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REAKTORY ATOMOWE MAŁEJ MOCY  
DO ZASILANIA W ENERGI Ę ODLEGŁYCH REJONÓW  

 
Przemysław Berowski 

Instytut Elektrotechniki – Warszawa 
 
 
 W artykule zaprezentowano historie rozwoju reaktorów atomowych małej mocy. Przedstawiono plany 
niektórych krajów, zmierzające do budowy elektrowni atomowych małej mocy, mających służyć do 
zasilania w energie elektryczną i cieplną odległych rejonów, których przyłączenie do systemu 
elektroenergetycznego jest z różnych przyczyn niemożliwe lub nieopłacalne. Omówiono również obecne 
konstrukcje reaktorów atomowych małej mocy. 
 
 
 

1. POCZĄTKI 
 
 
Historia reaktorów jądrowych małej mocy (innych niż eksperymentalne) jest ściśle związana z 
potrzebami armii. Pierwszą łódź podwodną o napędzie atomowym — „Nautilus” — zwodowano 21 
stycznia 1954 r. Statek miał 98 m długości, 8,5 m szerokości, moc na wale śruby napędowej wynosiła 
15 000 KM, osiągał maksymalną prędkość 20 węzłów pod wodą i zabierał 109 członków załogi. W latach 
1955/56 pokonał 100 000 km bez uzupełniania zapasów paliwa, a w 1958 r. — jako pierwsza łódź 
podwodna — osiągnął biegun północny.  

 

Atomowy okręt podwodny SSN-571 „Nautilus” 
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Od tamtej pory 5 krajów (USA, ZSRR/Rosja, Wielka Brytania, Francja i Chiny) zbudowało 
łącznie 464 łodzie podwodne o napędzie atomowym. Największą wojenną flotę atomową posiadał 
Związek Radziecki — 245 łodzi podwodnych i 4 statki, na których zainstalowano łącznie 453 reaktory 
atomowe [1, 4]. Natomiast pierwszym statkiem cywilnym o napędzie atomowym był lodołamacz „Lenin” 
o mocy na wale 32 MW, zwodowany w 1959 r., wyposażony pierwotnie w 3 reaktory atomowe OK-100 
o mocy 90 MW każdy, a następnie w 2 OK-900 o mocy po 159 MW. Statek osiągał prędkość 18 węzłów, 
a jego zasięg był praktycznie nieograniczony. Jako pierwszy statek nawodny dopłynął do bieguna 
północnego. W sumie w ZSRR zbudowano 8 lodołamaczy o napędzie atomowym, a ich zastosowanie 
pozwoliło na wydłużenie okresu żeglugowego na Morzu Północnym z 2 do 10 miesięcy w roku. Cywilna 
flota o napędzie atomowym nigdy nie była tak liczna, jak wojskowa. W zasadzie oprócz radzieckich 
lodołamaczy zbudowano tylko 4 statki handlowe, po 1 w USA („Savannah”), ZSRR («Севморпуть»), 
Niemczech („Otto Hahn”) i Japonii („Mutsu”).  

 

 

Atomowy lodołamacz „Arktika” (jeszcze pod nazwą „Leonid Breżniew”) 
 
 
 

2. PŁYWAJĄCE ELEKTROWNIE 
 
 
Wydaje się, że pomysł budowy pływających elektrowni jądrowych (FNPP, ang. floating nuclear 

power plant) należy przypisać Richardowi Eckertowi, wiceprezesowi "New Jersey Public Services 
Electric and Gas Company", który zaproponował takie rozwiązanie w 1969 r. W tym czasie 
Westinghouse i Tenneco powołały spółkę zależną Offshore Power Systems, która do początku lat 80. XX 
w. miała wybudować 8 pływających elektrowni jądrowych, o mocy 1 150 MW każda. Pierwsze miały 
zostać zacumowane 5 km od brzegu, 18 km na północny wschód od miasta Atlantic (Virginia, USA), w 
miejscu o głębokości 12 m. Miejsce instalacji planowano otoczyć betonowym falochronem, który miał 
chronić elektrownię przed falami o wysokości do 15 m i huraganami o prędkości do 500 km/h. Mimo 
zainwestowania 180 milionów dolarów — projektu nie zrealizowano. Po pierwsze — ze względu na 
sprzeciw części władz i opór mieszkańców, po drugie — ze względu na nieopłacalność ekonomiczną [8]. 
Pomysł został całkowicie zarzucony po awarii w elektrowni jądrowej Three Miles Island w 1979 r. 
Jednak już wcześniej, w latach 60. XX w., zbudowano pływającą elektrownię MH-1A Sturgis na 
potrzeby armii USA, która została wyposażona w reaktor PWR o mocy 45 MW i dostarczała energii 
elektrycznej w Kanale Panamskim podczas wojny wietnamskiej. Pozwoliło to na przepływanie przez 
kanał 2 500 statków rocznie więcej, niż było możliwe kiedykolwiek wcześniej. 
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Schemat oraz makiety reaktora KLT-40S 
 
 
 

3. POMYSŁ ODŻYWA W ROSJI 
 
 
Do tematu pływających elektrowni jądrowych powrócono w latach 90. XX w. w Rosji. Tereny dalekiej 
północy zajmują 50% powierzchni tego kraju i zamieszkuje je 20 mln ludzi. Miejsca te są oddalone 
zarówno od szlaków żeglugowych, jak i od sieci kolejowej, a kryją pod powierzchnią bogate złoża 
zasobów naturalnych. Do ich eksploatacji konieczne jest zapewnienie odpowiednich źródeł energii. 
Zintegrowany system energetyczny Rosji obejmuje jedynie 15% powierzchni kraju — na pozostałych 
terenach źródłem energii elektrycznej są autonomiczne elektrownie i elektrociepłownie małej mocy. Ze 
względu na problemy z dostarczaniem surowców opałowych pływające elektrownie atomowe wydały się 
dobrym rozwiązaniem. W związku z tym Rosyjskie Ministerstwo Energii Atomowej (Minatom) ogłosiło 
konkurs na projekt elektrowni jądrowych małej mocy. W latach 1991-1994 na konkurs przeprowadzony 
przez АО «Малая энергетика» pod auspicjami Rosyjskiej Agencji Energii Atomowej, Międzynarodowej 
Agencji Energii Atomowej oraz Minatomu napłynęło kilka projektów [2,9], np.:  

• „Helena” («Елена») — instalacja termoelektryczna o wyjściowej mocy cieplnej 4 MW, zbudowana 
w oparciu o reaktor wodny, z naturalnym obiegiem chłodziwa i bezpośrednią przemianą energii 
cieplnej na elektryczną. Przeznaczona ma być do zaopatrywania w ciepło i elektryczność odległych 
terenów przemysłowych z populacją do 2 000 mieszkańców. Przewidziana została jako instalacja 
bezobsługowa, całkowicie automatyczna, pracująca przez okres do 25 lat. 

•  „Ruta” («Рута») — o mocy cieplnej 20 MW, przewidziana do dostarczania ciepła do osiedli o 
liczbie mieszkańców w granicach 14 – 15 tys. ludzi. Planuje się uruchomienie takiej 
eksperymentalnej instalacji w mieście Apatity, niedaleko Murmańska. Główny projektant NIKIET 
(НИКИЭТ — Научно-исследовательский институт Энерготехники) planuje w przyszłości 
wykorzystanie instalacji do ogrzewania dzielnic mieszkaniowych w Moskwie (pomimo uchwały 
Prezydium Rady Moskwy z 11 marca 1991 r. o zakończeniu eksploatacji wszelkich reaktorów 
atomowych na terenie Moskwy). 

• „Angstrom” («Ангстрем») — elektrociepłownia jądrowa o wysokim poziomie bezpieczeństwa, 
elektrycznej mocy wyjściowej 6 MW i  termicznej 12 Gcal/h, w której czynnikiem chłodzącym jest 
ciekły metal (ołów i bizmut). Instalacja ma być w całości składana u producenta i potem 
transportowana na miejsce przeznaczenia. Planowana jest również jej odmiana, montowana na 
platformie kolejowej. Ważna cechą tej konstrukcji jest wytwarzanie podczas pracy radioaktywnego 
polonu 210Po, którego aktywność pod koniec okresu użytkowania reaktora osiąga poziom 107·106 
Bq/l.  
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• ATEZ-80 (АТЭЦ — Атомная теплоэлектроцентраль) o cieplnej mocy wyjściowej 250 MW wraz 
z reaktorem ATU-2 (АТУ-2) o mocy elektrycznej 26 MW oraz cieplnej — 58 Gcal/h. 

• Poza tym zaproponowano, w oparciu o reaktory АБВ, budowę atomowych wytwornic pary (ЯППУ 
— ядерная паропроизводящая установка) «Север-2» i «Волнолом-3» oraz elektrowni 
pływających АБВ-6, НИКА-12 oraz НИКА-50. 

Zwyciężył projekt pływającej elektrowni jądrowej z dwoma reaktorami typu KLT-40S (КЛТ-40С) o 
mocy powyżej 50 MW.  

 

 
Podstawowe dane techniczne reaktora KLT-40S 

wysokość 
średnica 
wysokość rdzenia 
średnica rdzenia 

3,9 m 
2,2 m 

0,95 m 
1,2 m 

moc cieplna 
wytwarzanie pary 
ciśnienie w obwodzie pierwotnym 
ciśnienie na wyjściu wytwornicy pary 
temperatura pary przegrzanej 

150 MW 
240 t/h 

12,7 MPa 
3,72 MPa 

290°C 
czas pracy 
okres pomiędzy remontami 
czas pracy bezprzerwowej 
koszt energii cieplnej 

35-40 lat 
10-12 lat 

8 000 h 
4,8 $/Gcal 

 
Podstawowe dane techniczne pływającego bloku 

energetycznego  
z dwoma reaktorami KLT-40S 

długość max. 
szerokość max. 
wyporność 
załoga stała 
załoga sezonowa 
czas pracy 

144,2 m 
30,0 m 

21 500 t 
8 osób 

26 osób 
35-40 lat 

moc elektryczna (dostarczana do odbiorców) 
moc cieplna (dostarczana do odbiorców) 
koszt energii elektrycznej 
koszt energii cieplnej 

do 70 MW 
do 140 Gcal/h 

5 ¢/kWh 
4,8 $/Gcal 
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4. ZA CHIŃSKIE PIENI ĄDZE 
 
 
Projekt ma być realizowany dzięki kredytom uzyskanym w chińskim banku EXIMBANK — 14 mln 
dolarów w bieżącym roku [14,19]. Rosenergoatom podpisał kontrakt o wartości 85 mln $ z chińską 
stocznią Bohai na budowę jednostki pływającej, na której w zakładach Sevmash w Severodvinsku 
zostaną zainstalowane reaktory atomowe produkcji zakładów Izhora i Baltiysky z Sankt Petersburga. 
Budowa ma się rozpocząć już w styczniu 2006 r. i trwać 5 lat. Koszty przedsięwzięcia szacuje się na 210 
mln $. Projekt pływającego bloku energetycznego (ПЭБ — плавучий энергоблок), opracowany w 
zakładach ГУП ОКБМ им. И.И.Африкантова, jest udoskonalonym odpowiednikiem instalacji 
montowanych na lodołamaczach o napędzie atomowym. Wg projektantów konstrukcja ma być 
bezpieczna dla środowiska naturalnego i mieć minimalny wpływ na środowisko naturalne.  

 
Elektrownia atomowa z pływającym blokiem energetycznym z reaktorami KLT-40S 

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA) uznała projekt za perspektywiczny i 
mogący z powodzeniem służyć do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, a także odsalania wody 
morskiej w wielu rejonach świata. Elektrownia miałaby dostarczać energię elektryczną w ilości 
zaspokajającej potrzeby 200 000. miasta, a jeśli zostałaby całkowicie przestawiona na odsalanie wody 
morskiej — mogłaby dostarczyć dziennie 240 000 m3 wody pitnej. Jej stosowanie ma pomóc w 
zaoszczędzeniu 200 000 t węgla i 100 000 t oleju opałowego rocznie. 

Konstrukcja reaktora KLT-40S bazuje na wcześniejszym KLT-40, który przez Departament 
Energii USA jest określany jako sprawdzony, komercyjny reaktor PWR. Rdzeń reaktora chłodzony jest 
podczas normalnej pracy przez wymuszony obieg wody pod ciśnieniem. W przypadku awarii zarówno 
pierwotny, jak i wtórny obieg wody chłodzącej, będzie pracował na zasadzie naturalnej konwekcji. 200 
kg 235U pozwala na osiągnięcie gęstości mocy w rdzeniu reaktora na poziomie 155 MW/m3, co jest 
relatywnie dużą wartością. Reaktory będą zamontowane na barce bez własnego napędu, łącznie z 
turbinami i innymi urządzeniami pomocniczymi. Przewidziane są do transportu drogą morską i 
podłączenia do sieci energetycznej w podobny sposób, w jaki w latach 70. XX w. użytkowano w USA 
mobilne elektrownie atomowe (Mobile High Power NPP), będące na wyposażeniu armii Stanów 
Zjednoczonych. Taka elektrownia pracowała w amerykańskiej bazie McMurdo na Antarktydzie. Reaktor 
KLT-40S posiada wiele naturalnych zabezpieczeń, związanych z zasadą jego działania, np. wraz ze 
wzrostem temperatury rdzenia maleje moc wytwarzana.  
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Pływający blok energetyczny dla 2 reaktorów VBER 

Pracami nad reaktorem zainteresowane są, oprócz Chin, Malezja, Indonezja, Korea Południowa 
oraz kraje Ameryki Południowej. W związku z przestrzeganiem porozumień o nierozprzestrzenianiu 
technologii nuklearnych Rosja nie będzie mogła sprzedać elektrowni każdemu zainteresowanemu 
państwu. Będzie zatem sprzedawała elektryczność, ciepło i słodką wodę na mocy zawartych porozumień, 
pozostając cały czas właścicielem i zapewniając sobie kontrolę nad funkcjonowaniem i użytkowaniem 
instalacji. Barka pod rosyjską banderą będzie po prostu cumowała u wybrzeży zainteresowanego 
państwa, podłączona do jego systemu energetycznego z pomocą miejscowych specjalistów, jednak 
obsługa pozostanie rosyjska. Pływającą elektrownię Rosatom reklamuje również jako źródło energii dla 
pełnomorskich platform wiertniczych. Ze względu na podnoszone przez ekologów obawy, związane z 
możliwością ataku terrorystycznego, do ochrony przed dostępem do materiałów rozszczepialnych mają 
zostać wykorzystane najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, m.in. identyfikacja odcisków palców i 
tęczówki oka. Elektrownia ma być również zabezpieczona przed atakiem nurków, a uderzenie samolotu 
wielkości Boeinga nie powinno spowodować uszkodzenia reaktora.  

W OKBM prowadzone są również prace nad projektem innego reaktora, na potrzeby 
pływających elektrowni atomowych i niewielkich elektrowni lądowych. Reaktory VBER-150 i VBER-
300 mają budowę modułową, co znacznie zmniejsza ich rozmiary, jak również koszty inwestycyjne. 
Zostały one stworzone na bazie doświadczeń (ponad 6 tys. reaktoro-lat) zdobytych podczas eksploatacji 
reaktorów atomowych na jednostkach pływających oraz rozwiązań konstrukcyjnych reaktorów VVER-
1000. Elementy paliwowe są podobne do stosowanych w reaktorach VVER-1000. Paliwem jest 
dwutlenek uranu o wzbogaceniu 5% 235U.  

 

  
Reaktor VBER-150 Reaktor VBER-300 
1— reaktor, 2 — wytwornica pary,  
3 — pręty paliwowe, 4 — stabilizator ciśnienia 

 



 25

Podstawowe dane techniczne reaktora VBER-300 
moc cieplna 
wytwarzanie pary 
ciśnienie w obwodzie pierwotnym 
ciśnienie na wyjściu wytwornicy pary 
temperatura pary przegrzanej 

850 MW 
1 460 t/h 

15,7 MPa 
6,38 MPa 

305°C 
wytwarzana moc elektryczna 
w trybie kogeneracji energii: 
• moc elektryczna 
• moc cieplna 

295 MW 
 

200 MW 
460 Gcal/h 

czas pracy 
koszt energii elektrycznej 
w trybie kogeneracji energii: 
• koszt energii elektrycznej 
• koszt energii cieplnej 

60 lat 
1,8 ¢/kWh 

 
1,4 ¢/kWh 
5,0 $/Gcal 

Reaktory mają być montowane na jednostkach pływających bez własnego napędu, na bazie 
platformy wspierającej się na 3 pontonach. Instalacja atomowa ma się znajdować na pontonie centralnym. 
Na pontonach bocznych będą umieszczone systemy zasilania elektrycznego, układy odpowiedzialne za 
przetwarzanie i przesył energii elektrycznej przy napięciu do 220 kV. Każdy z pontonów ma 170 m 
długości, 19 m szerokości i 12 m wysokości. Wyporność całej jednostki ma wynosić 49 000 t. 
 
 
 

5. ALASKA 
 
 
Podobne problemy, jak na północy Rosji, występują również w USA. Na zachodzie Alaski położona jest 
miejscowość Galena, licząca 675. mieszkańców (2000 r.), do której można się dostać jedynie drogą 
powietrzną. Nie ma tam kolei, drogi mają tylko lokalny zasięg, a użytkowana energia pochodzi głównie 
ze spalania paliw kopalnych. Dostarcza się je barkami, jednak rzeka jest skuta lodem przez 8-9 miesięcy 
w roku. W związku z tym, w tak krótkim okresie żeglugowym musi zostać zgromadzony zapas paliwa na 
cały rok. Sięgają one ponad 11 mln litrów, co daje ponad 15 000 litrów na mieszkańca. Z tego powodu 
koszt energii elektrycznej osiąga poziom 30 ¢/kWh, czyli 4-krotnie więcej niż w innych rejonach USA. 

Już kilka lat temu — kiedy paliwo było o połowę tańsze — lokalne władze uznały sytuację za 
zagrażającą istnieniu miasta. Mieszkańcy unikają używania elektryczności ze względu na jej cenę. 
Elektryczność i gaz zaspokajają jedynie 4% potrzeb grzewczych miasta, nafta i olej opałowy — 62% i 
drewno — 31%. Do 2012 r. planuje się zainstalowanie reaktora atomowego typu Toshiba 4S (Super Safe, 
Small and Simple — bardzo bezpieczny, mały i łatwy w obsłudze), który miał być zresztą darem firmy 
dla mieszkańców [6,7,13,17]. Jednak jak do tej pory Toshiba nie skontaktowałą się z NRC (Nuclear 
Regulatory Comission, Komisją ds. Energii Atomowej) w sprawie udzielenia licencji na budowę 
instalacji nuklearnej na Alasce [5]. 

Reaktor na razie nie wyszedł poza fazę projektową i wstępnych testów. Budowa prototypu ma 
zająć od 6 do 8 lat i kosztować 300 mln $. Reaktor, chłodzony ciekłym sodem, ma mieć moc 10 MW, 
ujemny temperaturowy współczynnik reaktywności i pracować 30 lat bez konieczności wymiany paliwa. 
Rdzeń reaktora o mocy 10 MW ma mieć 2 m wysokości i 0,9 m średnicy — dla reaktora o mocy 50 MW 
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wymiary te wyniosą odpowiednio 2,5 m i 1,2 m. Sam reaktor ma być całkowicie zmontowany u 
producenta, dostarczony na miejsce przeznaczenia i umieszczony w przygotowanej instalacji 
nienuklearnej. Budynek elektrowni ma mieć wymiary 22 m x 16 m x 11 m, a sam reaktor i pierwotny 
obieg sodu ma zostać umieszczony w wykopie o głębokości 30 m.  Reaktor ma być wykonany jako 
całkowicie zamknięty i przez 30 lat ma być praktycznie bezobsługowy — potem będzie mógł być 
wymieniony na nowy. 

                        
 Elektrownia z reaktorem Toshiba 4S  Reaktor Toshiba 4S 

 
 
 

6. PLANY USA 
 
 
W USA prowadzone są prace projektowe, mające na celu zbudowanie reaktora atomowego, który miałby 
dostarczać energię elektryczną w krajach trzeciego świata [10,16]. Podstawowym problemem jest 
zapewnienie takiego rozwiązania, aby kraje te nie mogły uzyskać dostępu do materiałów 
rozszczepialnych, których mogłyby użyć do produkcji broni nuklearnej lub brudnej broni. Postanowiono 
zbudować reaktor, który będzie w całości zamknięty w szczelnej obudowie i zabezpieczony przed 
dostępem osób niepowołanych, również z użyciem systemów alarmowych. Podobnie jak konstrukcja 
japońska, również ten ma pracować bez wymiany paliwa przez 30 lat. Został nazwany SSTAR, co znaczy 
mały, szczelnie zamknięty, przewoźny, autonomiczny (ang. small, sealed, transportable, autonomous 
reactor). Paliwo nuklearne, reaktor, chłodziwo i generator pary mają być wspólnie zamknięte w szczelnej 
obudowie — na zewnątrz będą wyprowadzone przewody z parą, do których podłączana zostanie turbina z 
generatorem. SSTAR ma być reaktorem powielającym, w którym będzie wytwarzany rozszczepialny 
pluton 239Pu. Reaktor będzie chłodzony ciekłym ołowiem. Automatyczne systemy sterowania będą 
nadzorowały pracę reaktora, zatrzymywały go w przypadku awarii, a także przy wykryciu rozszczelnienia 
czy próby nieupoważnionego dostępu.  

Alarm będzie przesyłany szyfrowanym kanałem satelitarnym do amerykańskiego Departamentu 
Energii (DoE). Projekt napotyka jednak na opór części polityków. Nie ma przecież żadnej pewności, że 
kraje rozwijające się zgodzą się pozostawić całkowitą kontrolę nad reaktorem — mającym zaopatrywać 
je w energię — w rękach amerykańskich. Poza tym, pluton może posłużyć do produkcji broni nuklearnej. 
A nie ma przecież żadnej gwarancji, że pomimo rozbudowanych zabezpieczeń i amerykańskiej kontroli, 
uda się całkowicie wyeliminować możliwość kradzieży materiału rozszczepialnego. Wracając do spraw 
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technicznych — wersja o mocy 100 MW ma mieć 15 m wysokości, 3 m średnicy i ważyć 500 t. Mniejsza 
jednostka, o mocy 10 MW, będzie ponad 300 t lżejsza. Prototyp ma być gotowy w 2015 r. 
 

 
Reaktor SSTAR 

 
 
 

7. PODSUMOWANIE 
 
 

Z różnych względów dostarczanie energii w pewne odległe rejony jest utrudnione. Budowa sieci 
przesyłowych jest nieopłacalna. W takich przypadkach stosowane są różne lokalne źródła energii 
elektrycznej i cieplnej. Jedną z możliwości staje się budowa reaktorów jądrowych małej mocy, służących 
do dostarczania energii dla pojedynczych osiedli czy miejscowości. Prace nad tego typu konstrukcjami 
prowadzone są głównie w Rosji, USA i Japonii. Z pewnych względów spotykają się oczywiście ze 
sprzeciwem społeczności lokalnych i organizacji ekologicznych. Pierwszy taki reaktor ma powstać w 
Rosji za chińskie pieniądze. Czas pokaże, czy to przedsięwzięcie zakończy się powodzeniem. 
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