24 h zanurzenia, %

Beton siarkowy

30-70
7 -10,5
5-7,5

14
2,3 - 2,4

0,2
max. 0,02

Beton portlandzki

25
3,2

11,2
2,3

1,5
3

Z przedstawionych danych wynika, że betony siarkowe posiadają korzystniejsze parametry
wytrzymałościowe niż beton portlandzki. Niektóre z nich maksymalną wytrzymałość osiągają
już po 24 godzinach, a 80% tej wytrzymałości po kilku godzinach.
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KONWENCJONALNE ZASTOSOWANIA BETONÓW SIARKOWYCH

Betony siarkowe znajdują zastosowanie na świecie przede wszystkim w budownictwie
przemysłowym, chemicznym i komunikacyjnym, zwłaszcza tam, gdzie beton cementowy nie
sprawdza się ze względu na korozyjność środowiska.

Ogólnie BS są przydatne do napraw lub budowy posadzek, wytwarzania elementów
magazynów i pojemników, hal fabrycznych, zbiorników, chłodni, oczyszczalni ścieków,
elektrolizerni itp.

Potencjalne zastosowania BS obejmują również budownictwo portowe i drogowe.

ZASTOSOWANIE BETONÓW SIARKOWYCH
W POSTĘPOWANIU Z ODPADAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI

Betony siarkowe mogą znaleźć zastosowanie jako materiały wiążące w procesach utrwalania
stałych odpadów promieniotwórczych oraz jako materiały konstrukcyjne i izolacyjne do
budowy przechowalników i składowisk tych odpadów z uwagi na:
- dużą wytrzymałość mechaniczną (znacznie wyższą niż cement portlandzki),
- nieprzepuszczalność w stosunku do wody i niektórych gazów (w tym radonu),
- wysoką odporność na korozję chemiczną (sole, kwasy, zasady),
- brak oddziaływania chemicznego z materiałami odpadów,
- szybkość osiągania pełnej wytrzymałości mechanicznej.

BADANIA KRAJOWYCH BETONÓW SIARKOWYCH

Badania krajowych betonów siarkowych wykonane przez Zakład Doświadczalny
Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych Instytutu Energii Atomowej (ZDUOP-
IEA) realizowane były w ramach projektu celowego KBN nr 3T09B 022960/2969,
zgłoszonego przez OBR Przemysłu Siarkowego „SIARKOPOL".

Przygotowano próbki symulujące produkty zestalania odpadów promieniotwórczych oraz
próbki materiałów konstrukcyjnych do budowy składowiska.

Przeprowadzone badania miały na celu określenie ługowalności produktów zestalania,
wytrzymałości mechanicznej na ściskanie oraz odporności radiacyjnej produktów zestalania
oraz próbek materiałów konstrukcyjnych.

Betony siarkowe użyte do przygotowania próbek dostarczył "SIARKOPOL".

MATERIAŁY DO ZESTALANIA

• Siarka polimeryczna
Siarka służąca jako lepiszcze betonów siarkowych, została otrzymana w reakcji

elementarnej siarki z węglowodorami nienasyconymi, tj. z oligomerami pentadianu ze
styrenem. Optymalny udział modyfikatorów odpowiednio 2,5% i 2,5%.

• Beton siarkowy z amfibolitem
Beton siarkowy został otrzymany przez zmieszanie w temperaturze ok. 140°C siarki

polimerycznej z amfibolitem. Producentem amfibolitu jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Kopalni „OGORZELEC". '
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Charakterystyka amfibolitu:
- grysy:
- piasek łamany:
- gęstość objętościowa:
- zawartość siarczanów

i siarczków:

4-8,
0-4
2,9-

0,03

•3

%

8-16

,0 g/cm3

• Beton siarkowy z barytem
Technologia otrzymywania jak wyżej.
Baryt: import z Republiki Czeskiej.

Dostarczone przez „SIARKOPOL" materiały wyjściowe zawierają siarkę polimeryczną w
ilości:
• beton siarkowy z amfibolitem

15,3% wag. na masę betonu
• beton siarkowy z barytem

10,7% wag. na masę betonu

Gęstość próbek z produktami zestalania odpadów w siarce polimerycznej wyniosła
około 2 g/cm3, betonie siarkowym z amfibolitem około 2,4 g/cm3, a betonem siarkowym z
barytem ok. 2,55 g/cm3.

W tabeli 2 i 3 przedstawiono składy próbek betonów siarkowych do badań ługowalności,
odporności radiacyjnej oraz wytrzymałości mechanicznej. Próbki nie zawierające odpadów
(NaCl, Na2SO4) symulują materiały konstrukcyjne.

Oznaczenie próbek
materiał zestalający: S - siarka polimeryczną

A- beton siarkowy z amfibolitem
B - beton siarkowy z barytem

rodzaj odpadów: S - Na2SC>4
| C - NaCl
| zawartość odpadów: 20, 40, 60% wag.
| | izotop promieniotwórczy: Cs-137, Co-60

S S 20 Cs
A C 40 Co
B 60

Tabela 2. Skład próbek do badań ługowalności.

Materiał zestalający

Siarka polimeryczną

Beton siarkowy 7
- Amfibolit

Beton siarkowy /
-Baryt

Rodzaj odpadów

NaCl
Na2SO4

NaCl
Na2SO4

NaCl
Na2SO4

Zawartość odpadów w stosunku do
masy siarki polimerycznej "7

1% wag.l

20, 40, 60
20, 40, 60

20, 40, 60
20, 40, 60

20, 40, 60
20, 40, 60

Izotopy
promieniotwórcze /

[<104 kBq/kgl

Cs-137, Co-60
Cs-137, Co-60

Cs-137, Co-60
Cs-137, Co-60

Cs-137, Co-60
Cs-137, Co-60

*/ - zawartość siarki polimerycznej: 40% wag. w stosunku do masy betonu
**/ - zawartość odpadów odnosi się do masy siarki polimerycznej
***/ - jedna próbka - jeden izotop
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Tabela 3. Składy próbek do napromieniania wiązką akceleratorową elektronów i badań
wytrzymałościowych.

Materiał zestalający

Siarka polimeryczna

Beton siarkowy 7
z amfibolitem (40)
Beton siarkowy 7

Z barytem (40)
Beton siarkowy 7

Z barytem (40)
Beton siarkowy 7
z amfibolitem (40)

Beton siarkowy z barytem
(siarka polimeryczna -10,7% wag.)

Siarka polimeryczna

Rodzaj
Odpadów

NaCl
Na2SO4

NaCl
Na2SO4

NaCl
Na2SO4

-

Zawartość odpadów "/
[% wag.l

40

40

40

-

Dawka [Mrad]

100

100

100

100
100

100
100

*/ - zawartość siarki połimerycznej: 40% wag. w stosunku do masy betonu
**/ - zawartość odpadów odnosi się wyłącznie do masy siarki połimerycznej

Tabela 4. Badania własności mechanicznych i odporności radiacyjnej.

Rodzaj próbki

Siarka polimeryczna
Beton siarkowy z barytem
Beton siarkowy z amfibolitem
Siarka polimeiyczna + Na2SO4

Siarka polimeryczna + 40% NaCl
Beton siarkowy + baryt + Na2SO4

Beton siarkowy + baryt + NaCl
Beton siarkowy + amfibolit + Na2SO4

Beton siarkowy + amfibolit + NaCl

Wytrzymałość mechaniczna - statyczna próba ściskania [MPa]
przed napromieniowaniem

11,6
48,6
48,5
20,1
19,0
31,7
30,5
31,8
32,1

po napromieniowaniu
100 Mrad

32,6
35,2
26,9
22,0
40,3
39,1
41,2
40,4

WYNIKI

Wytrzymałość mechaniczna

Wytrzymałość mechaniczna na ściskanie badanych próbek zarówno betonów siarkowych
jak i produktów zestalania odpadów promieniotwórczych w betonach siarkowych jest wyższa
od wytrzymałości na ściskanie betonów portlandzkich i zawiera się w granicach 30 - 50 MPa.

Ługowalność

Aktywność badanych próbek (Cs-137 lub Co-60) była mniejsza niż 104 kBq/kg, nie
przekroczyła więc poziomu aktywności dla odpadów średnioaktywnych.

Próbki były ługowane przez 510 dni w warunkach statycznych.
Wyniki badania ługowalności przedstawiono w postaci % wyługowanej aktywności F

(tabela 5) i szybkości ługowania R (rys. 1 i 2).

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że ługowalność Cs-137 z
produktów zestalania odpadów promieniotwórczych w betonach siarkowych jest w każdym
przypadku wyższa niż ługowalność Co-60. Cs-137 najłatwiej się ługował się z betonu
siarkowego z barytem (F m a x = 21%), a namniej z betonu siarkowego z amfibolitem
(F„,,x=15,3%).
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Ługowalność Co-60 była najwyższa w przypadku siarki polimerycznej (F m a x = 16%), a
najmniejsza dla betonu siarkowego z barytem (F m a x = 4,1%). Podobnie niską ługowalność
stwierdzono w przypadku betonu siarkowego z amfibolitem.

W odniesieniu do większości badanych próbek wyraźnie występuje zależność pomiędzy
zawartością odpadów w produktach zestalania, a ługowalnością - im wyższa zawartość
odpadów tym wyższa ługowalność.

Szybkość ługowania dla betonów siarkowych po 510 dniach ługowania jest porównywalna
z szybkością ługowania produktów zestalania odpadów promieniotwórczych w asfalcie czy
tworzywach sztucznych (żywica poliestrowa i epoksydowa). Wartości szybkości ługowania
zawierały się w granicach 10"4 - 10"6 g/cm2-dzień. Szczególnie korzystne wartości szybkości
ługowania stwierdzono w przypadku betonu siarkowego dla Co-60 - poniżej
10"6 g/cm2-dzień.

Odporność radiacyjna

Próbki napromienione elektronami akceleratorowymi nie uległy stopieniu, nawet gdy
otrzymały dawkę 100 Mradów, o ile zapewniono dobre odprowadzenie ciepła (opakowanie
aluminiowe) i przyrost dawki rozłożony był w stosunkowo długim czasie. Próbki po
napromienianiu w ciągu kilku godzin dawką 50 Mrad, stopiły się. Z tej nieudanej próby
napromienienia wynika bardzo ważny wniosek: betony siarkowe nie nadają się do zestalania
odpadów średnio- i wysokoaktywnych.

Wytrzymałość mechaniczna na ściskanie betonów siarkowych po napromieniowaniu
dawką 100 Mrad zmniejszyła się o 30%, a produktów zestalania odpadów
promieniotwórczych w betonach siarkowych zwiększyła się o 30%.

W czasie napromieniania obserwuje się ulatnianie substancji gazowych,
najprawdopodobniej są to produkty rozkładu związków organicznych używanych do
polimeryzacji siarki.

WNIOSKI

1. Betony siarkowe, zarówno z amfibolitem, jak i z barytem, mogą być brane pod uwagę jako
materiały zestalające lub utrwalające niskoaktywne odpady promieniotwórcze. Produkty
zestalania z tych materiałów mają niższą ługowalność (< 10"4 g/cm2-dzień) oraz wyższą
wytrzymałość na ściskanie (30 - 50 MPa) niż produkty cementowania. Zawartość
odpadów w produktach zestalania w betonach siarkowych nie powinna przekraczać 40%
wag. w stosunku do siarki polimerycznej (9% wag. w stosunku do masy produktu
zestalania).

2. Betony siarkowe charakteryzują się wystarczającą odpornością radiacyjną, aby być
materiałem konstrukcyjnym dla składowisk powierzchniowych (składowiska dla odpadów
nisko- i średnioaktywnych nie wydzielających ciepła). Naświetlanie ich dawką 100 Mrad
(symulacja składowania odpadów niskoaktywnych w czasie 300 lat) nie spowodowało
zauważalnego zmniejszenia wytrzymałości na ściskanie.

Literatura
[1] Edward Kon i inni: Program badań betonów siarkowych; opracowanie ITB,

październik 1996
[2] Irena Błasiak i inni: Zastosowanie siarki modyfikowanej do wytwarzania betonów

siarkowych. Chemik 9/1988.
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Rys. 1. Szybkość ługowania. Beton siarkowy z barytem.

Rys. 2 Szybkość ługowania. Beton siarkowy z barytem
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Tabela 5. % wyługowanej aktywności.

Symbol
próbki

SS20CS
SS40CS
SS60CS

SC20Cs
SC40CS
SC60CS

SS20CO
SS40CO
SS6OC0

SC20CO
SC40CO
SC6OC0

AS20CS
AS40Cs
AS60CS

AC20CS
AC40Cs
AC60CS

AS20CO
AS40CO
AS6OC0

AC20CO
AC40CO
AC6OC0

BS20CS
BS40Cs
BS60CS

BC20Cs
BC40CS
BC60Cs

BS20Co
BS40CO
BS6OC0

BC20CO
BC40Co
BC6OC0

% wyługowanej aktywności - F

Czas ługowania
1

0,33
0,53
1,08

5
1,20
2,34
4,74

7
1,55
3,12
6,26

14
2,70
5,37
10,55

28
4,65
8,64

15,11

56
7,76

13,36
17,38

118
12,46
16,30
17,88

230
13,27
16,66
18,16

510
13,74
16,87
18,37

Czas ługowania
1

1,01
1,50
2,87

5
3,60
6,12
9,65

7
4,54
8,06

12,11

14
7,74
12,49
15,63

28
10,68
16,06
16,43

56
12,58
17,18
16,76

118
13,41
17,71
16,99

230
13,85
18,01
17,10

510
14,34
18,28
17,20

Czas ługowania
1

0,58
0,94
1,32

3
0,91
1,89
3,78

7
1,50
3,38
6,55

14
2,41
5,40
9,74

28
4,11
8,28
13,48

52
6,82
11,38
15,16

114
9,41
12,92
15,61

226
9,64

13,22
15,85

510
10,10
13,62
16,01

Czas ługowania
1

0,29
0,94
2,22

3
0,52
1,91
4,64

7
0,83
3,26
7,08

14
1,26
4,89
8,58

28
1,77
5,77
9,31

52
2,07
6,17
9,89

114
2,31
6,86
10,96

226
2,50
7,64

11,60

510
3,16
8,92
12,82

Czas ługowania
1

0,51
1,11
1,08

3
0,95
1,87
2,38

7
1,33
2,47
3,60

14
1,66
3,02
4,82

28
2,01
3,84
7,12

56
2,76
5,35
11,52

118
3,98
7,89
12,38

230
5,96
10,69
12,59

510
7,77
11,18
13,23

Czas ługowania
1

1,00
1,60
3,27

5
1,90
3,71
7,30

7
2,19
4,28
8,50

14
2,83
5,43
11,14

28
3,45
6,63
13,48

56
4,44
8,16

14,72

118
5,91
10,45
14,86

230
7,74
12,79
14,98

510
11,08
13,91
15,30

Czas ługowania
1

0,63
1,04
1,48

3
0,87
1,43
1,99

7
1,08
1,70
2,39

14
1,21
1,90
2,67

28
1,33
2,08
2,87

52
1,43
2,19
2,97

114
1,49
2,29
2,99

226
1,57
2,65
3,06

510
2,24
3,08
5,12

Czas ługowania
1

0,31
0,77
1,11

3
0,47
1,27
2,31

7
0,65
1,74
3,20

14
0,79
2,04
3,70

28
0,91
2,23
4,11

52
1,04
2,49
4,31

114
1,14
2,83
4,32

226
1,31
3,27
4,39

510
1,93
3,65
6,41

Czas ługowania
1

1,05
1,36
2,49

3
1,62
2,49
4,54

7
2,30
3,42
6,43

14
3,08
4,39
8,15

28
3,98
5,76
11,46

56
5,82
9,20
17,69

118
9,12
15,05
19,71

230
14,04
20,08
19,97

510
20,04
21,06
20,16

Czas ługowania
1

1,32
1,79
3,45

5
2,47
4,28
9,50

7
2,82
4,89
11,48

14
3,65
6,35

15,15

28
4,54
7,91
17,59

56
5,68
10,12
18,03

118
7,65

13,60
18,20

230
9,85
17,25
18,33

510
14,29
20,53
18,52

Czas ługowania
1

0,57
0,80
2,06

3
0,70
1,09
2,68

7
0,78
1,24
2,96

14
0,83
1,31
3,08

28
0,86
1,35
3,16

52
0,88
1,39
3,23

114
0,91
1,44
3,26

226
0,93
1,47
3,29

510
0,99
1,53
3,41

Czas ługowania
1

0,38
0,78
1,59

3
0,55
1,17
2,50

7
0,69
1,50
3,29

14
0,79
1,69
3,66

28
0,87
1,87
3,90

52
0,93
2,02
3,98

114
0,99
2,10
4,01

226
1,03
2,16
4,03

510
1,16
2,35
4,11
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PL0100833
KONCEPCJA ZAMKNIĘCIA

KRAJOWEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW
PROMIENIOTWÓRCZYCH W RÓŻANIE

Włodzimierz Tomczak, Andrzej Cholerzyński, Jerzy Świtalski
Instytut Energii A tomowej, Zakład Doświadczalny

Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Otwock-Świerk

Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) położone jest w miejscowości
Różan nad Narwią, w odległości ok. 90 km od Warszawy (rys. 1). Składowisko usytuowane
jest na terenie byłego fortu wojskowego o powierzchni 3,045 ha, zbudowanego w latach
1905 - 1910. Miejscem składowania odpadów są bunkry betonowe o grubości ścian i stropów
1,2 -7- 1,5 m oraz adaptowany do tego celu fragment fosy otaczającej fort (rys. 2).

W KSOP składowane są stałe i zestalone, głównie nisko- i średnio aktywne, krótkożyciowe
(Ti/2<30 lat) odpady promieniotwórcze, zamknięte źródła promieniowania oraz czujki dymu.
Są tam także pewne ilości odpadów zawierających nuklidy alfapromieniotwórcze, tj. zalicza-
nych do długożyciowych (Ti/2>30 lat), w znacznej części nie segregowane, w zróżnicowa-
nych pod względem materiałowym i pojemności opakowaniach.

Większa część odpadów stałych (ok. 60%) jest nieprzetworzona. Pozostałe są sprasowane i
zalane zaprawą cementową.

Wśród zestalonych odpadów znajdują się koncentraty promieniotwórcze (szlam postrące-
niowy, koncentrat powyparny, zużyte jonity, pomoce filtracyjne itp.) przetworzone przy wy-
korzystaniu różnych materiałów wiążących, takich jak cement, asfalt i żywice organiczne.

Obiekty nr 2 i 3 zostały całkowicie wypełnione odpadami odpowiednio w roku 1980 i
1965. Obiekt nr 1 jest i będzie wykorzystywany do chwili zakończenia eksploatacji składowi-
ska. Od 1980 roku w komorach K-2 -H K-6 tego obiektu (rys. 2) umieszczane są wyłącznie
odpady zawierające izotopy alfapromieniotwórcze. Sposób przygotowania tych odpadów i
warunki składowania umożliwiają bezpieczne ich wydobycie, ewentualne przepakowanie,
usunięcie ze składowiska i przewiezienie w inne miejsce.

Według klasyfikacji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej KSOP reprezentuje typ
obiektu powierzchniowego, przeznaczonego do ostatecznego składowania głównie odpadów
krótkożyciowych.

Biorąc pod uwagę obecny stan wypełnienia składowiska i aktywności zgromadzonych tam
odpadów oraz roczny bilans odpadów przeznaczonych do składowania zakłada się, że, KSOP
może być eksploatowane jeszcze przez około 1 5 - 2 0 lat. Przyjęto, że zamknięcie składowi-
ska rozpocznie się w roku 2020. Po zakończeniu eksploatacji w składowisku będzie znajdo-
wało się 3452 m3 odpadów o aktywności sumarycznej 23988,6 GBq, uwzględniając usunięcie
części odpadów alfapromieniotwórczych (tabela 1).
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Tabela 1. Aktywność istotnych izotopów promieniotwórczych składowanych w KSOP-
Różan. Zestawienie od 01.01.1961 r. do 31.12.2020 r. (po usunięciu odpadów z wybra-
nych komór K-2-rK-6 obiektu nr 1).

Izotop
Unat + alfa
w tym Ra-226
Sr-90 + Y-90
H-3
Cs-137
Co-60
Inne
Suma

Aktywność [GBq]
Obiekt nr 1

593,5
21,0
15,0

1,2
702,6

3,2
26,2

1341,8

Obiekt nr 2
319,0

0,5
1,4

-
21,8

-
-

342,3

Obiekt nr 3
385,4

36,6
146,3

0,1
1788,7

40,2
39,9

2400,6

Obiekt nr 3a
-
-
-
-

1491,6
1164,1

-
2655,7

Obiekt nr8
303,1

25,9
357,0
568,2

7900,6
4960,7
3158,5

17248,2

Razem KSOP
1601,0

84,0
519,7
569,6

11905,4
6168,3
3224,6

23988,6

Aktywność odpadów alfapromieniotwórczych pozostających w składowisku wynika z
analizy bezpieczeństwa wykonanej dla poszczególnych wariantów zamknięcia obiektu.

Zamknięcie składowiska związane jest z podjęciem działań organizacyjnych i technicz-
nych zmierzających do jego całkowitej izolacji od biosfery, przy czym zakres i sposób reali-
zacji tego przedsięwzięcia zależy od wielu czynników, min. od rodzaju i aktywności odpa-
dów oraz warunków ich składowania, charakteru stosowanych barier ochronnych, typu skła-
dowiska, a także obowiązujących w tej kwestii regulacji prawnych.

Rozważono trzy następujące warianty zamknięcia składowiska:

A. Zamknięcie KSOP uwzględniające wykonanie wielowarstwowej pokrywy ziemnej dla
całego składowiska

B. Zamknięcie KSOP uwzględniające wykonanie pokryw betonowych na poszczególne
obiekty.

C. Zamknięcie KSOP uwzględniające usunięcie ze składnicy wszystkich odpadów promie-
niotwórczych.

Rozpatrywano także tzw. wariant mieszany (D) uwzględniający usunięcie wszystkich od-
padów z dwóch wybranych obiektów, w których znajduje się znacząca ilość odpadów alfa-
promieniotwórczych i wykonanie pokrywy dla pozostałych.

W odniesieniu do wariantu A zakres prac obejmował następujące zagadnienia:
• ocenę uwarunkowań dla wykonania i skutecznego funkcjonowania pokrywy ziemnej na

obszarze KSOP,
• określenie konstrukcji pokrywy i jej zasięgu,
• wskazanie najodpowiedniejszych materiałów i ich parametrów oraz możliwości pokrycia

potrzeb surowcowych,
• wstępną ocenę skuteczności i trwałości pokrywy ziemnej.

Spośród licznych czynników określających wymagania odnośnie konstrukcji pokrywy,
istotne znaczenie przypisano min.:
• rodzajowi i zawartości składowiska, w tym odpadów alfapromieniotwórczych,
• planowanemu okresowi izolacji odpadów,
• kryteriom jakości materiałów do budowy pokrywy,
• przewidywanemu okresowi instytucjonalnej kontroli.

Uwzględniając powyższe czynniki opracowano konstrukcję pokrywy o następującej
strukturze (rys. 3): ..
• pokrycie glebowe (warstwa wyrównawcza),
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• warstwa antyintruzywna (kamienie, grunt kamienisty) 1,0 m.
• warstwa drenażowa 0,7 m.
• warstwa kapilarna 0,5 m.
• warstwa izolująca 1,0 m.
• warstwa kapilarna (powyżej warstwy izolacyjnej) 0,2 m.

Alternatywnym, w stosunku do pokrywy ziemnej, rozważanym rozwiązaniem było za-
mknięcie każdego z obiektów szczelną skorupą betonową, uniemożliwiającą bezpośredni do-
stęp do komór z odpadami promieniotwórczymi, a także zabezpieczającą skutecznie przed
przenikaniem wód opadowych do wnętrza obiektów.

Właściwe zabezpieczenie będzie polegało na:
wykonaniu zasadniczej warstwy betonu hydrotechnicznego B-30, W-4, M.-100 o grubości
120 cm,

- zagruntowaniu i pokryciu powierzchni (Abizol R, Abizol P.),
wykonaniu drenażu,

- nałożeniu warstwy gruntu na stropodachy wraz z docelowym ukształtowaniem terenu.

Koncepcja zamknięcia KSOP uwzględniająca usunięcie ze składowiska wszystkich odpa-
dów promieniotwórczych (wariant C) jest w praktyce projektem jego likwidacji. Ma ona
wiele zalet w stosunku do wcześniej omówionych rozwiązań. Zlikwidowane składowisko nie
wymaga instytucjonalnej kontroli, m.in. ochrony fizycznej, monitoringu, a także kontroli sta-
nu i utrzymania sprawności technicznej znajdujących się tam urządzeń. Koncepcja ta ma tak-
że ujemne strony. Podstawowym problemem jest konieczność posiadania innego składowi-
ska, w którym byłyby umieszczone odpady usunięte z KSOP, a także dostępność technologii i
środków technicznych umożliwiających realizację tego przedsięwzięcia w warunkach zapew-
niających bezpieczeństwo radiologiczne personelu, otoczenia składnicy oraz środowiska.
Przewiduje się wykonanie prac związanych z wydobyciem odpadów, pomiary dozymetrycz-
ne, segregację, pakowanie, przepakowywanie i utrwalanie odpadów. Prace te byłyby wyko-
nywane na terenie KSOP, w specjalnie przygotowanej do tego celu hali (rys. 4).

Skuteczność koncepcji zamknięcia KSOP wg wariantu A,B i D oceniono na podstawie
wielkości narażenia osób zamieszkałych w otoczeniu składowiska. Punktem odniesienia było
założenie, że narażenie to nie może przekroczyć 0,1 wartości rocznej dawki granicznej
uwzględniając drogę pokarmową i inhalacyjną tzn. 0,1 mSv/rok.

Dla wariantów A,B i D opracowano sposób zabezpieczenia odpadów i poszczególnych
obiektów przed przystąpieniem do zamknięcia składowiska. Przeprowadzono analizę bezpie-
czeństwa i analizę ekonomiczną rozważanych wariantów oraz na podstawie wyników analiz
wskazano preferowane rozwiązanie.

OCENA NARAŻENIA LUDNOŚCI
OD RADONU UWOLNIONEGO DO ATMOSFERY

Uwzględniając wyniki analiz stężenia radonu w poszczególnych obiektach składowiska oraz
oceny szybkości jego uwalniania do atmosfery obliczono, że stężenie Ru-222 wyniesie:

- 1,3 • 10"4 Bq-m"3 w odległości 100 m

- 5.5-10'6 Bq-m"3 w odległości 100 m.

Porównanie tego stężenia z wartością dopuszczalną tj. 100 Bq-m"3 wskazuje, że narażenie
od radonu uwolnionego do atmosfery będzie na bardzo niskim poziomie, znacznie mniejszym
od tzw. tła radonowego (40 Bq-m"3), czyli średniego poziomu stężenia radonu w Polsce na
terenie otwartym.
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OCENA NARAŻENIA LUDNOŚCI OD PRZECHODZENIA RADIONUKLIDÓW
DO ŚRODOWISKA WODNEGO (WARIANTY A, B i D)

Przechodzenia radionuklidów do środowiska wodnego może nastąpić w wyniku naturalnej
ewolucji środowiska i powolnej degradacji barier. Narażenie z tym związane będzie zależało
od rodzaju i aktywności znajdujących się w składowisku radionuklidów i szybkości ich uwal-
niania.

Do modelowania matematycznego uwolnienia i transportu radionuklidów przyjęto scena-
riusz zakładający zmienne tempo uwalniania związane z pełną, ale nie gwałtowną degradacją
barier w ciągu 500 lat, narastające od 0% do 100% aktywności każdego analizowanego radio-
nuklidu. Wstępnie założono, że ze względu na aktywność, radiotoksyczność i mobilność w
środowisku, a także czas połowicznego rozpadu grupę krytycznych radionuklidów stanowią:
H-3, Co-60, Sr-90, Cs-137, U-238, Ra-226, Th-232, Am-241 i Pu-239. Obiektem badań jest
hipotetyczny konsument czerpiący wodę podziemną i spożywający ją w ilości 2 1 na dobę.

W odniesieniu do wariantu A (pokrywa ziemna) obliczenia dotyczyły uwolnienia radionu-
klidów z uwzględnieniem rozpuszczalności otrzymanych z modelu geochemicznego dla za-
danej przepuszczalności pokrywy ziemnej, tj. 2,5 mm słupa wody na rok. Obliczony procent
uwalnianej aktywności dla U-238, który okazał się być jedynym krytycznym radionuklidem,
wynosi 2,8E-9 %/rok. Przy tej wartości strefa skażona ogranicza się do stropowej partii strefy
aeracji (rys. 5).

W przypadku pokrywy betonowej (wariant B) występują czynniki, które mogą spowodo-
wać przynajmniej 100-krotne zwiększenie ilości wody będącej w kontakcie z odpadami w
stosunku do ilości w rozwiązaniu z pokrywą ziemną. Do czynników tych należą:

• wzmożona, w początkowej fazie, infiltracja do gruntu wód spływających z powierzchni
niezeszczelinowaconych betonowych pokryw, wielokrotne zwiększenie objętości wód
gruntowych w otoczeniu obiektów z jednoczesną dysfunkcją systemu drenażowego;

• stan betonu fragmentów 1A i IB obiektu nr 1, które charakteryzują się w około 45% beto-
nem słabszej jakości od reszty monolitu konstrukcyjnego;

• wewnętrzna konstrukcja obiektu nr 2 (studnia);

• hydrologiczne oddziaływanie pokryw obiektów nr 1 oraz 3 i 8.

Spowodują one zwiększenie rozpuszczalności krytycznego radionuklidu (U-238) o dwa
rzędy wielkości. W efekcie obserwuje się wyraźne powiększenie strefy skażonej w strefie
aeracji (rys. 6).

Bezpiecznym rozwiązaniem jest także sposób zamknięcia składowiska według wariantu D.
Usunięcie odpadów z obiektów nr 1 i 2 zmniejszy aktywność pozostających w KSOP nukli-
dów alfapromieniotwórczych i tym samym wielkości radiologicznego oddziaływania składo-
wiska.

ANALIZA WARIANTOWA

Porównanie wariantów zamknięcia KSOP-Różan przeprowadzono w dwóch płaszczyznach -
stopnia bezpieczeństwa radiologicznego oraz niezbędnych nakładów finansowych wiążących
się z realizacją poszczególnych rozwiązań. W zakresie bezpieczeństwa radiologicznego
uwzględniono sytuacje związane z usuwaniem odpadów, przygotowaniem obiektów do za-
mknięcia, wykonaniem pokryw i oddziaływania składowiska po jego ostatecznym zamknię-
ciu.
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Porównanie bezpieczeństwa radiologicznego

Maksymalne dawki indywidualne, jakie może otrzymać personel biorący udział w realizacji
poszczególnych wariantów zamknięcia KSOP-Różan oraz wartości dawek kolektywnych
przedstawiono w tabeli 2.

Z danych zawartych w tej tabeli wynika, że największa dawka indywidualna zostanie
otrzymana w przypadku wariantu C - 236,8 mSv (w ciągu 8 lat), następnie podczas wariantu
D - 50,7 mSv (w ciągu 3 lat), a dla wariantu A i B - 6,65 mSv (w ciągu 3 lat). Podobna sytu-
acja występuje dla dawki kolektywnej. Zdecydowanie największą dawkę tę otrzyma personel
podczas wariantu C - 1431,1 osobo.mSv, a następnie podczas wariantu D —270 osobo.mSv.
Natomiast dawka kolektywna dla wariantów A i B będzie na znacznie mniejszym poziomie
równym 85,2 osobo.mSv.

Tabela 2. Maksymalne dawki indywidualne oraz dawki kolektywne dla personelu dla
poszczególnych wariantów (A,B,C i D) zamknięcia składowiska KSOP-Różan.

Warianty
Zamknięcia

A ' (budowa wie-
lowarstwowej
pokrywy ziemnej)
oraz B1 (budowa
pokrywy betono-
wej)

C
(usunięcie
wszystkich odpa-
dów z KSOP-
Różan)
D
(sunięcie odpa-
dów z obiektów nr
1 i 2 oraz budowa
pokrywy ziemnej
lub betonowej nad
obiekt,
nr 3, 3a i 8)

Rodzaj obiektu

Obiekt nr 1
Obiekt nr 2
Obiekt nr 3

Obiekt nr 3a
Obiekt nr 8

Suma
Obiekt nr 1
Obiekt nr 2
Obiekt nr 3

Obiekt nr 3a
Obiekt nr 8

Suma
Obiekt nr 1
Obiekt nr 2
Obiekt nr 3

Obiekt nr 3a
Obiekt nr 8

Suma

Maksymalna daw-
ka indywidualna

[mSv]
0,6

0,03
0,71
0,02
5,3

6,65
39,3
5,4

94,8
2,5

94,8
236,8
39,3
5,4

0,71
0,02
5,3

50,7

Dawka kolektywna
[osobo.mSv]

2
0,07
2,1
0,2

80,8
85,2

170,2
16,7

309,3
25,7
909,2

1431,1
170,2
16,7
2,13
0,2

80,8
270,0

Czas pracy
[miesiące]

24

12
36 (3 lata)

10,4
1,6

17,8
1,5
63

94,3 (7,9 lat)
10,4
1,6
8,0
4,0
12,0

36,0 (3 lata)

*/Narażenie personelu dla wariantu A i B będzie takie same

Należy jednocześnie podkreślić, że wszystkie warianty zamknięcia składowiska tzn. A,B,C
i D są całkowicie bezpieczne z punktu widzenia narażenia ludności.

Stopień narażenia personelu jest zróżnicowany. Zdecydowanie najbezpieczniejsze są wa-
rianty A i B, gdzie nie nastąpi przekroczenie rocznego limitu użytkowego dawki dla perso-
nelu, tj. według przyjętych w analizie założeń, 0,1 dawki granicznej (5 mSv). Dla wariantu C
i D limit ten zostanie wprawdzie przekroczony, ale nie będzie przekroczona roczna dawka
graniczna dla personelu, tj. 50 mSv. Przekroczenie limitu użytkowego dawki nie dyskredytuje
pod względem ochrony radiologicznej wariantów C i D.
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Porównanie nakładów finansowych

Ocena nakładów inwestycyjnych na prace związane z zamknięciem KSOP została wykonana
dla trzech podstawowych wariantów, tj. A,B i C oraz dla tzw. wariantu mieszanego - D.

Nakłady inwestycyjne dla wariantu D zostały podzielone na dwa podwarianty: Dl
uwzględnia usunięcie odpadów z obiektów nr 1 i 2 i wykonanie pokrywy betonowej na pozo-
stałe obiekty, zaś D2 usunięcie odpadów z obiektów nr 1 i 2 i wykonanie pokrywy ziemnej.

Zbiorcze zestawienie kosztów zamknięcia KSOP według poszczególnych opcji przedsta-
wiono w tabeli 3.

Tabela 3. Zbiorcze zestawienie kosztów zamknięcia KSOP dla wszystkich rozpatrywa-
nych wariantów [PLN].

WARIANT

A
B
C

D1
D2

Zabezpieczenie obiektów
KSOP

56.232.455,20
51.954.117,37
34.450.921,00
49.291.806,00
33.298.954,00

Koszt usunięcia odpadów
z obiektów nr 1 i 2

-
-
-

5.831.784,00
5.831.784,00

Razem

56.232.455,20
51.954.117,37
34.450.921,00
55.123.590,00
39.130.738,00

Z zestawienia tego wynika, że najkorzystniejszym rozwiązaniem pod względem nakładów
finansowych jest wariant C. Następnie w kolejności wg tego kryterium są warianty D2, B, Dl
i A.

PODSUMOWANIE

Z przeprowadzonych analiz wynika, że każda z rozważanych koncepcji zapewnia skuteczną
izolację odpadów od biosfery w okresie 300 lat. Wynika to zarówno z trwałości stosowanych
barier, jak też z faktu, iż po upływie tego okresu odpady znajdujące się w składowisku nie
będą stanowiły zagrożenia.

Stopień narażenie personelu jest zróżnicowany. Najbezpieczniejsze są warianty A i B,
gdzie nie nastąpi przekroczenie rocznego limitu użytkowego dawki dla personelu, stanowią-
cego, wg przyjętych założeń, 0,1 dawki granicznej, tj. 5 mSv. Dla wariantu C i D limit ten
zostanie wprawdzie przekroczony, ale nie będzie przekroczona roczna dawka graniczna dla
personelu, tj. 50 mSv. Przekroczenie limitu użytkowego dawki nie dyskredytuje, pod wzglę-
dem ochrony radiologicznej, wariantów C i D.

Wysokość nakładów na realizację poszczególnych wariantów zamknięcia KSOP jest także
zróżnicowana i zawiera się w przedziale pomiędzy 34 a 56 min. zł.

Uwzględniając czynniki ekonomiczne, warunki narażenia radiologicznego personelu oraz
skuteczność proponowanych rozwiązań, preferowanym wariantem jest zamknięcie KSOP
uwzględniające usunięcie odpadów z dwóch wybranych obiektów i wykonanie pokrywy
ziemnej nad pozostałymi obiekty składowiska (wariant D2).

Komunikat przygotowano na podstawie opracowania pt. „Studium Programowo-Przstrzenne
ostatecznego zamknięcia Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie ".
Praca zbiorowa, Świerk, grudzień 1999 rok.
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Rys. 1 Położenie lokalizacyjne KSOP - Różan
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Legenda

1 •!• 8 nr obiektów

K1 * K5 komory w obiekcie nr 1

ie stanowisko poboru powietrza

Rys. 2 Rozmieszczenie obiektów na terenie składnicy
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Pokrywa:

Drenaż:

1 = kamienie i gtaziki
2 = pospółka
3 = piasek pylasty

5 = żwir

do systemu zbiorczego drenażu
O.Sm
0.7 m
(0.5+0.2) m
0.7 m

Rys.3. Koncepcja budowy wielowarstwowej pokrywy ziemnej dla
powierzchniowego składowiska odpadów promieniotwórczych.



PODRĘCZNY
MAGAZYN
CZYSTYCH
OPAKOWAŃ

Obiekt składowania

KSOP

OO
OO
OO

Stanowisko:
- wstępnej kontroli dozymetrycznej
- kontroli opakowań
- pokrywanie opakowań poliuretanem
- przepakowywanie odpadów

Załadunek i ewakuacja
kontenera

Ewakuacja odpadów nie
wymagających przepakowania

i utrwalania

STANOWISKO UTRWALANIA ODPADÓW

Stanowisko:
- kontroli dozymetrycznej
- ważenia odpadów
- segregacji odpadów

O O O \
O O O

O O O
O O O

Odpady zawierające
nuklidy dtugożyciowe

/ O O O
o o o
o o o
o o o

Odpady zawierające
nuklidy krótkożyciowe

Transport odpadów
do magazynu okresowego

' przechowywania odpadów

Rys. 4. Schemat postępowania z odpadami promieniotwórczymi wydobytymi z obiektów KSOP.
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Rys. 5 Uwalnianie się U-238 ze składowiska zamkniętego wg wariantu A z pokrywą ziemną

Izopowierzchnia 0,1mSv/rok
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Rys. 6 Uwalnianie się U-238 ze składowiska zamkniętego wg wariantu B z pokrywą betonową

Izopowierzchnia 0,1mSv/rok
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ZINTEGROWANY SYSTEM MONITORINGU RADIOLOGICZNEGO
I WSPOMAGANIA DECYZJI PO AWARII ELEKTROWNI JĄDROWEJ

Mieczysław Borysiewicz, Sławomir Potempski
Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk

Roman Żelazny
Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Warszawa

1. WSTĘP

Od kilku lat notuje się tendencje do budowania bardziej złożonych systemów, które w istotny
sposób uzupełniałyby systemy monitoringu i diagnozowania sytuacji radiologicznej o analizy
predykcyjne, oceny skuteczności rozważanych działań zaradczych i dokonywanie rankingu
takich działań w zależności od istniejących środków technicznych i preferencji decydentów.
Przykładem tego jest program badawczy Unii Europejskiej o nazwie RODOS ("Real Time
On-line Decision Support System for Nuclear Emergiencies in Europe") [1], którego
realizację rozpoczęto na przełomie lat 1990/91. Jego celem jest opracowanie ujednoliconego
w skali Europy podejścia do analiz zagrożenia radiacyjnego oraz planowania akcji
zapobiegawczej i jej realizowania po wypadkach jądrowych. RODOS ma uwzględniać
zarówno specyfikę zagadnień, charakterystycznych dla obszarów bliskich miejsca wypadku i
w krótkim okresie czasu, jak również umożliwiać prowadzenie ocen i prognozowanie dla
regionów odległych i w długim horyzoncie czasowym. Obecnie w projekcie tym uczestniczy
ok. 40 instytucji naukowych z kilkunastu krajów europejskich. Jedną z nich jest Instytut
Energii Atomowej w Świerku, współpracujący między innymi z Centralnym Laboratorium
Ochrony Radiologicznej i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pre-operacyjna
wersja systemu RODOS jest aktualnie wdrażana w Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych
(CEZAR) Państwowej Agencji Atomistyki. Z drugiej strony istnieje w kraju system
monitoringu radiologicznego, pozwalający na ocenę sytuacji radiacyjnej w oparciu o pomiary
i badania laboratoryjne. Celowym i pilnym zadaniem staje się więc zintegrowanie obu
systemów. Dodatkowo należy również uwzględnić konieczność przepływu informacji między
innymi istniejącymi zasobami, takimi jak: sieć meteorologiczna METPAK i dostępne w kraju
numeryczne prognozy meteorologiczne, informacje geograficzne, demograficzne,
statystyczne i inne.

2. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i doświadczeń wynikających z awarii w Czarnobylu,
zintegrowany system monitoringu radiologicznego i wspomagania decyzji po wypadku
jądrowym (ZSMiWD) powinien składać się z trzech podstawowych warstw, schematycznie
przedstawionych na rys. 1. Poszczególne warstwy różnią się sposobem działania oraz
zakresem obowiązków i możliwościami uczestniczących w nich poszczególnych służb.
Dotyczy to zasadniczo trzech podstawowych grup zagadnień:
• zbieranie danych pochodzących z sieci pomiarowych oraz takich, które wynikają z

przeprowadzonych analiz laboratoryjnych, dotyczących pogłębionego i bardziej
szczegółowego opisu sytuacji radiologicznej kosztem pewnego opóźnienia w czasie,

• analiza stanu aktualnego i prognozowanie rozwoju sytuacji awaryjnej, przede wszystkim
w zakresie oceny dawek i ryzyka narażenia ludności,

• zarządzanie działaniami w czasie awarii radiologicznej poprzez zastosowanie
odpowiednich środków zaradczych, ewentualne wprowadzenie przewidzianych przez
ustawy regulacji prawnych dla zapewnienia efektywności takich działań oraz
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informowanie społeczeństwa w oparciu o otrzymywane dane, pochodzące z analizy i
prognozy sytuacji awaryjnej, przy użyciu współczesnych środków komunikacji

Wszystkie trzy warstwy systemu muszą być ze sobą ściśle powiązane - informacje,
począwszy od zebrania danych, poprzez ocenę zagrożenia, winny szybko trafiać do centrum
operacyjnego. Jest oczywiste, że całe przedsięwzięcie musi opierać się o nowoczesne techniki
pomiarowe, sieci telekomunikacyjno-komputerowe oraz narzędzia informatyczne.

Kierowanie akcją
wprowadzania środków
zaradczych, informowanie
ludności

Przetwarzanie i kontrola
iakości danych, prognozowanie
rozwoju svtuacji ^

Zbieranie danych

- — -

Ośrodki
decyzyjne

i i.

Siec man&ottngu

POZIOM 1

POZIOM 2

_ —

POZIOM 3

Laboratoria

Rys. 1. Poziomy działań narodowych systemów monitoringu radiologicznego i wspomagania
decyzji.

Rodzaje informacji przetwarzane przez ZSMiWD muszą objąć następujące grupy:
a) wolnozmienne w czasie procesy ewidencyjne (dane topograficzne, demograficzne,

struktury upraw i pokrycia terenu, wykaz dostępnych środków technicznych w zakresie
zapobiegania i zwalczania skutków skażenia radiologicznego itp),

b) średniozmienne w czasie procesy, decydujące o ogólnej ocenie stanu radiologicznego
środowiska (wyniki okresowych analiz poziomu aktywności promieniotwórczej próbek
pobranych za środowiska naturalnego człowieka, produktów żywnościowych i pasz),

c) szybkozmienne w czasie procesy automatycznego monitorowania w kraju, wsparte
pogłębionymi analizami laboratoryjnymi, obliczeniami symulacyjnymi transportu skażeń
w środowisku i wielkości dawek oraz informacje uzyskane z innych źródeł krajowych i
zagranicznych w sytuacji zaistnienia wypadku jądrowego w Europie.

Informacje te winny być przechowywane w bazach danych, tak by umożliwić łatwy i
szybki do nich dostęp przy uwzględnieniu konieczności ich stałej aktualizacji.

3. MODEL FUNKCJONALNY SYSTEMU

Podstawowe moduły funkcjonalne ZSMiWD to:

Sterowanie i zarządzanie
Moduł ten zapewnia odpowiedni przepływ informacji między wszystkimi elementami
systemu, a w szczególności między modułami analizującymi a bazami danych' (lokalnymi
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oraz zdalnymi). Spełnia kluczową rolę dla efektywnego i spójnego współdziałania różnych
modułów systemu w celu wykonania określonych zadań.

Pozyskiwanie danych poprzez:
• automatyczną rejestrację i obróbkę wyników pomiarów,
• kodowanie danych na podstawie zestawień tabelarycznych,
• digitalizację dokumentów graficznych (map, wykresów),
• przekazywanie danych przez inne systemy informatyczne z odpowiednim wykorzystaniem

sieci komputerowo-telekomunikacyjnej.

Gromadzenie danych w centralnych bazach danych systemu
Odpowiednie systemy zarządzania bazami danych pozwalają na prowadzenie
wszechstronnych operacji na danych, przy jednoczesnym spełnieniu odpowiednich kryteriów
wiarygodności informacji i zasad ich dostępności.
Są używane następujące bazy tematyczne:
• baza danych topograficznych i elewacyjnych,
• baza danych o pokryciu terenu,
• baza danych meteorologicznych,
• baza danych o uprawach oraz o produkcji roślinnej i hodowli zwierząt,
• baza danych o produkcji żywności, żywieniu zwierząt hodowlanych i "nawykach"

konsumpcyjnych,
• baza danych demograficznych,
• bazy danych poziomów skażeń promieniotwórczych, uzyskanych z:

- systemów pomiarowych on-line,
- badań laboratoryjnych próbek środowiska, w tym płodów rolnych, paszy i żywności,

• baza danych o typie zabudowy i rodzaju zastosowanych materiałach budowlanych,
• baza danych o szlakach i zasobach komunikacyjnych, w aspekcie możliwości

przeprowadzania ewakuacji ludności,
• baza danych o służbach ratowniczych i dostępnych środkach technicznych zapobiegania i

zwalczania skutków skażeń radiologicznych,
• baza danych o charakterystykach możliwych źródeł znacznych uwolnień

promieniotwórczych w Polsce oraz w innych krajach europejskich.

Prezentacja danych
W module tym generuje się właściwe formy przedstawienia informacji dostosowanej do
wymagań i do możliwości odbioru przez różnych użytkowników. W odniesieniu do danych
przestrzennych najczęstszą formą prezentacji są mapy tematyczne. Innymi formami
prezentacji są wykresy, diagramy, zestawienia. Komunikaty i raporty powinny być tworzone
przez system w sposób zautomatyzowany na zlecenie określonych grup odbiorców
informacji.

Analiza, oceny i prognozowanie stanu radiologicznego
Moduł ten w oparciu o dane dostępne w centralnych bazach danych zapewnia ocenę stanu
radiologicznego kraju. W czasie rutynowej pracy ZSMiWD, gdy dane pomiarowe nie
przekraczają wartości alarmowych, analizy stanu radiologicznego kraju mogą opierać się
wyłącznie na danych z monitoringu i innych danych pomiarowych. W stanie alertu
radiologicznego dane pomiarowe są wykorzystane w programach obliczeniowych do
szczegółowego diagnozowania aktualnej sytuacji radiologicznej kraju i do prognozowania
rozwoju tej sytuacji. Podstawowymi informacjami określającymi narażenie ludności są:
wielkości dawek gamma, stężenie radionuklidów w powietrzu, aktywność podstawowych
produktów żywnościowych i paszy zwierząt. Należy zapewnić odpowiednią rozdzielczość
przestrzenną i czasową takich danych dla zapewnienia wiarygodnych ocen dawek w czasie i
przestrzeni (teren całego kraju oraz obszarów przyległych).
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Stosowane modele radioekologiczne pokrywają wszystkie występujące szczegółowe drogi
narażenia. Sposób wykorzystania modeli obliczeniowych uwzględnia specyficzne cechy
określonej sytuacji, wynikające zarówno z rodzaju skażenia jak również z pory roku, stanu
wegetacji, nawyków konsumpcyjnych ludności, sposobu żywienia zwierząt, itp.

Poza modelami radio ekologicznymi istotnym wsparciem przy podejmowaniu decyzji są
wyniki obliczeń transportu uwolnień radiacyjnych w atmosferze i w akwenach wodnych.
Wyniki takich obliczeń praktycznie użyte są dwa sposoby:
• poprzez przewidywanie obszarów potencjalnych skażeń radiologicznych w skali lokalnej,

w mezoskali lub w skali kontynentu, w sytuacji gdy skażenia radiologiczne związane z
awarią nie są jeszcze rejestrowane przez sieć monitoringu krajowego

• poprzez szczegółowe diagnozowanie poziomu skażeń przy wykorzystaniu danych
pomiarowych, jako warunków początkowo-brzegowych lub przestrzennych dla modeli
obliczeń transportu skażeń w skali lokalnej lub regionu.

Ocena skuteczności działań interwencyjnych i podejmowania decyzji
Uzyskane wyniki analiz, ocen i prognozowania stanu radiologicznego kraju lub regionu mogą
być wykorzystane bezpośrednio przez zespoły ekspertów do podejmowania decyzji w
zakresie działań zaradczych lub mogą być przedmiotem dalszej obróbki przez odpowiednie
moduły funkcjonalne systemu ZSMiWD, wykorzystujące sformalizowane techniki
wspomagania decyzji. W szczególności mogą być przeprowadzane i porównywane analizy
sytuacji radiologicznej ludności przed i po wprowadzeniu działań zaradczych dla określenia
tzw. dawek unikniętych i dokonywania analiz i rankingu ich skuteczności.

4. WNIOSKI

Planuje się, że system RODOS będzie stanowić podstawę dla ZSMiWD. Zawiera on
wszystkie niezbędne moduły wymienione w punkcie poprzednim, w szczególności: modele
obliczeń dyspersji skażeń w atmosferze (z preprocesorem meteorologicznym), moduł
symulacji akcji zaradczych (w tym modele optymalizacji ewakuacji), moduł łańcucha
żywieniowego (modele radioekologiczne), modele wczesnych i późnych przeciwdziałań
skutkom awarii, moduł efektów zdrowotnych. Wyniki prezentowane są na wektorowych
mapach numerycznych. Dane przechowywane są w odpowiednich bazach danych.

W drugiej połowie roku 1999 EEA uzyskał pełne, pre-operacyjne oprogramowanie
Systemu RODOS, a w wyniku realizacji od 1999 roku programu ECHO Unii Europejskiej
nastąpił proces operacyjnego wdrażania systemu [2] i powiązania go z siecią monitoringu
radiologicznego i ośrodkami prognozowania pogody. Dzięki tej pomocy Narodowe Centrum
d/s Zdarzeń Radiacyjnych CEZAR, PAA ma szansę by stać się w krótkim czasie
nowoczesnym operacyjnym centrum awaryjnym kraju w zakresie awarii radiologicznych. W
ramach 5 Programu Ramowego UE przewiduje się nowe prace badawcze mające na celu
ulepszenia modeli już istniejących lub wprowadzenia zupełnie nowych.
Ponadto Przewiduje się współpracę z systemami krajów sąsiednich (zwłaszcza
wykorzystującymi system RODOS) oraz korzystania ze źródeł informacji dostępnych w Unii
Europejskiej (np. JRC Ispra) oraz Stanach Zjednoczonych (NARAC).

Literatura
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ELEKTROWNIE JĄDROWE - ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM

POLITECHNIKI WROCŁWSKIEJ

Mieczysław Lech
Politechnika Wrocławska, Wrocław

Przedmiot pt.: Elektrownie Jądrowe, składający się z wykładu - 2 godziny tygodniowo i labo-
ratorium - 1 godziny tygodniowo, prowadzony jest już od 1980 roku i ulokowany jest on w
programie studiów dla specjalności: Eksploatacja Urządzeń i Systemów Energetycznych oraz
Termoenergetyka.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w oparciu o podręczniki akademickie i książki wydane
przez Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Wrocławskiej:
1. M. Lech: Elektrownie i ich urządzenia. T. III. Elektrownie Jądrowe, Wrocław 1981.
2. T. Banaszak, J. Górecki, H. Karcz, M. Lech, R. Miller, J. Zieliński: Laboratorium procesów

termoenergetycznych, Wrocław 1983.
3. M. Lech: Elektrownie Jądrowe, Wrocław 1992.
4. M. Lech: Kierunki Rozwoju Elektrowni Jądrowych, Wrocław 1997.

Do wykładu wykorzystywane są: podręcznik akademicki wymieniony w pozycji [3], książka
[4], natomiast do przygotowania studentów do ćwiczeń laboratoryjnych służy pozycja [3],
gdzie rozdział 7 w całości poświęcony jest omówieniu siedmiu ćwiczeń laboratoryjnych, a
mianowicie:
- wprowadzenie w zagadnienia ochrony radiologicznej,
- pomiar rozkładu mocy dawki promieniowania,
- pochłanianie promieniowania jonizującego przez materię,
- rozpraszanie promieniowania jonizującego,
- statyczna metoda pomiaru charakterystycznych wielkości przekaźników radioizotopowych,
- oznaczenie zawartości popiołu w węglu kamiennym za pomocą metody radiometrycznej,
- analiza fluorescencyjna p - X.

Od 1980 roku Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów wchodzący w skład Wydziału
Mechaniczno-Energetycznego posiada własne laboratorium radioizotopowe gdzie prowadzone
są zajęcia dydaktyczne oraz badania naukowe.

Wykład pt. Elektrownie Jądrowe prowadzony jest dla studentów piątego roku studiów i w
ogólnym zarysie obejmuje: elementy fizyki jądrowej i reaktorowej, reakcje jądrowe wywołane
przez neutrony, stan krytyczny reaktora, dyfuzje neutronów rozmiary krytyczne reaktora,
zmiany reaktywności w czasie pracy reaktora i po jego wyłączeniu, rola reflekta, dynamika
procesów w rdzeniu reaktora, osłony reaktora - termiczna i biologiczna, wymiana ciepła w
reaktorze, elektrownie jądrowe: z reaktorem wodno-ciśnieniowym i wrzącym, reaktory
ciężkowodne, grafitowe-gazowe wysokotemperaturowe, reaktory prędkie - powielające,
analiza bezpieczeństwa pracy reaktorów energetycznych, sterowanie reaktorów, własności
obiegów wtórnych, ekologiczne aspekty budowy elektrowni jądrowych, oraz aspekty
ekonomiczne z uwzględnieniem zewnętrznym kosztów wytworzenia energii. Rozwój
energetyki jądrowej. Liczba uczestników przedmiotu wynosi około 90 osób/rok. Dla około 50
osób od 1993 roku organizowana jest w każdym roku wycieczka dydaktyczna do Elektrowni
jądrowych Bohunice na Słowacji i Dukovany w Czechach. Najpierw uczestnicy wycieczki
słuchają wykładu w salach Centrum Informacyjnego, gdzie uzupełniają, swoją wiedzę a
następnie w grupach około 15 osobowych następuje szczegółowe zwiedzanie elektrowni wraz
ze zorganizowanym wstępem do budynku reaktora, który zawsze wymaga odpowiednich
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przygotowań formalnych. W 1998 r. byliśmy ze studentami w elektrowni Mochovce - w
budowie - na Słowacji. Po odbyciu wycieczki następują bardzo owocne dyskusje, a studenci
zdają sobie sprawę z realności wiadomości przekazanych na wykładzie jak i z czystości
ekologicznej związanej z technologią jądrową przetwarzania energii.

Efektem wyjazdów dydaktycznych do elektrowni jądrowych jest również zupełna zmiana
nastawienia do energetyki jądrowej z biernej do bardzo pozytywnej wobec budowy elektrowni
jądrowych w Polsce.

W ramach wymienionego kierunku dyplomowania moi studenci wykonali ponad 100 prac
dyplomowych z których około 50 związanych było tematycznie z zastosowaniem
promieniowania jonizującego. Tematyka tych prac w większości dotyczyła pomiarów
parametrów procesów energetycznych: przepływów dwufazowych, strumienia masy, gęstości
mieszanin dwufazowych, pomiarów zawartości części mineralnych w węglu kamiennym przy
wykorzystaniu rozproszenia promieniowania X oraz przy wykorzystaniu zależności
intensywności promieniowania naturalnego węgla od zawartości części mineralnych w węglu.
Prowadzono również prace związane z energetyką jądrową np. projekt elektrowni jądrowych
z uwzględnieniem obliczeń fizycznych rdzenia reaktora wodnego, oraz prace przeglądowe
dotyczące rozwoju elektrowni jądrowych. Objętość tych prac zwłaszcza tych nagrodzonych na
organizowanych rokrocznie konkursach prac dyplomowych Wydziału Mechanicznego i Me-
chaniczno-Energetycznego dochodziła do kilkuset stron.

Uwagi końcowe

- Ważnym efektem zajęć fakultatywnych oraz wyjazdów dydaktycznych jest zmiana postaw
studentów wobec energetyki jądrowej od obojętnej lub nawet negatywnej do bardzo
pozytywnej. Świadczą o tym przeprowadzone sondaże pisemne organizowane przed i po
wysłuchaniu wykładu.

- Oprócz dydaktyki o której tu była mowa chcę podkreślić również znaczenie prac
badawczych, które były realizowane w izotopowym laboratorium instytutowym.

Powstały tam nowatorskie rozwiązania urządzeń izotopowych jak izotopowy miernik
zapylenia powietrza atmosferycznego EMIZ, radioizotopowy miernik koncentracji pyłu
węglowego RMKM, który znalazł praktyczne zastosowanie w wielu cementowniach
krajowych i na podstawie udzielonej licencji produkowany jest seryjnie, czy gęstościomierz
hydromieszaniny stosowany na pogłębiarkach budowanych w Stoczni Rzecznej.

Wiele jeszcze innych, które też zasługują na uwagę.

W laboratorium tym prowadzone były również prace naukowe, których wynikiem było kilka
prac doktorskich.
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FIZYKA I TECHNIKA JĄDROWA
NA WYDZIALE FIZYKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Jan Pluta
Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, Warszawa

WYDZIAŁ FIZYKI - JEDEN Z DWÓCH NAJMŁODSZYCH WYDZIAŁÓW PW

Z początkiem roku akademickiego 1999/2000 w miejsce Wydziału Fizyki Technicznej i Ma-
tematyki Stosowanej (FTiMS) utworzono na Politechnice Warszawskiej dwa wydziały: Ma-
tematyki i Nauk Informacyjnych oraz - Fizyki. Decyzja ta odzwierciedla rozwój obu dziedzin
wiedzy i ważną rolę, jaką przypisuje się naukom podstawowym w kształceniu inżynierów.
Powstanie Wydziału Fizyki jako oddzielonej jednostki organizacyjnej stwarza nowe możli-
wości dalszego rozwoju fizyki na Politechnice.

Aktualnie na Wydziale istnieją trzy specjalności: fizyka ciała stałego, optoelektronika i
fizyka komputerowa. W ramach programu fizyki komputerowej realizowane są zajęcia doty-
czące bezpośrednio fizyki jądrowej: wstęp do fizyki jądrowej, fizyka jądra atomowego i
cząstek elementarnych, metody i techniki jądrowe w środowisku, przemyśle i medycynie.
Wiele innych zajęć włącza również zagadnienia związane z metodami lub aparaturą fizyki
jądrowej - przykładowo: elektronika w eksperymencie fizycznym, komputerowa analiza da-
nych doświadczalnych, komputerowe systemy pomiarowe, sterowanie eksperymentem fi-
zycznym, układy analogowe i cyfrowe, komputerowe metody symulacji.

Prace badawcze z fizyki jądrowej prowadzone są na Politechnice Warszawskiej od wielu
lat. Badania eksperymentalne, dotyczące głównie reakcji hadronów z jądrami, prowadzone są
od dawna we współpracy ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej. Prace
teoretyczne dotyczą struktury jądra atomowego, własności jąder superciężkich, wzbudzeń
kolektywnych itp. Spektroskopia móssbauerowska wykorzystywana jest do badania magne-
tycznych i strukturalnych własności stopów amorficznych.

W ostatnich latach tematyka badawcza wzbogaciła się o nową dziedzinę - reakcje cięż-
kich jonów. Badania te prowadzone są we współpracy z wieloma ośrodkami fizyki, głównie
z krajów europejskich. Eksperymenty z zakresu energii pośrednich, (kilkadziesiąt MeV na
nukleon), wykonywane są w laboratorium GANIŁ we Francji; zakres najwyższych energii -
to przygotowywany aktualnie eksperyment STAR w Brookhaven oraz eksperymenty w Eu-
ropejskim Centrum Fizyki Cząstek - CERN: NA44 na akceleratorze SPS oraz będący w fazie
przygotowywania eksperyment ALICE, który przeprowadzony będzie w 2005 roku na wiąz-
kach zderzacza LHC.

Zastosowania fizyki jądrowej demonstrowane są w ramach wspomnianego wyżej przed-
miotu "Metody i techniki jądrowe w środowisku, przemyśle i medycynie", który w ubiegłym
roku został wprowadzony do programu studiów fizyki komputerowej. Przedmiot ten realizo-
wany jest we współpracy z placówkami badawczymi w Warszawie i okolicy zajmującymi się
aplikacjami metod jądrowych w różnych dziedzinach gospodarki. Studenci odwiedzają:
ICHTJ, CLOR, ŚLCJ, Centrum Onkologii w Warszawie oraz IEA i IPJ w Świerku
Wyrazem uznania dla naszej działalności z zakresu fizyki jądrowej i jej aplikacji jest przy-
znanie przez Polskie Towarzystwo Nukleoniczne w ubiegłym roku pierwszej nagrody PTN
dla studenta Wydziału Fizyki PW.

Działania dydaktyczne podejmowane są także wspólnie z naszymi partnerami zagranicz-
nymi. Już obecnie wieloosobowe grupy studentów PW wyjeżdżają na staże z zakresu fizyki
jądrowej i technologii stowarzyszonych do francuskiej uczelni technicznej Ecole des Mines
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de Nantes - szkoły, która kształci specjalistów dla francuskiej energetyki jądrowej. Grupy
studentów francuskich przyjeżdżają do Warszawy, gdzie pracują wspólnie z naszymi studen-
tami. We współpracy tej bardzo aktywnie uczestniczy Instytut Chemii i Techniki Jądrowej.
Jednym z tematów wspólnych zajęć studentów z Warszawy i Nantes była sterylizacja mate-
riałów medycznych, a cześć zajęć odbywała się w ICHTJ. Już od kilku lat w Instytucie tym
odbywają trzymiesięczne praktyki studenci z Ecole des Mines w ramach tzw. stażu między-
narodowego.

NOWA SPECJALNOŚĆ- FIZYKA I TECHNIKA JĄDROWA

Myśląc o przyszłości fizyki i techniki jądrowej w Polsce oraz możliwości budowy elektrowni
jądrowej w latach dwudziestych nowego stulecia konieczne jest już obecnie kształcenie w
sposób zaplanowany i ukierunkowany kadry specjalistów mogących podjąć się tego zadania.
Rada Wydziału Fizyki PW przygotowuje aktualnie oficjalne wystąpienie do Senatu Uczelni o
utworzenie nowych specjalności: "Fizyka i Technika Jądrowa" oraz bliskiej tematycznie spe-
cjalności "Fizyki Medycznej". Wystąpienie to motywowane jest następującymi argumentami:
1. Brak ośrodka akademickiego w Polsce centralnej kształcącego w sposób zaplanowany i

docelowy specjalistów w zakresie metod i technologii jądrowych. (W Polsce południowej
rolę taką pełni Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH).

2. Bliski wzrost zapotrzebowania na specjalistów tego typu w związku z wymaganiami wy-
nikającymi z integracji Polski w Unii Europejskiej.

3. Zastraszająco niski stan wiedzy społeczeństwa o realnych zagrożeniach związanych z
promieniowaniem jądrowym oraz energetyką jądrową i wielorakie konsekwencje tego w
skali kraju.

4. Na kilku wydziałach PW prowadzone są aktualnie zajęcia dydaktyczne i prace naukowe
związane z tematyką jądrową, jednak bez wzajemnej synchronizacji celów i środków.

5. Powstanie Wydziału Fizyki na Politechnice Warszawskiej umożliwia naturalne usytu-
owanie kształcenia z metod i technik jądrowych w ramach wydzielonej specjalności na
tym Wydziale.

6. W środowisku warszawskim istnieje szereg nieakademickich placówek naukowo-
badawczych zajmujących się różnymi aspektami aplikacji metod i technologii jądrowych.
Integracja ich wokół procesu kształcenia będzie naturalnym stymulatorem dalszego roz-
woju szeroko rozumianej wzajemnej współpracy.

7. Z dotychczasowych kontaktów wynika, że placówki te są zainteresowane współpracą z
Politechniką Warszawską w zakresie prac dydaktycznych i badawczych dotyczących fi-
zyki i techniki jądrowej.

8. Na Wydziale Fizyki PW, a także na innych wydziałach istnieje kadra specjalistów mogą-
cych podjąć się zadania uruchomienia nowych specjalności.

9. Dotychczasowe doświadczenia wskazują na wyraźne zainteresowanie studentów ww. te-
matyką.

10. Udział Polski w europejskich organizacjach i programach dotyczących kształcenia oraz
badań stwarza korzystne perspektywy rozwoju proponowanej działalności.

Jako bardzo ważny element kształcenia w zakresie nowej specjalności traktujemy współ-
działanie szerokiego kręgu pracowników naukowych i inżynierów w procesie dydaktycznym
oraz realizację zajęć laboratoryjnych z użyciem zaawansowanej technologicznie, współcze-
śnie stosowanej aparatury. Edukacja profesjonalna wymaga równocześnie, by kształceni brali
udział w pracach naukowych i aplikacyjnych prowadzonych w specjalistycznych ośrodkach
badawczych i zakładach wykorzystujących technologie jądrowe. Po skończeniu studiów pla-
cówki te mogą stać się ich miejscem pracy; mogą tez pośredniczyć w znalezieniu miejsc pra-
cy przez absolwentów. Dla praktycznej realizacji powyższych celów wskazane jest, aby już
przy formułowaniu programu kształcenia brali udział wszyscy, którzy następnie będą uczest-
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niczyć w programie edukacyjnym. Dotyczy to nie tylko pracowników Wydziału Fizyki, ale
także specjalistów z innych wydziałów PW oraz wspomnianych wyżej placówek nieakade-
mickich.

WSTĘPNA PROPOZYCJA PROGRAMU NAUCZANIA

Jako punkt wyjścia przedstawiona jest poniżej propozycja specjalistycznych elementów pro-
gramu nauczania dla specjalności "Fizyka i technika jądrowa" w ramach tworzonego aktual-
nie trójstopniowego systemu studiów na Wydziale Fizyki PW. Należy tu zaznaczyć, że jest to
propozycja wstępna do dyskusji oraz uzupełnień i nie jest końcowym projektem programu.

A. Schemat ramowy
1. Kształcenie specjalistyczne rozpoczyna się w semestrze letnim na trzecim roku studiów,

czyli w trakcie szóstego semestru.
2. Realizowany jest profil inżynierski (5+2 semestry) oraz magisterski (5+5 semestrów).
3. Semestr szósty jest wspólny dla obu profili.

B. Elementy programu nauczania
1. Wstęp do fizyki jądrowej (wykład).
2. Emisja, propagacja i detekcja promieniowania jądrowego: źródła i wiązki promienio-

wania oraz ich charakterystyki, oddziaływanie promieniowania z materią, zasady działania
detektorów promieniowania, (wykład + laboratorium).

3. Aparatura i elektronika jądrowa: układy elektroniczne współpracujące z detektorami
promieniowania (wykład + laboratorium).

4. Metody i narzędzia analizy wyników pomiarów jądrowych: statystyczne aspekty emi-
sji i rejestracji promieniowania, systemy i programy analizy danych jądrowych, modelo-
wanie komputerowe procesów emisji, propagacji i detekcji promieniowania, (wykład, +
laboratorium komputerowe).

5. Ochrona radiologiczna: promieniowanie jądrowe w środowisku człowieka, dawki po-
chłaniane - ich jednostki, pomiary i normy; zasady pracy ze źródłami i wiązkami promie-
niowania, organizacja laboratorium izotopowego; systemy bezpieczeństwa jądrowego w
Polsce, Europie i Świecie, (wykład + laboratorium) zakończone uzyskaniem certyfikatu
Inspektora Ochrony Radiologicznej.

6. Chemia jądrowa, separacja izotopów, metody wzbogacania, odpady jądrowe itp. (wy-
kład).

7. Technologie radiacyjne: usuwanie zanieczyszczeń gazów, utwardzanie radiacyjne, ste-
rylizacja materiałów medycznych, dekontaminacja środków spożywczych, membrany
trekowe (wykład).

8. Pomiarowe metody izotopowe: grubości, składu, gęstości, stężenia, zanieczyszczeń ma-
teriałów, metody radioznacznikowe, izotopowa aparatura diagnostyczna, defektoskopia
(wykład).

9. Metody radiacyjne w medycynie: diagnostyka izotopowa, radioterapia z użyciem pro-
mieniowania gamma, mezonów % i ciężkich jonów, tomografia, immuno-terapia (wykład).

10. Energetyka jądrowa: cykl paliwowy, typy reaktorów, schemat elektrowni, bezpieczeń-
stwo, odpady jądrowe - transport i przechowywanie, procesy transmutacji, nowe rozwią-
zania w energetyce jądrowej (wykład).

11. Praca projektowa.
12. Inne specjalistyczne wykłady obieralne.
13. Fizyka subatomowa (wykład o charakterze teoretycznym, dwa semestry).
14. Współczesne metody eksperymentalne fizyki jądrowej (wykład o charakterze doświad-

czalnym, jeden semestr). ••
75. Seminarium magisterskie.

167



C. Działania towarzyszące

Wydział Fizyki zapewnia realizację programu kształcenia z zakresu podstaw fizyki dla więk-
szości Wydziałów PW. W skład tych zajęć wchodzą wykłady oraz ćwiczenia: rachunkowe i
laboratoryjne. W Centralnym Laboratorium Fizycznym PW zajęcia laboratoryjne odbywa
corocznie ponad 1000 studentów. Są to przyszli inżynierowie wielu specjalności technicz-
nych, którzy po ukończeniu studiów będą pracować w różnych środowiskach przekazując swą
wiedzę i swe opinie szerokim kręgom naszego społeczeństwa. Wydaje się ważnym, by ich
wiedza na temat korzyści i zagrożeń, które niesie promieniowanie jądrowe oraz energetyka
jądrowa, była ukształtowana prawidłowo. W dotychczasowym zestawie ćwiczeń z fizyki ją-
drowej nie ma jednak informacji o zastosowaniach promieniowania w technice czy pomiarach
dozymetrycznych. Planujemy uzupełnić istniejący zestaw ćwiczeń, demonstrując przy okazji
konkretne urządzenia jądrowe stosowane w różnych działach techniki nie tylko studentom
naszego Wydziału, ale niemalże wszystkim studentom Politechniki. Liczymy na współdziała-
nie producentów urządzeń jądrowych i instytutów badawczych. Rekompensatą za okazaną
nam pomoc w zorganizowaniu odpowiednich stanowisk laboratoryjnych może być realizowa-
na w naturalny sposób demonstracja ich produktów i metod pomiarowych młodym ludziom,
którzy tworzyć będą w przyszłości opiniotwórczą klasę społeczną.

Wydział Fizyki PW, stanowiąc ważne ogniwo w kształceniu inżynierów jest często odwie-
dzanym miejscem na naszej Uczelni. Może to być okazją do zademonstrowania ciekawych
efektów dotyczących promieniowania jądrowego nie tylko w pomieszczeniach laboratoryj-
nych. Klasycznym przykładem może być demonstracja intensywności promieniowania ko-
smicznego w postaci wizualnych lub dźwiękowych sygnałów. Podobnych przykładów można
znaleźć wiele. To również jedna z możliwości demonstracyjnych, które mają. także charakter
opiniotwórczy.

D. Kolejność działań
1. Opracowanie programu kształcenia w zakresie technologii jądrowych.
2. Dobór aparatury i opracowanie ćwiczeń dla „Laboratorium Fizyki i Techniki Jądrowej".
3. Sprecyzowanie zasad współpracy międzywydziałowej w ramach wydziałów PW.
4. Określenie zestawu ćwiczeń wykonywanych w ośrodkach specjalistycznych oraz zasad

pracy specjalistów z zewnątrz w zakresie kształcenia studentów.
Otwarcie nowej specjalności: „Fizyka i Technika Jądrowa" na Wydziale Fizyki PW.

WSPÓŁPRACA

Wśród naszych współpracowników w organizacji nowej specjalności widzimy wszystkie
placówki, które w różny sposób zajmują się fizyką i techniką jądrową. Wstępne kontakty roz-
poczęliśmy już z wymienionymi niżej ośrodkami w kraju i za granicą uzyskując bardzo po-
zytywne reakcje na nasze propozycje współpracy.
A - w Polsce
1. Państwowa Agencja Atomistyki
2. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
3. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
4. Instytut Energii Atomowej
5. Instytut Problemów Jądrowych
6. Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki Doświadczalnej
7. Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW
B - za granicą
1. Ecole des Mines de Nantes (Francja)
2. Institut de Recherches Subatomiques, Strasbourg (Francja)
3. CERN - European Laboratory for Particle Physics (Szwajcaria) .
4. GANIŁ - Grand Accelerateur National d'lonsLourds (Francja)
5. Accelerator Laboratory, Jyvaskyla (Finlandia)
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KIERUNKI BADAŃ RADIOIZOTOPOWYCH W ZAKŁADZIE RADIO
I FOTOCHEMII POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Elżbieta Koczorowska
Politechnika Poznańska,

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Zakład Radio i Fotochemii, Poznań

STRESZCZENIE

Zakres badań radioizotopowych prowadzonych w Zakładzie Radio- i Fotochemii Politechniki
Poznańskiej obejmuje aspekty ekologiczne i biologiczne wpływu promieniowania UV, kwaśnych
deszczy i promieniowania jonizującego na substancje humusowe i aminokwasy oraz
technologiczne dotyczące produkcji opon samochodowych.

1. RADIOIZOTOPOWE BADANIA
WPŁYWU PROMIENIOWANIA UVI KWAŚNYCH DESZCZY
NA KOMPLEKSY KWASÓW HUMUSOWYCH Z CYNKIEM

W związku ze wzrostem troski o otaczające środowisko, coraz większego znaczenia nabiera
prześledzenie drogi migracji pierwiastków metalicznych w naturalnych ekosystemach glebowo-
roślinno-zwierzęcych. W warstwie humusowej gleby dochodzi do kumulacji metali a powstające
połączenia typu metal-humus mają istotny wpływ na zdolności migracyjne metali do roślin i wody.
Cynk jako aktywator wielu układów enzymatycznych jest jednym z mikroelementów niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jednak w nadmiarze może doprowadzać do
licznych zaburzeń organizmu i uniemożliwiać uprawę jakichkolwiek roślin konsumpcyjnych.
Zdarzyć tak się może szczególnie w pobliżu hut cynku, miedzi i ołowiu. W przypadku labilnych
kompleksów kwasów humusowych z cynkiem reakcje zastępowania ligandów przez inne,
tworzące trwalsze kompleksy, przebiegają szybko. Większość metali dwuwartościowych dobrze
kompleksuje z kwasami humusowymi (KH) przy pH = 3H-5, a ilość związanego metalu ściśle
zależy od stężenia KH.

Równocześnie makrocząsteczki KH pełnią w środowisku naturalnym rolę tarczy w stosunku do
promieniowania słonecznego, tj. są substancjami najefektywniej pochłaniającymi energię świetlną
(absorbują silnie promieniowanie y, X, UV-VIS i ER). Decydują więc o bilansie energetycznym
gleby i wód powierzchniowych, a także o procesach fotochemicznych tych ekosystemów. Chronią
więc ziemię przed wpływem promieniowania UV i ozonu. Skutkiem tego oddziaływania jest
degradacja KH w środowisku wodnym i rozbicie na niniejsze molekuły. Zmianie ulegają tak
istotne dla środowiska właściwości fizyko-chemiczne i biologiczne kwasów humusowych. Biorąc
pod uwagę analizowane problemy postawiono sobie za cel w pierwszej fazie pracy zbadanie
wpływu promieniowania UV-VIS na kompleksowanie Zn z KH oraz ocenę wpływu obecności
cynku i jego kompleksów z kwasem humusowym na wzrost roślin.

Kolejnym zagadnieniem była ocena wpływu kwaśnych deszczy na KH i ich kompleksy z
cynkiem. W ujęciu ekologów źródłem kwaśnych deszczy jest głównie dwutlenek siarki,
emitowany przez przemysł, elektrownie cieplne i samochody, który poprzez reakcje z tlenem i
parą wodną powoduje powstawanie kwasów. Kwaśne deszcze należą do kompleksowych
zagrożeń środowiska przyrodniczego i kulturowego człowieka. Wywołują one zagrożenia
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atmosfery, gleby, wód, roślinności, infrastruktury technicznej i zabytków kultury. Odczyn
czystego deszczu wynosi od 5.1 do 6.0 pH natomiast kwaśnego deszczu < 4.5.

Wiele zalet metod radioizotopowych powoduje, że są one chętnie stosowane w badaniach
kompleksowania metali z substancjami humusowych. W pracy zastosowano promieniotwórczy
izotop 6^Zn o r a z kwas siarkowy znaczony 3 5S. Stężenie cynku rzędu 1,2 - l,7gZn/l (norma dla
wody pitnej wynosi 5mg Zn/1) wybrano na podstawie danych uzyskanych z Laboratorium
Centralnej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Poznania-Koziegłowy. Wykorzystano także w
badaniach analizę fluorescencyjną, analizę widm UV, IR, analizę elementarną oraz kamerę CCD
do oceny wpływu stężenia cynku na wzrost roślin. Uzyskano wiele cennych informacji szczególnie
dotyczących oddziaływania kwaśnych deszczy na kwas humusowy i jego kompleksy z cynkiem
(istnieje niewiele informacji literaturowych na ten temat). Obserwujemy nieoczekiwanie duży
wpływ degradacyjny kwaśnych deszczy. Uzyskane wyniki mają duże znaczenie ekologiczne,
ponieważ wymyty cynk może wnikać do wody i systemów korzeniowych roślin, ulegać w nich
kumulacji a następnie przedostawać się do organizmu ludzkiego, a niszczenie ważnej biologicznie
warstwy humusowej może ograniczać dostarczanie pierwiastków biogennych dla roślin i
powodować ich słabszy wzrost oraz likwidować "powłokę ochronną" ziemi.

2. BADANIE LUMINESCENCJI KWASÓW HUMUSOWYCH (KH)
INDUKOWANEJ PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM

Promieniowanie jonizujące może -wpływać na własności kwasów humusowych, specyficznych
biopolimerów o wyjątkowych własnościach fizykochemicznych oraz na procesy degradacji, jakim
one podlegają w warunkach naturalnych. Zagadnieniem tym zainteresowano się dopiero niedawno,
bowiem do tej pory w analizie wielu czynników decydujących o przemianach i własnościach KH
niewiele uwagi poświęcano promieniowaniu jonizującym. Promieniowanie jonizujące wywołuje w
biopolimerach następujące zmiany chemiczne: zerwanie wiązań chemicznych - disiarczkowych,
wodorowych i peptydowych, dezaminację i dekarboksylację, co prowadzi do degradacji
biopolimeru, tworzenie się niespecyficznych wiązań chemicznych (kowalencyjnych, wodorowych,
jonowych) w wyniku czego może zachodzić polimeryzacja i agregacja cząsteczek oraz inne
modyfikacje reszt aminokwasowych, np. zmiany ładunku elektrycznego. Określone zmiany
chemiczne mogą być z kolei przyczyną zmian właściwości fizykochemicznych takich jak np.
charakterystyki spektralne, lepkość, stałej sedymentacji, masy cząsteczkowej, zdolności do
wymian izotopowych (wodór-deuter) itp. Częściej jednak biologiczny wpływ promieniowania
jonizującego ma charakter pośredni, oparty o procesy jonizacji wtórnej. Dotyczy to głównie
środowisk uwodnionych, jakie stanowi większość organizmów żywych. Ważnymi składnikami
cząsteczek KH są aminokwasy. Poszczególne aminokwasy wykazują różną reaktywność w
reakcjach z produktami radiolizy wody - głównie rodnikami OH* i uwodnionymi elektronami.
Procesy degradacyjnego utleniania są procesami egzoergicznymi, a więc mogą w nich występować
pewne stadia warunkujące tworzenie się cząsteczek wzbudzonych. Może być zatem spełniony
jeden z podstawowych warunków występowania chemiluminescencji CL. Spontaniczna emisja
promieniowania elektromagnetycznego w zakresie 180-1000 nm (tj. energii 1.4 - 7.0 eV) wymaga
elektronowego wzbudzenia molekuł ośrodka skondensowanego (ciecz, ciało stałe, ośrodek
biologiczny) oraz radiacyjnej relaksacji (emisji fotonu hv) tych molekuł.

enersia
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Z termodynamicznego punktu widzenia organizmy żywe są chemodynamicznymi maszynami,
czerpiącymi energię swobodną G z egzoenergetycznych procesów (entalpia procesu H, AH<0 i
AG<0) reorganizacji wiązań chemicznych. Generowanie stanu M* odbywa się na drodze
chemicznej. Sam proces CL następuje wówczas, gdy znaczna część energii reakcji chemicznej
(entalpia) ulega przekształceniu w energię wzbudzenia elektronowego produktu M*, który to z
kolei emituje foton :

AH - > M * ->&v
Tak można opisać sekwencję zdarzeń w procesie CL, w którym to istotą procesu jest stadium
wzbudzenia AH—>M*, przy czym spełniony musi być warunek: Ehv<AH+AH*, gdzie
AH*- entalpia aktywacji. Stadium M*—>ho jest na ogół dobrze znanym procesem luminescencji,
świadczącym o radiacyjnej dezaktywacji elektronowych stanów wzbudzonych. Emiterami są
zwykle cząsteczki związków organicznych bogate w łatwo ulegające wzbudzeniu chmury
^-elektronowe (np. ketony, kwasy aromatyczne oraz tlen cząsteczkowy). Obecność w jądrze KH
siatki pierścieni aromatycznych posiadających rozległy układ -rc-elektronów umożliwia
występowanie CL. Obecność tychże układów tłumaczy również niezwykle szerokie widmo
absorpcji KH w zakresie widzialnym bliskiego ultrafioletu.

W eksperymentach naświetlano w urządzeniu radiacyjnym typu RChM-gamma-20 (60Co)
roztwory KH w 0.1 N Na2CO3 jak i próbkę KH w stanie "stałym". Zastosowano dawki: 1 kGy,
2 kGy, 5 kGy, 19 kGy, 40 kGy, 50 kGy, 60 kGy i 90 kGy. Pomiary natężenia CL przeprowadzono
w spektrometrze scyntylacyjnym Beckman LS-100C. Próbki KH w stanie "stałym" przed
pomiarami natężenia CL rozpuszczono w 0.1 N Na2CO3. Do wzmocnienia wydajności CL
dodano niewielkie ilości H2O2oraz luminolu. Wykonano widmo w zakresie UV-VIS.

Wyniki dowodzą, iż pod wpływem wysokich dawek promieniowania gamma (1-90 kGy) KH
ulegają degradacyjnemu utlenieniu (powstanie kwasów fulwowych) lub polimeryzacji (produkty
typu humin).

Im większa dawka pochłonięta promieniowania gamma tym większe natężenie CL. Najbardziej
widoczny efekt zaobserwowano w ciągu pierwszych 20 minut od momentu rozpoczęcia pomiarów
CL. Z czasem natężenie to maleje to poziomu tła. Duże dawki promieniowania gamma wytwarzają
w KH rodniki, elektrony i defekty strukturalne. Dla dawek powyżej 50 kGy degradacja KH jest
najsilniejsza.

W Zakładzie Radiofoto chemii trwają eksperymenty dotyczące pomiaru indukowanej
luminescencji dla glicyny, tryptofanu i tyrozyny. Wstępne wyniki są bardzo ciekawe.

3. BADANIA MIESZANIN
EUTEKTYCZNYCH SKŁADNIKÓW ZESPOŁÓW SIECIUJĄCYCH

STOSOWANYCH W PRODUKCJI MIESZANEK GUMOWYCH

Metodę radioizotopową wykorzystujemy w badaniach dyspersji składników układu sieciującego
stosowanych w produkcji bieżnikowych mieszanek gumowych. W skład tych układów wchodzić
mogą: tlenek cynku, kwas stearynowy, siarka lub stearynian cynku i siarka. Równomierne
rozmieszczenie tych składników w matrycy polimerowej zależy od ich ilości oraz stanu fizycznego
(ciało stałe, ciecz). Natomiast temperatura topnienia tych związków zależ}7 od ich właściwości, a
także od tego czy występują jako pojedyncze związki czy jako mieszaniny eutektyczne. Jest to
problem bardzo ważny i zupełnie nie opisany w literaturze. Tworzenie prostych i złożonych
mieszanin eutektycznych może powodować lepszą jednorodność mieszanek gumowych, lepsze ich
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właściwości przy stosowaniu mniejszych ilości poszczególnych składników. Daje to wymierne
efekty ekonomiczne a także może wyjaśnić wiele zjawisk związanych z tzw. wykwitaniem siarki
na powierzchni mieszanki w czasie jej magazynowania, kolejnym problemem technologicznym.
Wszystkie te zagadnienia, jak i maksymalne wykorzystanie właściwości dodatków sieciujących
związane jest z ich dyspersją w elastomerach. Wiadomo również, że siarkę stosuje się w postaci
past w olejach mineralnych co może poprawiać dyspersję składników w mieszance gumowej jako
skutek ich zwilżania przez olej. Uzyskiwanie takich past, jak i ich stosowanie stwarza wiele
trudności technologicznych. Wielu producentów zaobserwowało, że dyspersja oleju w siarce nie
jest zadawalająca. Może to oczywiście istotnie wpływać na rozmieszczenie składników w
mieszance gumowej, jak i powstawanie układów eutektycznych.

W pracach naszych podjęliśmy więc następujące badania:
1) tworzenia mieszanin eutektycznych przez składniki zespołu sieciującego;
2) dyspersji i wykwitania siarki rozpuszczalnej i polimerycznej śledząc promieniotwórczy izotop

3 5S;
3) dyspersji tlenku cynku i stearynianu cynku, który jest nierozpuszczalny w mieszance gumowej i

jego analiza jest szczególnie ważna, stosując promieniotwórczy 65Zn;
4) dyspersji oleju w siarce rozpuszczalnej i polimerycznej analizując ultrasłabą chemiłuminescencję

powstałą po ozonowaniu próbek mierzoną za pomocą kamery CCD.

Wyniki opublikowano w serii artykułów w J. Appl. Poi. Sci.
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PREZENTACJA ZAGADNIEŃ ENERGETYKI JĄDROWEJ
W PROCESIE DYDAKTYCZNYM

DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI
I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Ryszard Frydryk
Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Katedra Elektrowni i Gospodarki Energetycznej,

Politechnika Gdańska, Gdańsk

KIERUNKI STUDIÓW

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej proponuje kandydatom dwa
kierunki studiów: Elektrotechnikę oraz Automatykę i Robotykę. Elektrotechnika prowadzona
jest na 5-letnich stacjonarnych studiach magisterskich, w specjalnościach: elektroenergetyka,
maszyny elektryczne, napędy elektryczne i energoelektronika, urządzenia elektryczne i
trakcja elektryczna, a także na 3.5-letnich stacjonarnych studiach inżynierskich, w
specjalności ogólno elektrycznej oraz z rozszerzeniem programu o przedmioty z zakresu
zarządzania i marketingu w celu przygotowania do 2-letnich studiów magisterskich na
Wydziale Zarządzania i Ekonomii. W systemie 5-letnich studiów zaocznych słuchacze
kształcą się w specjalnościach: ogólno elektrycznej i eksploatacji urządzeń
telekomunikacyjnych. Automatyka i Robotyka prowadzona na 5-letnich stacjonarnych
studiach magisterskich, w szeroko rozumianej specjalności automatyka. Działalność naukowo
badawcza prowadzona jest w ośmiu katedrach: Automatyki, Elektrotechniki Teoretycznej,
Elektrowni i Gospodarki Energetycznej, Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych,
Miernictwa Elektrycznego, Systemów Elektroenergetycznych, Trakcji Elektrycznej oraz
Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych. Pracownicy naukowo dydaktyczni dwu katedr:
Katedry Elektrowni i Gospodarki Energetycznej oraz Automatyki stanowili niegdyś trzon
kadry dydaktycznej przygotowującej specjalistów dla potrzeb Elektrowni Jądrowej
Żarnowiec. W tym czasie ówczesny Wydział Elektryczny kształcił na dziennych studiach
magisterskich, zaocznych inżynierskich i w ramach różnych form szkolenia specjalistycznego
szkolenia zawodowego przy udziale specjalistów z IEA w Świerku, Politechnik:
Warszawskiej, Wrocławskiej i innych uczelni.
Pracownicy Wydziału nadal aktywnie starają się przekazywać w procesie dydaktycznym
treści związane z energetyką jądrową.

DYDAKTYKA

Pierwszym przedmiotem, który omawia zagadnienia energetyki jądrowej są Podstawy
elektroenergetyki. Wykład prowadzony jest na V semestrze dla grupy około 80 osób i 12 na
30 godzin poświęca problematyce fizycznych podstaw wykorzystania energii jądrowej,
zasadom działania reaktorów termicznych oraz przemianom energetycznym w obiegach
pierwotnych i wtórnych EJ. Oceniana jest sprawność obiegów i sprawność całkowita
elektrowni jądrowej. Jest mowa również o efektywności przemian w elektrociepłowniach
jądrowych. W części ćwiczeniowej rozwiązywane są zadania oceny krytyczności rdzenia
reaktora oraz wpływ wzbogacenia paliwa na współczynnik mnożenia.

Wykład Technologie wytwarzania energii elektrycznej jest prowadzony dla specjalności
elektroenergetyka, dla jednej grupy studenckiej (15-20 osób). Z 30 godzin problematyce
energetyki jądrowej poświęcono 4 godziny. Omawia się aktualny stan energetyki jądrowej na
świecie, kryteria klasyfikacji elektrowni jądrowych ze względu na typ reaktora, podstawy
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termodynamiczne procesów realizowanych w EJ, porównuje się układy technologiczne
elektrowni konwencjonalnej i jądrowej.

Przedmiot Nowoczesne źródła energii proponowany jest studentom dziennego studium
magisterskiego i zaocznego. Obejmuje on dwie godziny tygodniowo wykładu, ćwiczenia,
laboratorium i projekt. Prezentowana jest struktura wytwarzania i zużycia, ciepła i energii
elektrycznej w Polsce i na świecie oraz przemiany energetyczne we współczesnych
elektrowniach cieplnych klasycznych i jądrowych. Na innym wykładzie Urządzenia
elektroenergetyczne omawiane są zasady współpracy elektrowni jądrowej w systemie
energetycznym oraz układy zasilania elektrowni jądrowych.

Dwa przedmioty Ochrona środowiska na dziennym studium magisterskim oraz Technika
i środowisko na studiach inżynierskich są obowiązkowe na ostatnim roku studiów dla
wszystkich studentów Wydziału. W części wykładowej porównywane są m.in. różne
technologie produkcji energii i ich wpływ na środowisko. Omawiany jest Raport
Bezpieczeństwa - kiedyś mający swe źródła w energetyce jądrowej, a dziś ustawowy wymóg
dla wszystkich niebezpiecznych dla środowiska instalacji. W części poświęconej
technologiom prezentowana jest technologia radiacyjnego odsiarczania i odazotowania spalin
i polskie osiągnięcia w tej dziedzinie. W części ćwiczeniowej studenci rozwiązują proste
zadanie obliczeniowe z dziedziny matematycznego oczekiwania na awarię i oceniają skutki
oddziaływania na środowisko niepodanych z nazwy obiektów J i W. Po przeprowadzeniu
obliczeń z rachunku jednoznacznie wynika korzystniejszy wpływ inwestycji J i studenci ze
zdziwieniem dowiadują się, że przytoczone dane dotyczą rzeczywistych parametrów
elektrowni jądrowej. Stanowi to pretekst do dyskusji o skutkach awarii czarnobylskiej i
omówienia różnych rozwiązań bezpiecznych reaktorów jądrowych nowej generacji. W czasie
laboratorium przemysłowego ochrony środowiska jedna z grup 20-30 osób ma możliwość
zwiedzić teren strefy ekonomicznej Żarnowiec i zapoznać się na miejscu z wpływem
kompleksu energetycznego na środowisko.

W ramach przedmiotu obieralnego Internet w pracy inżyniera studenci specjalności
elektroenergetyka zachęcani są do poszukiwania wiadomości o elektrowniach jądrowych,
pracy reaktorów różnych typów oraz oficjalnych informacji o skutkach różnych zdarzeń i
awarii w elektrowniach.

W Katedrze Automatyki wybrane zagadnienia związane z energetyką jądrową uwzględniane
są w procesie dydaktycznym pośrednio w ramach różnych przedmiotów. Niezawodność
i diagnostyka systemów technicznych to jednosemestralny przedmiot obowiązkowy dla 65
studentów, obejmujący dwie godziny wykładu i dwie godziny laboratorium. Metody
wywodzące się z energetyki jądrowej stanowią 30% wykładu. Przedmiot obieralny
Niezawodność i bezpieczeństwo systemów wybierany średnio przez 1 0 - 1 2 studentów w
semestrze w 50% zawiera treści omawiające metody wywodzące się z energetyki jądrowej.
Innym przedmiotem proponowanym na Studiach Podyplomowych dla 40 słuchaczy jest
wykład Niezawodność człowieka, gdzie metody analizy bezpieczeństwa/ ryzyka wywodzące
się z energetyki jądrowej stanowią 70% treści wykładu.
W dydaktyce często wykorzystuje się folie, przeźrocza, ilustracje i foldery nowych bloków
jądrowych i coraz rzadziej skrypty powstałe jeszcze za czasów budowy elektrowni jądrowej
w Żarnowcu.

BADANIA I PRACE DYPLOMOWE

W 1993 roku obroniła swoje prace dyplomowe ostatnia grupa studentów kształcących się na
specjalności energetyka jądrowa, powołanej na naszym wydziale w związku, z budową
elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Od 2 lat elektrownia była w stanie likwidacji i jak
pamiętamy dyplomanci ówcześni robili co mogli, aby ukryć dokładną nazwę swojej
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specjalności, zmieniali tematy prac dyplomowych, a wszystko po co, by nie stracić preferencji
związanych z zatrudnieniem w stosunku do swoich kolegów - elektryków. Po roku 1993 w
Katedrze Elektrowni i Gospodarki Energetycznej powstały jeszcze dwie typowo „jądrowe"
prace dyplomowe. Analiza czynników wpływających na opłacalność elektrowni jądrowej w
porównaniu z elektrownią konwencjonalną pod kierunkiem profesora Jacka Mareckiego w
roku 1994-i Kryteria wyboru perspektywicznego blokujądrowegodla krajowego systemu
elektroenergetycznego pod kierunkiem doktora Ryszarda Frydryka obroniona w roku 1997. W
późniejszym okresie wyborem tematyki jądrowej byli zainteresowani coraz gorzej
przygotowani studenci, często studiów inżynierskich, co uniemożliwiło prowadzenie ich na
odpowiednim poziomie. W katedrze automatyki prowadzone są badania na temat Metody
i narzędzia analizy ryzyka złożonych obiektów przemysłowych obejmujące metody analizy
ryzyka przydatne w energetyce jądrowej.

WNIOSKI KOŃCOWE

1. Mimo, że praktycznie nie istnieją żadne zorganizowane formy prezentacji wiedzy na temat
energetyki jądrowej wszyscy zainteresowani tematem studenci naszego wydziału mają
możliwość poznać zagadnienia związane z wykorzystaniem elektrowni jądrowych.

2. Istnieje wiele możliwości przekazywania treści z dziedziny energetyki jądrowej przy
prezentacji wiedzy i wyników badań z dziedziny gospodarki energetycznej, ochrony
środowiska czy zagadnień analizy systemów bezpieczeństwa.

3. Zgromadzone za czasów EJŻ pomoce dydaktyczne, skrypty, plansze oraz modele
i programy komputerowe przestały być aktualne, albo rozwinęły się w kierunku innych
potrzeb.

4. Zainteresowanie studentów tymi zagadnieniami powodowane jest ciekawością
ale pozbawione jest możliwości badań czy głębszych dociekań wobec braku perspektyw
związanych z wykorzystaniem nabytej wiedzy i zatrudnieniem w tej dziedzinie.

5. Bez decyzji o budowie czy rozwoju technologii jądrowych w kraju nie należy oczekiwać
wzrostu zainteresowania zagadnieniami energetyki jądrowej.
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DOŚWIADCZENIA INNYCH KRAJÓW
W KSZTAŁCENIU W ZAKRESIE ZJAWISK

ZWIĄZANYCH Z PROMIENIOTWÓRCZOŚCIĄ

Wiesław Gorączko
Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Zakład Radio- i Fotochemii,

Politechnika Poznańska, Poznań

Motto: "Jeżeli Naród nie chce importować twórczych ludzi z zagranicy, to musi zmienić
system edukacyjny"

STRESZCZENIE

Autor uczestniczył w pierwszej międzynarodowej konferencji poświęconej wiedzy w
społeczeństwie o zjawiskach promieniotwórczości i wynikających z tego reperkusji. W swojej
prezentacji przedstawia szczególnie cenne i godne naśladowania doświadczenia węgierskie i
włoskie.

1. WSTĘP

W pierwszym International Symposium on Radiation Education brałem udział jako członek
międzynarodowego komitetu doradczego na zaproszenie Japan Radiation Education Forum i
Japan Atomie Energy Research Institute. Odbyło się ono w grudniu 1998 roku w Shonan
International Village, Hayama niedaleko Tokio.W obradach uczestniczyły delegacje z
kilkunastu krajów świata , m in. USA, Japoni, Australii, Francji, Niemiec, Węgier, Chin, Italii,
Indii, Turcji oraz bliskich sąsiadów Japoni, tj. Indonezji, Tajlandii, Bangladeszu, Wietnamu,
Korei, Filipin, Pakistanu itp. Byłem jedynym przedstawicielem zarówno z Polski, jak i z krajów
"byłego bloku". Poza delegacjami zagranicznymi w obradach brali udział nauczyciele
przedmiotowi z Japoni (wraz z niektórymi swoimi uczniami). Symposium finansowane było
przez wiele międzynarodowych (w tym IAEA) i Japońskich instytucji (jak np. Ministerstwo
Edukacji, Nauki, Sportu i Kultury) oraz organizacji pozarządowych.

Na Konferencji przedstawiłem 3 zamówione referaty (dotyczące: stanu edukacji
"radiacyjnej", zjawiska "radiofobii" w Polsce oraz wyniki własnych badań na temat
"powiązania zjawiska hormezy radiacyjnej z wtórną emisjią fotonową indukowaną
promieniowaniem jonizującym z biologicznie ważnych związków chemicznych").

W większości wystąpień przeważały zdania oceniające krytycznie stan "edukacji
radiacyjnej" w wielu krajach oraz wynikający z tego brak akceptacji społecznej na rozwój
zarówno technik jądrowych, jak i energetyki jądrowej. Mówiono, że "edukacja radiacyjna" nie
istnieje lub istnieje w bardzo minimalnym wymiarze w szkołach podstawowych. W średnich
"pojawia się" ona już zbyt późno (bo w najwyższej klasie), by przełamać stereotypy
nagromadzone w czasie dotychczasowej edukacji. Postulowano obniżenie wieku uczniów,
którzy stykają się po raz pierwszy z tym zagadnieniem na ostatnie lata szkoły podstawowej i
już pierwsze szkoły średniej. Edukację radiacyjną należałoby równolegle wprowadzać nie tylko
na tzw. fizyce ale również na chemii, biologii, technice, nauce (Science) a nawet geografii
(oczywiście pewne elementy przedmiotu). ..

176



Konkludowano, że zwrot w nauczaniu o promieniotwórczości i problemach radiacyjnych
należy rozpocząć od zmian w programie kształcenia nauczycieli.
Pomimo pesymistycznego wydźwięku referatów prezentowanych przez zagranicznych
prelegentów okazało się, że obraz "edukacji radiacyjnej" w Polsce niestety wygląda jeszcze
gorzej. Charakterystycznym było zjawisko braku zdeterminowania i woli prowadzenia "do
końca" walki o zmianę programu edukacyjnego. Zaobserwowano dodatkowo problem
"wewnętrznej opozycji antynuklearnej" mającej swój rodowód w tzw. "kołach energetyki
węglowej" lub powiązanej z "ruchem zielonych". Tylko w krajach o systemach totalitarnych
(z grzeczności ich nie wymienię) problemu akceptacji programów nuklearnych nie ma, bowiem
rządy nie dopuszczają żadnej dyskusji na ten temat. Ale są to skrajności, które zaciemniają
tylko obraz problemu. W wielu krajach świata występuje problem "fobii jądrowej". Próbuje
się ją "przełamać" w najróżniejszy sposób. Wybór metody uzależniony jest bardzo często od
specyfiki danego kraju, grup i cech etnicznych występujących narodów, uprzedzeń i braku
nieraz podstawowego "wykształcenia radiacyjnego".

Nie sposób przedstawić choćby w zarysie propozycje i konkretne rozwiązania referowane
na Konferencji lecz wspomnieć należy chociażby o dwóch bardzo istotnych wystąpieniach, a
mianowicie : o węgierskim programie zmian w systemie edukacji (bo nastawionym
długofalowo i dotyczącym "przyszłych pokoleń") i o ciekawym eksperymencie włoskim.

Na uwagę zasługują także propozycje i konkretny program edukacji radiacyjnej i zmian
"nastawienia społecznego" realizowany w Indonezji (realistyczny i opierający się na bardzo
skromnym budżecie państwa).

2. RADIACYJNA EDUKACJA NA WĘGRZECH

Podobne odczucia "antynuklearne" występowały i występują do dzisiaj na Węgrzech.
Ponieważ w ciągu ostatnich 20 lat (dane węgierskie) energetyka tego kraju produkuje prawie
50% energii elektrycznej dzięki siłowniom nuklearnym, pojawiła się konieczność
wprowadzenia w programach nauczania wszystkich szczebli szkół nowego, pro-
nukleonicznego systemu edukacji. Węgrzy rozumują, że poprzez nauczanie młodego pokolenia
obniży się poziom zjawiska radiofobii i braku akceptacji tej technologii.

Zaczęto od krytycznego "przeglądnięcia" programów nauczania przedmiotów ścisłych.
Przeglądu tego (co ciekawe) dokonano wraz z uczniami (mieli ono prawo wyrażenia swojej
własnej opinii). Pytano uczniów, o czym chcieliby usłyszeć na lekcjach fizyki, techniki, chemii.
Okazało się, że ogromna większość zainteresowana jest półprzewodnikami, procesorami,
telefonami satelitarnymi i komórkowymi oraz energetyką jądrową (która często pojawiała się
jak przysłowiowe "zakazane jabłko"- "co też to jest za potwór, którego się tak panicznie boją
nasi rodzice"). Dyskusja ta doprowadziła do rezygnacji z niektórych działów fizyki jak np.
optyki geometrycznej, niektórych elementów mechaniki klasycznej, elementów termodynamiki
(jak np. kolorymetrii).

Proces zmian systemu edukacyjnego na "pro-nuklearny" zapoczątkowany został przez
Węgierską Akademię Nauk, która to sformułowała ogólny zarys programu nauczania w
szkołach różnego szczebla, z akademickimi włącznie. W ślad za tym zaczęły powstawać
podręczniki napisane przez autorytety akademickie. Podręczniki te zawierały nie tylko "suchy"
wykład, lecz także ilustrowane były doświadczeniami w sposób obrazowy i prosty opisujące
np. statystyczny charakter zjawiska promieniotwórczości, promieniotwórczość naturalną
powietrza, materiałów budowlanych, gleb itp.
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W trakcie realizacji zmian zetknięto się z następującymi problemami:
duży procent nauczycieli w szkołach podstawowych i średnich opuszczało rozdziały
dotyczące techniki jądrowej; Problem ten rozwiązano w ten sposób, że w ciągu ostatnich
10-15 lat organizowano bardzo dużą liczbę dobrowolnych (ale wpływających na zarobki,
bo każdy kurs to podniesienie kwalifikacji) studiów podyplomowych i kursów dla
nauczycieli. Dokształcanie to wymuszali sami uczniowie "zadając kłopotliwe" pytania.
Władze oświatowe powołały do życia konkurs fizyczny i radiologiczny im. Leo Szilarda,
którego to laureaci otrzymywali wolne indeksy na politechniki i uniwersytety. Ten
prestiżowy konkurs "zmuszał" nauczycieli i uczniów do zgłębiania "szatańskiej wiedzy
nuklearnej".
Na egzaminach wstępnych do szkół ponad podstawowych i wyższych nie było pytań i
zagadnień związanych z promieniotwórczością i technikami jądrowymi. Wprowadzono je
więc obligatoryjnie.
Elementy fizyki jądrowej, techniki radiacyjnej i energetyki pojawiały się dopiero w ostatnim
roku kształcenia, co było zbyt późne, bowiem uczniowie z biegiem lat nauki nabrali już
nieprzyjaznego, anty-nuklearnego nastawienia (głównie dzięki programom telewizyjnym i
publikacjom prasowym). Postanowiono zatem wprowadzić "program radiacyjny" znacznie
wcześniej, tj. na końcu szkoły podstawowej i na samym początku szkoły średniej. Nie
podjęto decyzji "walki administracyjnej" z "anty-nuklearnymi" audycjami TV i artykułami
prasowymi, wychodząc z mądrego założenia, że zdania opozycyjne są niezbędne i powinny
się pojawiać. Natomiast obowiązkiem "lobby pro-nuklearnego" jest prawo repliki. "Czasy
odgórnej wszystkowiedzącej administracji minęły" - argumentowano.

Administracja oświatowa •włączona została w nowy program. Nauczyciele bardzo szybko
otrzymali kilka (do wyboru) podręczników i wiele materiałów pedagogicznych (łącznie z
ilustracjami doświadczalnymi).

Założono, że zmiana systemu edukacyjnego musi wyjść od nauczycieli, którzy pracują z
młodzieżą codziennie. A zatem to właśnie w programach kształcenia nauczycieli najszybciej
pojawiły się zmiany programowe. Powiększono liczbę nie tylko zajęć z "nukleoniki" ale także
zwiększono wymiar godzinowy nauk psychologicznych i przedmiotu nazwanego: komunikacją
społeczną. Ten ostatni przedmiot okazał się szczególnie przydatny przy podejmowaniu z
uczniami problemów tak kontrowersyjnych ( w odczuciu społecznym) jak energetyka jądrowa.
Zachęcano nauczycieli by starali się przyjmować sposób myślenia (oczywiście w pewnych,
rozsądnych granicach) młodzieży, bowiem to ona będzie w najbliższej przyszłości kształtować
naszą przyszłość.

Postanowiono ponadto wprowadzić eksperymenty z "promieniotwórczością" już w
najmłodszych klasach szkół podstawowych. Odbywało się to na zasadzie swego rodzaju "gry i
zabawy". Wiodącą rolę w tym przedsięwzięciu odegrało Hungarian School Network of Radon
Survey. Instytucja ta postanowiła w oparciu o uczniów wyższych klas szkół podstawowych
przeprowadzić badania środowiskowe stężenia radonu w wybranych rejonu kraju. Wyniki były
bardzo wartościowe i znalazły uznanie międzynarodowe. W sumie prawie 15000 uczniów
wzięło udział w "zabawie" badania promieniotwórczości naturalnej w ponad 15000 miejsc, w
różnych rejonach Węgier.

Po zebraniu wyników uczniowie prezentowali je w klasach dyskutując z nauczycielami
problemy radiologiczne i epidemiologiczne. Wnioski z tych dyskusji pojawiły się w postaci
raportów.

Problemem była nieduża liczba odpowiednich detektorów. Początkowo uczniowie
przekazywali sobie nawzajem detektory jak "pałeczkę sztafetową". Później, w dowód uznania
wartości samych pomiarów i pomysłu edukacyjnego, otrzymano pomoc techniczną z
zagranicy.
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Reasumując można stwierdzić, że eksperyment węgierski odniósł sukces choć jeszcze się
nie skończył. Akceptacja technik jądrowych rośnie systematycznie z roku na rok (szczególnie
szybko wśród młodego pokolenia). Poziom wykształcenia i zrozumienia nukleoniki jest
znacznie wyższy niż dawniej. Zaszczepiono wśród nastolatków zainteresowanie jedną z
najnowocześniejszych technologii, co na pewno zaowocuje w niedalekiej przyszłości.

Obecnie po kilkuletniej praktyce doświadczenia węgierskie warte są rozpropagowania w
Polsce.

3. EKSPERYMENT WE WŁOSZECH

W Mediolanie lokalne radio (Radio Popolare) i Departament Fizyki Uniwersytetu postanowiły
zorganizować wspólne audycje, w których poruszałoby się bardzo kontrowersyjne problemy
związane z postępem współczesnej nauki i techniki. Na pierwszy "ogień " postanowiono wziąć
"zjawisko promieniotwórczości, technikę i energetykę jądrową, zagrożenia i fobie związane z
tą działalnością".

Doświadczenie włoskie jest szczególnie interesujące dla nas, w Polsce, bowiem struktura
społeczna jest w pewnym sensie podobna do naszej. Brak akceptacji społecznej we Włoszech,
wyrażona w ogólnokrajowym referendum, spowodowało zaniechanie budowy pierwszej
elektrowni jądrowej. Poziom radio-fobii jest ciągle bardzo wysoki. Obawa przed technikami
nuklearnymi jest nieracjonalna i w typowy dla południowców sposób emocjonalna.

Podjęcie takiego eksperymentu w wyżej opisanych warunkach wymagało od współautorów
nie lada odwagi, wyobraźni i determinacji.

Sam pomysł jest stary i prosty : audycja "na żywo" z udziałem telefonicznym słuchaczy.

Pretekstem do podjęcia tego pomysłu była 100 letnia rocznica odkrycia radu. Każda audycja
składała się z 20-to minutowego krótkiego wstępu przeprowadzonego przez zaproszonego
eksperta. Poza nim uczestniczyło zawsze 2-3 specjalistów z omawianej dziedziny. Następnie
przez prawie 2 godziny przeplatanych muzyką rozmawiano z dzwoniącymi do radia
słuchaczami.

Analiza pytań i komentarzy prezentowanych przez słuchaczy (radio młodych) jest
socjologicznie i edukacyjnie bardzo interesująca. Można bowiem wyróżnić 3 typy pytań, a
mianowicie :
- pytania powiązane z problemami osobistymi słuchaczy;

pytania zmierzające do lepszego zrozumienia omawianego tematu;
- pytania i komentarze koncentrujące się na interpretacji stosunku społecznego do radiacji i

energetyki jądrowej.

Szczególnie interesujące pytania i komentarze pojawiły się w trakcie audycji o "ochronie
radiologicznej" a mianowicie pytano : o ryzyko mieszkania w domach w rejonach
wulkanicznych, radioaktywności powietrza, materiałów budowlanych, gromadzeniu odpadów
promieniotwórczych.

Autorzy programu uważają, że audycje przyniosły korzyści w postaci:
- bezpośredniego kontaktu specjalistów i naukowców ze słuchaczami;

wypowiedzi były szczere, bowiem telefon umożliwiał zadanie pytania i wyrażenia
komentarza w pewien sposób "anonimowy", co nie blokowało emocji i odczuć słuchaczy,
oraz pozwalało im "bezkarnie" poruszać problemy dla nich najbardziej żywotne i
kontrowersyjne;
jest to metoda "nie intruzywnego kontaktu" - tj. słuchacz w każdym momencie może

przerwać rozmowę lub zmienić falę lub wręcz wyłączyć radio;
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audycje pozwoliły zorientować się "promotorom radiacji", które z problemów są ważne dla
pytających, na które trzeba położyć większy nacisk itp.;
pozwalała przeprowadzić analizę statystyczną dotyczącą akceptacji nukłeoniki lub braku jej
akceptacji;
nastąpiło zbliżenie poglądów naukowców i społeczeństwa;
pomogło w zorientowaniu naukowców i decydentów w sposobie rozumowania na temat
"radiacji" tzw. "przeciętnego obywatela".

Odbyły się jak do tej pory 3 audycje, a mianowicie :
- audycja wstępna poświęcona efektom radiacyjnym i ochronie radiologicznej;

audycja poświęcona radiologii i radioterapii;
audycj a dotycząca promieniowania niej onizuj ącego.

W najbliższej przyszłości planuje się podjęcie kolejnych tematów, już jednak nie związanych
z nukleoniką, choć także kontrowersyjnych a mianowicie : biotechnologii, przeszczepom
organów, modyfikacjom genetycznym itp.

4. PODSUMOWANIE

Wydaje się, że doświadczenia węgierskie i włoskie są bardzo cenne i godne naśladowania w
Polsce.
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REFLEKSJE NAD ZAŁOŻENIAMI POLITYKI ENERGETYCZNEJ
/wątpliwości postronnego obserwatora/

Stefan Taczanowski, Władysław Pohorecki
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej, Kraków

Formułowanie polityki energetycznej nie jest łatwym zadaniem. Zwykle jest to kompromis
pomiędzy licznymi, często sprzecznymi czynnikami. Bieżące potrzeby społeczne drastycznie
skracają perspektywę decydentów uzależnionych od swego elektoratu rozliczającego ich w
horyzoncie czasowym wymierzanym przez kolejne wybory. Tymczasem cele trwałego
(sustainable) rozwoju ekonomicznego jak i ochrony środowiska naturalnego wymagają
uwzględniania wiele dłuższej perspektywy czasowej. Niestety wiele zależy od raczej
negatywnych czynników: emocjonalnych reakcji społecznych, egoistycznych interesów mniej
lub bardziej wpływowych politycznych i ekonomicznych grup nacisku. Wobec wyjątkowej
długotrwałości konsekwencji inwestycji w energetyce, odnośna polityka musi być szczególnie
"dalekowzroczna".

Jednak w tym kontekście przewidywany rozwój sektora energetycznego w Polsce (MG,
1999) oparto na następujących założeniach:
1) niewielki wzrost zużycia energii elektrycznej;
2) jednostajny, niewielki wzrost cen paliw, (np. wzrost 1 + 2.2% rocznie ceny gazu);
3) niezagrożone bezpieczeństwo energetyczne kraju;
Ten sielankowy obraz milcząco warunkują hipotezy:
a/ braku zmian w skali i wzorcach (np. nowych odbiorników) zużycia energii elektrycznej,
b/ braku gwałtownych skoków cen, czyli pełnej ekonomicznej i politycznej stabilizacji na

świecie w ciągu najbliższych dekad oraz stałych odkryć nowych złóż ropy i gazu równolegle
do wyczerpywania się już znanych,

c/ niemożności wykorzystywania dostaw paliw jako środka wewnętrznego lub zewnętrznego
szantażu.

Niestety, należy stwierdzić, że wszystkie te założenia - niezbędne, jeśli przyjmowane prognozy
miałyby być prawdziwe - są nadmiernie optymistyczne.

Trzeba oczekiwać bowiem, że zużycie energii elektrycznej będzie szybko wzrastać. Ilustruje
to trend zaobserwowany w mniej rozwiniętych krajach UE w latach po ich przyjęciu do Unii.

Tabela. 1. Wzrost zużycia energii elektrycznej (po 13-15 latach członkostwa w UE).

Państwo

Irlandia /83-98/
Hiszpania /83-98/

Grecja /83-98/
Portugalia /85-98/

Polska
/założenia 2005-

2020/

wzrost zużycia
[%]

ogółem

88.1
54.1
74.8
84.8
27.6
41.1
53.3

Średni
o-

roczny
4.3
2.9
3.8
4.2
1.6
2.3
2.8
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Rys. 1. Zużycie energii elektrycznej na mieszkańca/rok w mniej rozwiniętych krajach UE
i w Polsce.

Nie ma przekonujących przesłanek, że proces szybkiego wzrostu zużycia energii
elektrycznej, miałby nie dotyczyć właśnie Polski. W tych warunkach kluczowego znaczenia
nabiera rozwój cen paliw, których przewidywanie jest jednym z filarów wszelkiej polityki
energetycznej.

Stały wzrost konsumpcji dóbr materialnych ludzkości jako całości oraz postępująca
globalizacja gospodarki światowej są faktami bezspornymi. Głównym i najbardziej
spektakularnym powodem pierwszego z tych zjawisk jest stały wzrost ludności świata.
Zakładając stopę wzrostu (-1.5 %/rok), w ciągu najbliższych 25 lat liczba konsumentów
energii powiększy się blisko 1.5 raza. W związku z powyższym w ciągu najbliższych dekad
należy się liczyć z stałym wzrostem popytu na energię we wszystkich jej postaciach. Jego
zaspokajanie wymagać będzie ciągłego uruchamiania nowych złóż. Jednocześnie właśnie złoża
paliw organicznych, rokujące wysoką rentowność zainwestowanego kapitału (wobec pewnego
rynku zbytu) są najlepiej udokumentowane. Tym samym można stwierdzić, że niewiele
pozostało niezinwentaryzowanych zasobów taniej ropy i gazu - oprócz położonych w
najbardziej nieprzyjaznych człowiekowi obszarach - polarnych lub podmorskich, których
eksploatacja jest uwarunkowana znaczącym wzrostem cen paliw. Poza tym większość tych
obszarów (szczególnie - polarne) jest szczególnie wrażliwa ekologicznie i powinna być
chroniona przed wszelką działalnością przemysłową (Taczanowski, 1996). Tymczasem od
czterech dekad ma miejsce wykładniczy wzrost produkcji gazu (4% rocznie), który musi
pociągnąć w końcu wzrost jego cen dla zahamowania rosnącego popytu oraz wszczęcia
eksploatacji dotąd nieopłacalnych złóż.

Stosowne dane pokazują, że precyzja oszacowania trendów zmian cen jak i światowych
zasobów nośników energii w latach 1975-1995 jest bardzo niska. Doświadczenia przeszłości
pokazują jednoznacznie - (dwa razy w historii zsynchronizowana akcja części producentów
ropy spowodowała szok cenowy) - że skok cen - czterokrotny wzrost w ciągu kilku tygodni,
jest możliwy i nie ma racjonalnych argumentów wykluczających podobne zdarzenie w
przyszłości.

Biorąc to wszystko pod uwagę należy się spodziewać radykalnego wzrostu cen nośników
energii.

Powstaje pytanie, jak wzrost cen nośników odbije się na poziomie cen jej najszlachetniejszej
i najtrudniej zastępowalnej formy - elektryczności. Skala zjawiska będzie zależeć od udziału
kosztów paliwa w jej cenie (rys. 2) - dosyć wysokiego w przypadku wszystkich paliw
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pochodzenia organicznego i zawiera się w przedziale 1/6 do 1/3, z wyższą wartością w latach
1973-86, kiedy ceny paliw były znacząco wyższe. Wnioski, które można tu wyciągnąć są
jednoznaczne - skok cen paliw pociągnie za sobą wzrost cen energii elektrycznej.
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Rys. 2. Udział cen nośników energii w cenie Rys. 3 Rozwój cen gazu ziemnego w USA /tu: koszt
energii elektrycznej. ilości zużywanej do produkcji 1 kWh/.

Rys. 2 pokazuje też praktyczną nieczułość energii jądrowej na cenę uranu. Aproksymacja
cen gazu (znormalizowanych do roku 1993 czyli z uwzględnieniem inflacji) linią prostą (na
wykresie półlogarytmicznym) wykazuje średni roczny wzrost w przeciągu ostatnich 40 lat
równy 4.2%, co jaskrawo kontrastuje z liczbami przyjętymi dla formułowania polityki
energetycznej Państwa.

Z kolei ponad dwustuprocentowy wzrost cen ropy w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy
skłania do pytania jak może się on odbić na cenach innych nośników energii. Dla znalezienia
odpowiedzi obliczono współczynniki korelacji ich cen na przestrzeni lat 1960-1998.

Tabela 2. Współczynniki korelacji cen paliw.

Paliwo
gaz

ropa naftowa
węgiel

uran

gaz
1

0.88
0.27
0.43

ropa naftowa
0.88

1
0.59
0.26

węgiel
0.27
0.59

1
0.51

uran
0.43
0.26
0.51

1

Tabela. 2 wskazuje na bardzo dobrą korelację (0.88) cen ropy i gazu. Należy zatem oczekiwać
wzrostu cen gazu w następstwie podniesienia cen ropy, co oczywiście podważa tezę o
szczególnej opłacalności wykorzystywania gazu dla produkcji energii elektrycznej.

Kolejnym aspektem elektroenergetyki bazującej na gazie jest problem pewności jego dostaw
- kwestia szczególnie ważka z uwagi na pełną synchronizację obciążenia sieci gazowej i
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elektrycznej (roczne i dobowe maksima zimowe) oraz brak kosztownych magazynów gazu w
Polsce. Kierunki dostaw pokazuje tabela 3.

Tabela 3. Rozmieszczenie głównych światowych zasobów gazu.

Wybrany
region/państwo

Rosja
Bliski Wschód,
w tym:
Iran
Afryka Płn.
w tym:
Algieria
Europa Zach.

Udział w
zasobach

Udział w podaży
w Polsce
(2010 r.)

[%1
40
30

14
8

3
4

63

?

?

5-5-13?

Niestety przedstawiony w powyższej tabeli obraz wiązania energetyki z gazem nie napawa
optymizmem. Dostawy cechuje brak należytej palety dostawców, a polskie doświadczenia
historyczne nakazują szczególną wstrzemięźliwość w uzależnianiu się od Rosji, dodatkowo
pozostała większość złóż znajduje się w krajach nacechowanych brakiem politycznej
stabilności.

Ostatnim problemem do omówienia jest oczekiwany udział odnawialnych nośników energii
w produkcji elektryczności. Potrzeba podnoszenia wykorzystania energii odnawialnej nie budzi
zastrzeżeń. Niestety ich obecnego udziału w Polsce z powodów obiektywnych uwarunkowań
geograficznych i klimatycznych nie da się istotnie zwiększyć. W warunkach kraju nizinnego o
klimacie niezbyt wietrznym i niezbyt usłonecznionym z tymi źródłami energii wiązane są złudne
nadzieje a ich rzeczywiste możliwości są ograniczone. W Europie Zachodniej w ostatnich
dekadach intensywnie rozwijana jest energia wiatrowa. W skali całej Europy ilustruje to rys. 3.
przez porównanie z mocą zainstalowaną w technologiach informatycznych, których dalszy
niespowolniony rozwój nie może budzić wątpliwości, ponieważ nadal wiele gospodarstw
domowych pozbawionych jest faksów, modemów, komputerów, telefonów komórkowych itd.
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Rys. 4. Pobór mocy pozornej w urządzeniach przetwarzania informacji oraz moc zainstalowana w
energetyce wiatrowej w Europie Zachodniej (EU + N and CH).

Monopol paliw stałych w energetyce (udział węgla kamiennego i brunatnego wynosi blisko
100%) czyni Polskę szczególnie wrażliwą na wewnętrzny szantaż. Troska o środowisko
naturalne (rocznie wlewają się do polskich rzek setki milionów ton zasolonych wód
kopalnianych) skłania do stosowania bardziej zróżnicowanych nośników energii. Pomimo to
wzrost udziału gazu powinien być ograniczony do zastępowania ciągle masowego stosowania
paliw stałych (głównie w gospodarstwach wiejskich ale nie tylko) do ogrzewania.

Wziąwszy pod uwagę obecny niski poziom zużycia energii elektrycznej na osobę w Polsce
(poniżej 50% wartości ogólnego zużycia w Europie Zachodniej i około 25% w
gospodarstwach domowych) należy spodziewać się wzrostu odnośnego zapotrzebowania już
w nieodległej przyszłości.

Oczywiście nie można zaprzeczyć, że negatywne postawy społeczne względem energii
jądrowej są elementem obiektywnym, który musi być brany pod uwagę przy kształtowaniu
polityki energetycznej państwa. Jednak uzasadnianie odrzucenia tego nośnika energii w
oparciu o analizy pomijające tak wiele istotnych aspektów omówionych wyżej a rodzących tyle
zasadniczych zastrzeżeń budzi poważne wątpliwości pod adresem rzetelności decydentów.

W konkluzji, jedyną opcją, która w dającej się przewidzieć perspektywie może zapewnić
bezpieczeństwo gospodarki narodowej pozostaje energia jądrowa.
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DYSKUSJA PANELOWA

ROZWÓJ ENERGETYKI W POLSCE

Sławomir Ciok
Agencja Rynku Energii SA, Warszawa

Podsumowując przedstawione na seminarium referaty można stwierdzić, że:
1. "Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku" zakładają stosunkowo duży wzrost

zapotrzebowania na energię elektryczną przy praktycznie zerowym wzroście dostaw
energii pierwotnej, co połączone jest z dużym wzrostem udziału rozproszonych źródeł
wytwarzania energii elektrycznej w postaci małych elektrociepłowni gazowych (w
"Założeniach polityki ..." źródła te służą jako lokalny dostawca ciepła, zaś energia
elektryczna jest produktem dodatkowym), co skutkuje zmniejszeniem emisji
zanieczyszczeń (poprzez wypieranie starych kotłowni opalanych paliwem stałym).
Produkcja energii elektrycznej z węgla brunatnego utrzymuje się na stałym poziomie przez
cały czas prognozy oraz następuje wzrost skojarzonego wytwarzania ciepła i energii
elektrycznej z węgla kamiennego. Nowym nośnikiem służącym do produkcji energii
elektrycznej staje się gaz ziemny. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Gospodarki
występuje brak energetyki jądrowej.

2. W referacie przedstawiającym poglądy Polskich Sieci Elektroenergetycznych dotyczące
przyszłości elektroenergetyki w Polsce zakłada się znacznie niższe zapotrzebowanie na
energię elektryczną niż zostało to przyjęte w "Założeniach polityki ...", a zatem nie
występują rozproszone źródła energii w postaci małych elektrociepłowni gazowych, a
energetyka jądrowa występuje w postaci "zakamuflowanej" pod nazwą "NOWE
TECHNOLOGIE".

W dyskusji panelowej na zakończenie seminarium padły następujące głosy:

Profesor R. Domański podniósł fakt 97% udziału jednego nośnika (paliwo stałe - węgiel
kamienny i brunatny) w produkcji energii elektrycznej, uznając tę sytuację za niepokojącą.
Ponadto zauważył, że większość bloków energetycznych opiera się na kotłach będących w
eksploatacji od 30 - 50 lat, a zatem czas życia takich jednostek nieuchronnie zbliża się do
końca (fizycznego) i musi nastąpić ich rekonstrukcja (odbudowa), co może pociągnąć za sobą
zmianę paliwa. Oceniając "Założenia polityki ..." zauważył brak poparcia (nacisku) na źródła
odnawialne (energia geotermalna, mała wodna, wiatrowa), co uznał za nie odpowiadające
światowym tendencjom.

Profesor A. Piłatowicz ocenił, że w porównaniu z latami 80 - 90 nie zmieniło się wiele
patrząc na dywersyfikację źródeł energii a nadal głównym dostawcą zarówno ropy naftowej
jak i gazu ziemnego pozostaje Rosja (w ogóle kierunek wschodni), aczkolwiek można
obserwować pewną poprawę. Źródła lokalne (małe elektrownie wodne, energetyka wiatrowa,
geotermalna nie mogą być traktowane jako te, które będą odgrywać w przyszłości znaczącą
rolę (ograniczone zasoby wody, wiatru itd.). Nie jest normalne aby używać takich ilości gazu
do produkcji energii elektrycznej, jest to zbyt cenny surowiec. Ponadto zauważył że CENY
GAZU SĄ PREDYSPONOWANE DO SZYBKICH WZROSTÓW. Ponadnormatywna praca
elektrowni opalanych węglem kamiennym lub brunatnym wymaga modernizacji jednostek;
czy to w formie "retrofitingu" (zmiana urządzeń na inne paliwo) czy też "repoweringu"
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(zmian urządzeń na inne paliwo i zmiana sprawności wytwarzania energii) czego przykładem
mogą być Elektrownie Konin lub Bełchatów). Ocenił, że pewne elektrownie i tak muszą
zostać wyłączone, określając wycofaną moc na 7000 MW do roku 2010. Wymagana będzie
budowa nowych elektrowni, należałoby więc określić miejsca ich budowy i zaproponować
2 - 3 lokalizacje budowy elektrowni jądrowych. Może bowiem nastąpić sytuacja niedoborów
energii elektrycznej, które mogą nie zostać pokryte przez istniejące (łącze prądu stałego
Polska - Szwecja o mocy 800 MW) lub projektowane (łącze prądu stałego Rosja - Niemcy o
mocy 4000 MW, z czego dla Polski przypadałoby 2000 MW) połączenia międzynarodowe.
Ponadto zwrócił uwagę na konieczność podawania informacji typu PUBLIC RELATIONS w
TV, radio i prasie. Inaczej może się okazać, że nie będzie energetyki jądrowej.

Profesor S. Chwaszczewski zauważył, że obecnie deficyt bilansu płatniczego wynosi
około 19 mld $ i zadał pytanie co będzie jeżeli pojawią się dalsze wydatki związane z
importem surowców energetycznych?

Doktor T. Wójcik stwierdził, że obecnie za energetyką jądrową optują ludzie ze
środowiska atomistów, są więc nieuniknione opinie o LOBBY JĄDROWYM, a jako
argument przeciwko energetyce jądrowej podnosi się nie to, że "nie stać nas na budowę", ale
to, że energetyka jądrowe "nie jest taka dobra".

Prezes W. Lada (PAA) wyraził opinię, że adresatem wszystkich postulatów są politycy,
tymczasem ważniejszy jest elektorat; politycy w rozmowach indywidualnych często
przyznają rację, natomiast "boją się elektoratu".

Inżynier E. Słoma (Elektrownia Połaniec) określił, że decyzje polityków są decyzjami na
dzisiaj, a przeprowadzana prywatyzacja polskiej energetyki doprowadzi do tego, że w ciągu
trzech lat zostaną sprzedane elektrownie, natomiast nie widać zmian strategii funkcjonowania
energetyki przejmowanej przez firmy prywatne. Co będzie dalej nie wiadomo; aktualnie w
całym systemie europejskim są nadwyżki mocy (Europa Zachodnia -40 000 MW, Rosja
-50 000 MW) i najbliższe 5 lat wykaże jaka będzie energetyka, zarówno europejska jak i
polska.

Profesor R. Domański stwierdził ad vocem, że aktualna strategia państwa w dziedzinie
energetyki to tylko prywatyzacja.

Profesor A. Hrynkiewicz podniósł sprawę miejsc pracy jakie uzyskujemy podczas
budowy elektrowni, ale także po jej ukończeniu.
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INFORMACJA SPOŁECZNA I NAUCZANIE

Andrzej Hrynkiewicz
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego, Kraków

1. WPROWADZENIE DO DYSKUSJI

W ustroju demokratycznym władze kraju są wybierane przez społeczeństwo i są przed
wyborcami, a więc przed społeczeństwem, odpowiedzialne. Wobec tego, w kluczowych dla
rozwoju kraju sprawach, muszą brać pod uwagę opinię ludności, a nawet uciekać się do
ogólnokrajowego referendum. Nieliczenie się z opinią publiczną naraża władzę na presję
społeczną w postaci demonstracji, które mogą przybierać drastyczne, a nawet groźne formy.
W dzisiejszym świecie, w którym decyzje o kierunkach rozwoju powinny opierać się na
naukowych podstawach, a więc na ekspertyzach kompetentnych doradców, władze polityczne
często znajdują się w sytuacji "między młotem a kowadłem". Z jednej strony rozsądek
nakazuje obranie kierunku wskazanego przez ekspertów, z drugiej zaś strony presja
niezorientowanego lub wprowadzonego w błąd społeczeństwa zmusza do rezygnacji z
właściwej drogi. Na podejmowanie decyzji wpływa wiele dodatkowych czynników takich jak
krótkoterminowość zajmowanych stanowisk, a w związku z tym troska o wynik kolejnych
wyborów, ataki ze strony rywalizujących partii opozycyjnych, a także niezdolność
rozróżnienia między merytorycznie poprawnymi i tendencyjnymi ekspertyzami. Na
szczególną uwagę zasługuje rola środków masowego przekazu, których nieodpowiedzialne
informacje i komentarze pogłębiają bezradność społeczeństwa w wyrobieniu sobie rozsądnej
opinii i rozbudzają opór przeciwko decyzji władz. W Polsce przykładami decyzji, które
zostały wymuszone przez opinię społeczną była likwidacja budowy elektrowni jądrowej w
Żarnowcu oraz rezygnacja z odbudowy w Gubinie masztu radiowego. Na szczęście udało się
zbudować maszt w Solcu Kujawskim. Wystąpienia przeciwko tamie i zalewowi na Dunajcu,
w Czorsztynie, opóźniły tę budowę, a jak się okazało w 1997 r. tak gwałtownie atakowany
zalew ochronił przed klęską powodzi znaczne obszary Małopolski.

Trudną lecz jedyną drogą, która w warunkach demokracji wiedzie do podejmowania
mądrych decyzji jest edukacja społeczeństwa i jego reprezentantów. Bez tego powstaje błędne
koło. Brak wiedzy prowadzi do niedoceniania roli nauki i ograniczania jej finansowania, a
kraj, w którym nauka jest lekceważona, nie będzie mieć ani mądrych doradców władzy ani
dobrych nauczycieli, którzy podniosą poziom wykształcenia społeczeństwa. Szerzy się
niewiedza i zabobon wypierający rozsądek. Erozja edukacyjna staje się jednym z
najpoważniejszych zagrożeń dla rozwoju cywilizacji. Brak rzetelnej wiedzy u ludzi
działających na różnych szczeblach hierarchii społecznej i nieodpowiedzialne wystąpienia
kształtujące opinię publiczną, mogą być źródłem wielu nieszczęść. Klasycznym przykładem
dziedziny, w której znaczenie braku wykształcenia jest szczególne klarownie widoczne jest
energetyka j ądrowa.

Lęk przed energetyką jądrową występuje niemal na całym świecie. Jest to zjawisko
irracjonalne, o charakterze zbiorowej psychozy i dlatego tak trudno je wyeliminować.
Przeciętny człowiek, nieufny w stosunku do poczynań władzy i nie przekonany o
bezstronności ekspertów, nie jest jednocześnie zdolny do wyrobienia sobie własnego zdania
gdyż często brak mu elementarnych wiadomości. Jest zagubiony, a jego opinie są
kształtowane przez środki masowego przekazu, które w pogoni za sensacją lansują
niesprawdzone informacje i prezentują bzdurne komentarze. Wielce nieetyczne i naganne jest
podawanie fałszywych faktów i pobłażliwy stosunek do głosicieli kłamstw antagonizujących
opinię społeczną. .•
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Energetyka jądrowa jest dziedziną, w której demagogiczne wystąpienia łatwo wzbudzają
emocje i prowadzą do różnych form protestu ludzi, odczuwających lęk przed nieznanym i
bojących się wmawianych im zagrożeń. Brak wykształcenia dotyczy przede wszystkim:
- fałszywie pojmowanego związku między cywilną energetyką i bronią jądrową;
- informacji na temat nowoczesnych, bezpiecznych reaktorów jądrowych;
- właściwej oceny wpływu promieniowania jądrowego na organizm;
- wiadomości o gospodarce odpadami radioaktywnymi;
- porównania skutków ekologicznych energetyki jądrowej i innych form energetyki.

Przed podejmowaniem błędnych decyzji o zgubnych dla kraju skutkach może ustrzec
dogłębna akcja informacyjna jak najszerszych kręgów społecznych, wyjaśniająca w sposób
popularny, a równocześnie rzetelny i merytorycznie poprawny wymienione wyżej problemy.
Niezbędne jest wprowadzenie tych problemów do programów nauczania, co pozwoli na
przygotowanie młodzieży, a więc następnych pokoleń, do podejmowania i popierania
mądrych decyzji. Ludzie muszą zrozumieć, że tylko nauka może dać odpowiedź na wyzwania
stwarzane przez cywilizację. Powinni odzyskać zaufanie do uczonych. Z drugiej strony,
uczeni powinni dołożyć starań aby znaleźć wspólny język ze społeczeństwem oraz podjąć się
kompetentnej i rzetelnej popularyzacji wyników badań naukowych.

2. WNIOSKI Z DYSKUSJI

1. Energetyka jądrowa nie może być wprowadzana bez społecznej akceptacji, bez
przekonania społeczeństwa o jej zaletach, a w szczególności o jej proekologicznym
charakterze.

2. Powinien być realizowany długoterminowy program edukacji społeczeństwa, a różne opcje
rozwoju polskiej energetyki powinny stać się przedmiotem nauczania w szkołach i znaleźć
miejsce w programach imprez upowszechniania nauki.

3. Kompetentni specjaliści muszą mieć z jednej strony dostęp do środków masowej
informacji: prasy, radia, a w szczególności telewizji. Z drugiej strony środki masowego
przekazu powinny konsultować z wiarygodnymi i rzetelnymi ekspertami wypowiedzi i
audycje, w celu uniknięcia przekłamań, podawania fałszywych informacji i szermowania
demagogicznymi hasłami.

4. Powoływani przez władze eksperci powinni bronić swojego zdania, a nie zmieniać go pod
presją niemerytorycznych, ale koniunkturalnych opinii polityków obawiających się
negatywnej reakcji elektoratu.

5. Organy władzy powinny, oprócz powoływania ekspertów ad hoc, do zaopiniowania
bieżących działań, korzystać z doradztwa niezależnych, wybitnych uczonych i wsłuchiwać
się w ich opinie dotyczące długofalowych trendów gospodarczego i społecznego rozwoju
kraju.
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REAKTORY JĄDROWE NOWEJ GENERACJI

Stefan Chwaszczewski
Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk

W połowie lat pięćdziesiątych, w prawie dziesięć lat po uruchomieniu pierwszego reaktora
jądrowego rozpoczął się rozwój energetyki jądrowej. W 1953 roku uzyskano w USA prąd
elektryczny z turbiny napędzanej parą wytwarzaną w obiegu chłodzenia reaktora badawczego.
W 1955 roku uruchomiono prototypową elektrownię jądrową w Obnińsku (ZSRR). W 1956
uruchomiono w Wielkiej Brytanii zawodową elektrownię atomową Calder Hali, która jest
eksploatowana do dnia dzisiejszego i posiada zezwolenie na eksploatację do 2006 roku.

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych oraz w latach osiemdziesiątych nastąpił
gwałtowny wzrost udziału elektrowni jądrowych w bilansie wytwarzanej energii elektrycznej.
W latach osiemdziesiątych, w niektórych latach dołączano do sieci elektrownie jądrowe o
mocy powyżej 30 GWe. Należy dodać, że opisywany rozwój energetyki jądrowej zbiegł się z
okresem rozwoju zapotrzebowania na energię elektryczną w rozwiniętych krajach Ameryki
Północnej i Europy Zachodniej.

Po awarii reaktora energetycznego w Three Mile Island a następnie po katastrofie reaktora
energetycznego w Czarnobylu nastąpił spadek zainteresowania rozwiniętych krajów
energetyką jądrową. Niewątpliwą przyczyną - oprócz spadku zaufania opinii społecznej do
energetyki jądrowej - była stabilizacja zapotrzebowania na energie elektryczną w
rozwiniętych krajach świata. W krajach OECD udział energetyki jądrowej w produkcji
energii elektrycznej utrzymuje się na poziomie 22% +• 25%. Jednocześnie obserwuje się
liniowy wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w świecie. W tej sytuacji udział
elektrowni jądrowych w globalnej produkcji energii elektrycznej wykazuje tendencję
spadkową.

Rys. 1. Zapotrzebowanie na energie elektryczną w latach 1960 - 1970 ogółem, w tym
zapotrzebowanie na energię elektryczną w krajach Północnej Ameryki i
Zachodniej Europy (PA+ZE) i produkcja energii elektrycznej w elektrowniach
jądrowych.
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Zwycięzcą współzawodnictwa w rozwoju technologii reaktorów energetycznych w XX
wieku niewątpliwie zostały reaktory lekkowodne: ciśnieniowe (PWR, WWER) i wrzące
BWR. Ponad 85% wykorzystywanej obecnie mocy w reaktorach energetycznych należy do
wymienionych powyżej typów. Dlatego zdecydowano rozwijać i unowocześniać ten typ
reaktorów energetycznych.

Naturalnymi kierunkami rozwoju technologii reaktorów jądrowych było dążenie do
osiągnięcia:
> bezpieczeństwa jądrowego i radiologicznego personelu, ludności i środowiska we

wszystkich sytuacjach eksploatacyjnych, anormalnych ( w tym tzw. ciężkich awariach)
oraz przy likwidacji obiektów energetyki jądrowej: elektrowni, składowisk odpadów
promieniotwórczych i wypalonego paliwa;

> konkurencyjnych kosztów wytwarzania energii elektrycznej w obiektach energetyki
jądrowej.

Wymienione powyżej kierunki rozwoju w stosunku do lekkowodnych reaktorów
energetycznych zostały przetworzone na konkretne wymagania techniczne i zestawione w
dokumentach tzw. Utility Requirements Document (URD). Opracowano szereg dokumentów
tego typu:
> w USA EPRI Utility Requirements Document (URD),
> w Europie - European Utility Requirements Document (EUR),
> w Japonii - Japanese Utility Requirements Document (JURD),
> w Korei - Korean Utility Requirements Document (KURD),
> na Taiwanie - Taiwan Power Company Requirements Document (TPCRD).

W Europie, dokument EUR został opracowany przez: Agrupacion Electrica para el
Desarrollo Technologico Nuclear DTN (Fliszpaniaj, Electricite de France (Francją), ENEL
(Włochy), KEMA Nederland BV (Holandia), Nuclear Electric (Wielka Brytania), Tractebel
(Belgia) i Vereiningung Deutscher Electrizitdtswerke (Niemcy,). Prace zostały rozpoczęte w
1992 roku i pierwsza edycja EUR pojawiła się w r. 1994 a pod koniec 1995 druga edycja tego
dokumentu. Dokument ten przede wszystkim ustala jednolite zasady bezpieczeństwa obiektu
oraz określa standardy konstrukcji umożliwiające licencjonowanie obiektu w krajach, których
organizacje uczestniczyły w opracowaniu dokumentu.

Zasadniczym wymogiem bezpieczeństwa określonym w EUR jest ograniczenia
oddziaływania obiektu przy wystąpieniu ciężkich awarii: brak potrzeby jakichkolwiek akcji
w obszarze w odległości ponad 3 kilometry od reaktora oraz ograniczone działania
(ewakuacja ludności, ograniczenia w spożyciu płodów rolnych) w obszarze w odległości
ponad 800 metrów od reaktora. Czasookres tych ostatnich działań nie może być dłuższy niż
jeden rok.

W odniesieniu do zdarzeń zewnętrznych, reaktor energetyczny zgodnie z wymaganiami
EUR powinien być odporny na:
> Trzęsienia ziemi;
> Falę uderzeniową od eksplozji ładunku wybuchowego;
> Upadek samolotu;
> Inne zdarzenia zewnętrzne właściwe dla danego rejonu (huragan, powódź itp.).

Dokument EUR określa dopuszczalne prawdopodobieństwo uszkodzenia rdzenia na
mniejsze niż 10"5 na rok oraz mniejszy niż 10"6 na rok z uwolnieniami substancji
promieniotwórczych przekraczającymi dopuszczalny poziom uwolnień. Reaktor powinien
być umieszczony w podwójnej obudowie bezpieczeństwa
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Dokument EUR definiuje parametry bloku określające jego ekonomikę. Wielkość bloku od
600 MW(e) do 1500 MW(e). Koszt inwestycji w przeliczeniu na 1 kWe nie powinien być
większy niż 1100 ECU(wg cen 1995 roku). Okres eksploatacji bloku nie mniej niż 60 lat.
Dyspozycyjność bloku nie mniejsza niż 87%. Reaktor powinien być przystosowany do pracy
z 50% załadunkiem paliwa M0X. Średnie wypalenie paliwa UO2 do 55 GWdni/tU a
maksymalne do 60 GWdni/tU. W przypadku paliwa M0X średnie wypalenie 41
GWdni/tHM i 45 GWdni/tHM odpowiednio. Dokument odkreśla dopuszczalne ilości
odpadów radioaktywnych wytwarzanych przy eksploatacji reaktora energetycznego na nie
więcej niż 50 ni3 zestalonych odpadów rocznie z elektrowni o mocy 1 GWe.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy opracowaniu wymienionych powyżej
dokumentów, tylko obiekty energetyki jądrowej spełniające wymienione w Utility
Requirements Document wymagania, będą licencjonowane w krajach, które uczestniczą w
opracowaniu tych dokumentów. Przy czym zakłada się, że organizacje dozoru jądrowego
krajów uczestniczących w opracowaniu URD uczestniczą w licencjonowaniu nowych
obiektów już na etapie opracowania dokumentacji konstrukcyjnej.

Opracowane dokumenty URD były podstawą do podjęcia prac nad nowymi konstrukcjami
lekkowodnych reaktorów energetycznych. W referacie (str. 51 - 67) przedstawiono
opracowywane konstrukcje reaktorów energetycznych, które można zaliczyć do reaktorów
nowej (następnej) generacji. Z opracowywanych reaktorów nowej generacji dwa bloki
energetyczne z reaktorami ABWR zostały oddane do eksploatacji w Japonii.

Wśród reaktorów nowej generacji nie sposób nie wymienić reaktorów
wysokotemperaturowych, chłodzonych helem. Reaktory te, ze względu na swoje parametry
użytkowe (wysoka temperatura chłodziwa na wyjściu z reaktora - do 950 °C) mogą być
wykorzystane do zasilania ciepłem procesowym różne technologie przemysłowe, takie jak
wytwarzanie wodoru, rafinacja ropy naftowej, wytwarzanie metanolu itp. Jednocześnie mogą
być wykorzystane do wytwarzanie energii elektrycznej ze sprawnością dochodząca do 50%.
Wyjątkowe, fizyczne cechy bezpieczeństwa pozwalają na budowę modularnych bloków
energetycznych średniej wielkości - 200 MWt + 600 MWt. Elementy tych reaktorów są
prefabrykowane, dlatego okres ich montażu na terenie elektrowni może być nie większy niż
24 miesiące.

W chwili obecnej, w Japonii jest eksploatowany 30 MWt doświadczalny reaktor
wysokotemperaturowy HTTR (High Temperature engineering Test Reactor), na którym są
testowane technologie wytwarzania wodoru. W Chinach uruchomiono doświadczalny
wysokotemperaturowy reaktor energetyczny o mocy 10 MWt - HTR-10 z wytwornicą pary i
turbiną parową. W Republice Południowej Afryki są zaawansowane prace nad budową
prototypowego bloku energetycznego z reaktorem wysokotemperaturowym 220 MWt
wykorzystującego turbinę gazową do napędu generatora energii elektrycznej. Konstruktorzy
oceniają, że osiągną z tego bloku moc elektryczną 110 MWe (sprawność 50 % !). Reaktor
może pracować w reżimie nadążnym za dobowymi zmianami obciążenia sieci. Ocenia się, że
koszt budowy bloku - przy ich seryjnej produkcji - wyniesie 1000 US$/kWe mocy (koszt
budowy bloku 110 min US$) a koszt energii elektrycznej wytwarzanej w tym bloku - około
0,011 US$/kWh. Reaktor jest tak bezpieczny, że przy zachowaniu wszelkich norm ochrony
radiologicznej ( w Republice Południowej Afryki roczna dawka dla ludności z obiektów
energetyki jądrowej nie może być większa niż 250 (j.Sv rocznie) reaktor może być
zlokalizowany w odległości 400 metrów od dużych skupisk ludności.
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Reasumując, należy stwierdzić, że przemysł dysponuje obecnie bezpiecznymi
konstrukcjami jądrowych bloków energetycznych, spełniających wymagania sformułowane w
uchwale z dnia 9 listopada 1990 roku „w sprawie założeń polityki energetycznej Polski do
2010 roku" w której czytamy: „Za podstawowe kierunki polityki energetycznej kraju Sejm
uważa:.. W zakresie elektroenergetyki... możliwość budowy elektrowni jądrowych wyłącznie
przy wykorzystaniu nowych generacji reaktorów zapewniających efektywność ekonomiczną i
bezpieczeństwo ekologiczne". Jądrowe bloki energetyczne są konkurencyjne ekonomicznie i
zapewniają bezpieczeństwo jądrowe i radiologiczne personelu, ludności i środowiska.
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BADANIA NAUKOWE

Andrzej G. Chmielewski
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

Energetyka jądrowa, technika, fizyka i chemia jądrowa są w dalszym ciągu dziedzinami
propagującymi postęp w gospodarce i rozwoju społecznym. Spośród opcji energetycznych, z
technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, jedynie energetyka jądrowa może zapewnić
pożądaną dywersyfikacją źródeł energii pierwotnej. W świetle faktu wyczerpywania się
źródeł paliw kopalnych, jedynie energetyka jądrowa oraz przyszłościowo, energetyka
termojądrowa, mogą zapewnić zastąpienie obecnie stosowanych źródeł energii. Opcja ta musi
być poważnie rozpatrywana przez rządy państw z uwagi nie tylko na ich bezpieczeństwo
energetyczne, ale i surowcowe.

Zgodnie z tezami programu "Euratom" realizowanego w ramach V Programu
UE "Energetyka jądrowa posiada potencjał zapewnienia Europie bezpiecznego i
zrównoważonego rozwoju dostaw energii elektrycznej po konkurencyjnej cenie. Wnosi ona
też znaczący udział w dywersyfikację dostaw energii i redukcję całkowitej emisji CO2".
Powyższe fakty, związane z własną polityką energetyczną, współpracą z Unią Europejską
oraz współpracą z krajami sąsiadującymi posiadającymi elektrownie jądrowe, pozwalają na
sformułowanie tezy o konieczności prowadzenia działań naukowo-technicznych dotyczących
szeroko pojętych zagadnień atomistyki. Prace powinny być prowadzone w sposób
skoordynowany, poprzez tworzenie programów badawczych i konsolidację jednostek
badawczych (utworzenie silnych Państwowych Instytutów Badawczych czy też centrum
badań nuklearnych). Badania naukowe winny nosić charakter prac badawczo-rozwojowych i
studialnych i koncentrować na:.
I. Utrzymaniu i rozwoju zaplecza naukowego w takich dziedzinach jak:

- metody dozymetryczne
monitoring
radiobiołogia i chemia radiacyjna (wpływ małych dawek promieniowania oraz

mechanizmy uszkodzeń)
przerób odpadów promieniotwórczych
wybór i technologia składowania

- technologie przyszłościowe (transmutacja, synteza termojądrowa)
elektronika jądrowa

- radiochemia środowiskowa.
II. Prowadzeniu prac studialno-rozwojowych z dalszym podziałem na zagadnienia:

A. Dotyczące bezpośrednio energetyki jądrowej, a w tym:
1. Wykonanie porównawczych studiów rozwiązań technicznych projektów elektrowni

jądrowych (EJ) nowej generacji, które mają wejść na światowy rynek po roku 2005
opartych na istotnych kryteriach w polskich warunkach.

2. Sformułowanie polskich wymagań bezpieczeństwa j ądrowego elektrowni j ądrowych.
3. Przeprowadzenie analizy cech bezpieczeństwa elektrowni jądrowych nowej generacji

z uwzględnieniem sformułowanych wymagań (vide pkt.2).
4. Nawiązanie współpracy z utworzonym z inicjatywy Francji i Niemiec zespołem

opracowującym tzw. Europejskie Wymagania Towarzystw Energetycznych
(European Utility Requirements Document - EUR).

5. Przeprowadzenie analizy światowych cen, opłat i warunków zawierania kontraktów
na dostawy paliwa jądrowego oraz usług w zakresie cyklu paliwowego (głównie
wzbogacania izotopowego uranu, produkcji tlenku uranu, produkcji elementów
paliwowych, transportu i czasowego składowania paliwa świeżego i wypalonego)
oraz ogólnych warunków technicznych różnych opcji jądrowego cyklu paliwowego
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(np. zakupywanie gotowego paliwa reaktorowego lub zakupywanie koncentratu
uranu, zlecenie jego oczyszczania, wzbogacania izotopowego i produkcji elementów
paliwowych), a także analizy różnych strategii cyklu paliwowego w jego końcowej
fazie (przerób paliwa wypalonego i wykorzystywanie uzyskiwanego plutonu do
wzbogacania paliwa lub traktowanie paliwa wypalonego jako odpad radioaktywny)
widząc, że obecnie w Polsce brak jest zupełnie praktycznej wiedzy w powyższym
zakresie.

6. Przeprowadzenie analiza sytuacji i trendów rozwojowych energetyki jądrowej w
krajach Unii Europejskiej (szczególnie w Niemczech i w Szwecji), w krajach
Europy Środkowej i Wschodniej, (szczególnie na Ukrainie, na Litwie, w Słowacji i
w Czechach), w Stanach Zjednoczonych oraz w krajach rozwijających się.

7. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych niezbędnych dla wspierania programu
energetyki jądrowej i jej cyklu paliwowego, łącznie z gospodarką paliwem
wypalonym i odpadami radioaktywnymi.

B. Ogólne - istotne dla porównań i formułowania planów rozwoju energetyki jądrowej,
które powinny obejmować:
1. Szacunki nakładów inwestycyjnych elektrowni systemowych, w tym jądrowych w

warunkach polskich.
2. Perspektywy wyczerpywania się polskich zasobów węgla brunatnego, koszty

wydobycia węgla kamiennego i brunatnego w perspektywie 20-40 lat,
przewidywania kształtowania się światowych cen węgla i gazu w perspektywie 30-
40 lat.

3. Oceny warunków finansowania budowy elektrowni jądrowych w warunkach
polskich, przewidywane koszty kapitału oraz systemy finansowania w perspektywie
30-40 lat.

4. Aspekty strategiczne wpływające na ewentualną decyzję rozwijania programu
energetyki jądrowej, różnicowanie źródeł energii, ochrona środowiska, obciążenie
bilansu płatniczego.

5. Analiza wpływu zdrowotnego energetyki jądrowej na tle innych źródeł energii.
6. Ocena kosztów zewnętrznych opcji węglowej, gazowej, jądrowej i odnawialnych

źródeł energii w warunkach polskich.

W powyższych analizowanych aspektach należy uwzględniać pełne uczestnictwo w
europejskich programach badawczych i tak np. program europejski EURATOM (poza
zagadnieniami rozszczepienia i fuzji termojądrowej) przewiduje badanie w dziedzinach:
• ochrony radiologicznej,
• przemysłowych i medycznych zastosowań źródeł promieniotwórczych,
• środowiskowych aspektów występowania naturalnych źródeł promieniotwórczych,
• dozymetrii wewnętrznej i zewnętrznej.

W ramach tych programów, dla krajów uczestniczących przewidywany jest dostęp do
dużych urządzeń badawczych, tworzenie sieci jednostek badawczych, tworzenie baz danych.
Realizacja programów odbywa się na drodze wspólnych projektów, staży naukowych, kursów
itp..

Opracowano na podstawie referatów dr T. Wójcika i doc. dr hab. N. Golnik oraz głosów w
dyskusji.
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