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Od redakcji

Oddajemy do Państwa rąk monograię na temat energetyki jądrowej, która 
powstała z inicjatywy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. wspól-
nie z Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym przy wsparciu Polskiej Plat-
formy Bezpieczeństwa Wewnętrznego dzięki środkom inansowym z projektu 
badawczo-rozwojowego pt. Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowa-
nej i terroryzmu w warunkach bezpiecznego, przyśpieszonego i zrównoważonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego nr OR00004007. W monograii zamieszczono pięćdziesiąt 
cztery artykuły, które napłynęły do redakcji jako odpowiedź na zaproszenie do 
uczestniczenia w tym przedsięwzięciu, skierowane do 250 ośrodków i specjalistów 
z zakresu energetyki jądrowej, energetyki, ochrony środowiska, prawa i socjolo-
gii. Propozycja skierowana została zarówno do zwolenników, jak i przeciwników 
energetyki jądrowej w Polsce. Redakcja nie ingerowała w treść artykułów; są za-
mieszczone w wersji autorskiej i na odpowiedzialność Autorów. Zaprezentowane 
opracowania wpisują się w szeroki zakres zagadnień związanych z energetyką ją-
drową, ale konsekwencją przyjętego sposobu zebrania materiałów jest nierówno-
mierne ukazanie wszystkich zagadnień, jak również powtórzenia niektórych kwe-
stii w różnych artykułach. Mamy jednak nadzieję, że mimo to w publikacji znajdą 
Państwo niezbędne informacje i odpowiedzi na wszystkie ważniejsze pytania 
związane z energetyką jądrową i jej wdrażaniem w Polsce.

Monograia jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne wynikające 
z faktu, iż Rząd RP przyjął w 2009 r. program Polityka energetyczna Polski do 2030 r., 
w którym wskazano na konieczność rozwoju obok energetyki węglowej także ener-
getyki opartej na źródłach odnawialnych oraz energetyki jądrowej. Na tej podsta-
wie opracowano Program Polskiej Energetyki Jądrowej, w którym przyjęto, że w roku 
2022 powinna rozpocząć pracę pierwsza elektrownia jądrowa, a za nią dwie na-
stępne. Szacuje się, że do roku 2030 z elektrowni jądrowych powinniśmy uzyskać 
ok. 16% energii elektrycznej, przy czym energia jądrowa i węglowa powinny stano-
wić energię bazową dla Polski. 

Energia i energetyka są w ostatnich latach przedmiotem wielu rozważań na-
ukowych, opracowań technicznych, raportów rządowych, a także dyskusji spo-
łecznych. Waga tych zagadnień wynika z rosnącego zapotrzebowania na prąd, 
a w szczególności na wysokoprzetworzone formy energii. Standard życia społe-
czeństw jest bezpośrednio związany z wielkością wykorzystywanej energii. Nie 
ulega wątpliwości, że kraje rozwijające się będą coraz większymi konsumentami 
tego dobra, czego dobitnym przykładem są obecnie Chiny i Indie. Według prognoz 
Międzynarodowej Agencji Energii z 2009 r. wzrost zapotrzebowania na energię 
pierwotną na świecie do roku 2030, w zależności od przyjętego scenariusza roz-
woju, wyniesie od 20% do 40% w odniesieniu do roku 2007. Zapewnienie takiego 
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wzrostu jest bardzo poważnym wyzwaniem, jeśli weźmie się pod uwagę obecną 
strukturę produkcji energii, opierającą się głównie na nieodnawialnych paliwach 
kopalnych oraz ograniczeniach w zakresie emisji gazów cieplarnianych i innych 
zanieczyszczeń atmosfery. Obecnie na świecie ok. 40% energii elektrycznej pocho-
dzi z węgla, a po ok. 17% z energii gazu, wody i energii jądrowej.

Energetyka jądrowa jest technologią trudną, ale już dobrze opanowaną. Bu-
dzi jednak wiele kontrowersji ze względu na negatywne skutki jej zastosowania do 
celów militarnych oraz z powodu kilku poważnych awarii elektrowni jądrowych 
(Three Mile Island, Czarnobyl, Fukushima). W Polsce do tej pory mamy również ne-
gatywne odczucia związane z przerwaną budową pierwszej elektrowni jądrowej 
pod koniec lat 80. w Żarnowcu, mimo zainwestowanych znacznych funduszy. De-
cyzja ta spowodowała ograniczenie zainteresowania tą technologią wśród studen-
tów i kadry naukowo-technicznej, naturalny ubytek specjalistów, a także obniżenie 
poziomu upowszechnienia wiedzy na temat energetyki jądrowej w naszym społe-
czeństwie.

Wdrażanie energetyki jądrowej wymaga akceptacji społecznej, związanej 
zarówno z lokalizacją elektrowni, jak i składowisk odpadów radioaktywnych, po-
wstających w wyniku pracy elektrowni jądrowej. Badanie opinii społecznej w tej 
sprawie, jak i ewentualne referenda, powinny być poprzedzone rzetelną informacją 
w środkach masowego przekazu. Informacje o różnych aspektach energetyki ją-
drowej można oczywiście znaleźć w opracowaniach naukowych i popularnych, ale 
tych najnowszych jest jeszcze mało i są one znacznie rozproszone. Do takich ma-
teriałów mamy ambicję dołączyć niniejszą obszerną monograię, będącą efektem 
pracy osób z projektu badawczego, jak i innych, obecnie zajmujących się tematyką 
energetyki jądrowej.

Dostarczone artykuły pogrupowano tematycznie w pięciu następujących 
częściach: część I Podstawy energetyki jądrowej, część II Technologie energetyki jądro-
wej, część III Bezpieczeństwo energetyki jądrowej, część IV Energetyka jądrowa w Polsce, 
część V Społeczne i środowiskowe aspekty energetyki jądrowej. Ustalając ich kolejność, 
przyjęliśmy zasadę, że najpierw umieszczamy artykuły o charakterze wprowadza-
jącym i ogólnym, a dalej teksty specjalistyczne i szczegółowe. 

Poszczególne części poprzedza wprowadzający artykuł Jerzego Buzka, Prze-
wodniczącego Parlamentu Europejskiego, pt. Klimatyczne wyzwania a rozwój energe-
tyki nuklearnej w Polsce.

W części I Podstawy energetyki jądrowej znajdują się opracowania o zasadach 
wyzwalania energii jądrowej w sposób kontrolowany w elektrowniach, a także 
o innych źródłach energii i konsekwencjach ich wdrażania i eksploatacji. W następ-
nych artykułach mowa jest o konkurencyjności energetyki jądrowej. Jeden z teks-
tów poświęcony jest przedstawieniu możliwości wykorzystania ciepła z reaktorów 
wysokotemperaturowych do zastosowań przemysłowych. Obecna energetyka 
oparta jest na reakcjach rozszczepienia jąder ciężkich, ale istnieje też możliwość 
wyzwalania energii jądrowej w reakcjach syntezy jąder lekkich (reakcje termoją-
drowe). Taka możliwość i perspektywy są przedstawione w jednym z opracowań. 
Część I kończy obszerna dyskusja za i przeciw energetyce jądrowej w kontekście 
awarii w Fukushimie w 2011 r.

W części II Technologie energetyki jądrowej zaprezentowano artykuły dotyczące 
współczesnych energetycznych reaktorów jądrowych, jak również ogólnych zagad-
nień technologii jądrowych. Dwa artykuły poświęcone są reaktorom EPR i AP1000 
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jako potencjalnym technologiom możliwym do wdrożenia w Polsce.  Jeden z arty-
kułów zawiera informacje o wdrażaniu technologii energetyki jądrowej w Belgii, 
natomiast w ostatnim prezentowane są doświadczenia z budowy elektrowni jądro-
wej w Olkiluoto w Finlandii ze znacznym udziałem polskiej irmy. 

Szczególnie rozbudowana jest część III Bezpieczeństwo energetyki jądrowej za-
wierająca piętnaście artykułów. Koncentrują się one na przyczynach i obszarach 
zagrożeń w energetyce jądrowej oraz działaniach na rzecz ich zmniejszenia bądź 
wyeliminowania. Kilka artykułów zawiera szczegółowe rozważania na temat bez-
pieczeństwa reaktorów i współczesnych rozwiązań zwiększających bezpieczeń-
stwo. Rozważane jest też zabezpieczenie elektrowni jądrowych przed zamachami 
terrorystycznymi, przestępczością zorganizowaną, szpiegostwem przemysłowym 
czy wewnętrzną korupcją. W dwóch artykułach jest mowa o specjalnych systemach 
zabezpieczeń elektrowni jądrowych. W części III znajdują się też opracowania z in-
formacjami prawnymi dotyczącymi wdrażania energetyki jądrowej oraz przygo-
towania strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa w zakresie tego rodzaju 
energetyki. Ponadto mamy tu tekst o składowaniu radioaktywnych odpadów i za-
grożeniu radiacyjnym pracowników elektrowni jądrowych. Ostatni artykuł doty-
czy ponownie spraw związanych z awarią w Fukushimie.

Część IV Energetyka jądrowa w Polsce obejmuje piętnaście artykułów. Cztery 
początkowe odnoszą się do aspektów prawnych wdrażania energetyki jądrowej 
w Polsce, a w tym m.in. do warunków uzyskania zezwolenia na budowę, pozy-
skiwania pomocy publicznej i przetargów. Trzy opracowania dotyczą naszego 
przygotowania do monitoringu skażeń, ochrony radiologicznej oraz postępowania 
z odpadami radioaktywnymi. Dość obszernie, bo w trzech artykułach, omówiono 
zagadnienie kształcenia kadr dla energetyki jądrowej w polskich uczelniach. Znaj-
dujemy tutaj również artykuł o możliwościach uczestnictwa polskiego przemysłu 
w budowie elektrowni jądrowych. Dwa artykuły są swoistą promocją województw 
zachodniopomorskiego i wielkopolskiego na rzecz lokalizacji elektrowni jądrowej 
w tych rejonach. W ostatnim artykule prezentowany jest oryginalny pomysł zasile-
nia energią elektryczną Warszawy w oparciu o elektrociepłownię jądrową.

Część V Społeczne i środowiskowe aspekty energetyki jądrowej zawiera osiem ar-
tykułów, z których dwa dotyczą prezentowania spraw związanych z energetyką 
jądrową w środkach przekazu, a jeden omawia wyniki badania opinii społecznej 
na temat energetyki jądrowej w Polsce. Znajdziemy też artykuł o zarządzaniu ry-
zykiem konliktów społecznych przy budowie elektrowni jądrowej. Dwa kolejne 
opracowania odnoszą się do aspektów społecznych i cywilizacyjnych związanych 
z lokalizacją i wdrażaniem energetyki jądrowej. Jeden artykuł zawiera stanowisko 
partii Zielonych w sprawie energetyki jądrowej. Jest to zarazem jedyne spójne ne-
gatywne stanowisko zaprezentowane we wszystkich dostarczonych artykułach. 

Założeniem monograii było pokazanie także głosów krytycznych w zakresie 
energetyki jądrowej. Niestety,  z pierwotnych kilku organizacji, które zgłosiły chęć 
przygotowania opracowania, tylko partia Zielonych przygotowała taki materiał. 
Autorzy ostatniego tekstu analizują aktywność organizacji ekologicznych w inter-
necie po awarii w Fukushimie. 

Mamy nadzieję, że lektura tej monograii pozwoli Państwu poszerzyć swoją 
wiedzę oraz wypracować własne stanowisko na temat wdrażania w Polsce energe-
tyki jądrowej. Naszym celem było przygotowanie monograii będącej odzwiercied-
leniem obecnego stanu wiedzy na ten temat, przeznaczonej tak dla profesjonalnego 



Od redakcji

14

odbiorcy, jak i zwykłego Czytelnika, który na kanwie prowadzonych dyskusji ze-
chce poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. 

Składamy podziękowanie Autorom artykułów, instytucjom publicznym 
i prywatnym współpracującym przy wydaniu tej monograii, Pomorskiej  Specjalnej 
Streie Ekonomicznej Sp. z o.o. oraz Gdańskiemu Parkowi Naukowo-Technologicz-
nemu za pomoc organizacyjno-merytoryczną oraz doinansowanie.

prof. dr hab. Kazimierz Jeleń
dr Zbigniew Rau

Prof. dr hab. Kazimierz Jeleń jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, studiował izykę jądrową i z tą dyscypliną związana jest cała jego działalność 
naukowa i dydaktyczna. Specjalizował się w zagadnieniach technicznej izyki ją-
drowej, a w szczególności detekcji promieniowania jonizującego. Uczestniczył 
w pracach nad systemami detekcyjnymi przy akceleratorach HERA w ośrodku 
DESY w Hamburgu i LHC w CERN w Genewie. Kilka lat pracował w instytutach 
naukowych w Niemczech, zajmując się pomiarami niskich aktywności 3H i 14C 
w związku z badaniami hydrogeologicznymi, klimatycznymi i archeologiczny-
mi. W ostatnim okresie skoncentrował się na zagadnieniach energetyki, a z racji 
swojego wykształcenia – głównie na energetyce jądrowej. Od ukończenia studiów 
w 1963 r. pracuje w Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie pełnił funkcje dziekana 
Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej i prorektora ds. spraw nauki AGH. Jest 
autorem lub współautorem ponad stu publikacji i opracowań naukowych, w tym 
redaktorem książki Zarys stanu i perspektyw energetyki polskiej.

Dr Zbigniew Rau – ur. 27 lipca 1974 r., specjalizuje się w prawie karnym, 
problematyce zwalczania przestępczości zorganizowanej, zarządzaniu organiza-
cjami bezpieczeństwa wewnętrznego. W 1997 r. ukończył Wyższą Szkołę Policji 
w Szczytnie, potem pracował w Wydziale Kryminalnym Komendy Rejonowej Po-
licji w Poznaniu, uzyskał stopień magistra na Uniwersytecie im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, specjalizacja: międzynarodowe stosunki polityczne i dziennikar-
stwo. W 2001 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku obronił rozprawę 
doktorską Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie. W latach 2000–2007 
pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w 2007 r. objął stano-
wisko Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w latach 2008–2009 
był doradcą Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji. W latach 2006–2011 członek Rady Konsultacyjnej przy Szeie Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Techno-
logicznego. Autor wielu publikacji z zakresu zwalczania przestępczości zorgani-
zowanej, problematyki instytucji świadka koronnego oraz czynności operacyjno-
-rozpoznawczych.

Współtwórca Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, członek 
Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Prof. Stanisława Batawii.



Editor’s Notes

The present monograph was created on the initiative of the Pomeranian Spe-
cial Economic Zone and the Gdańsk Science and Technology Park, with the sup-
port of the Polish Platform for Homeland Security, and is being inanced as a part 
of the scientiic-research project titled “Countering and combating organized crime and 
terrorism in the conditions of safe, accelerated, and sustainable socioeconomic development” 
(project no. OR00004007). The monograph comprises ifty four articles that the edi-
tors received in response to the invitation to participate in this project, extended to 
250 scientiic centers and experts in the ield of nuclear energy, power generation, 
environmental protection, law, and sociology. The book is addressed to both sup-
porters and opponents of nuclear energy in Poland. The editors have not interfered 
with the contents of the articles; these are authors’ versions, published at their re-
sponsibility. The articles describe a wide range of issues related to nuclear energy, 
but, due to the adopted approach to their collection, the extent of the discussions of 
different issues is not even and some issues are discussed in more than one article. 
Nevertheless, we hope that the monograph will be a good source of information 
and will answer all the key questions pertaining to nuclear energy and its imple-
mentation in Poland.

The monograph is an effort to address the public’s concern related to the fact 
that in 2009 the Polish government adopted the program titled “Polish energy pol-
icy until 2030” which points at the need to develop, in addition to coal-ired power 
plants and power plants using renewable resources, a nuclear energy program. The 
energy policy was a basis for the “Polish Nuclear Energy Program” which assumed 
that the irst Polish nuclear power plant would be commissioned in 2022 and that 
two other nuclear power plants would be built afterwards. It is estimated that by 
2030 nuclear power plants should generate about 16% of electricity in Poland, with 
nuclear power plants and coal-ired power plants constituting the basic energy fa-
cilities in Poland. 

In the recent years, energy and power generation have been the subject of ex-
tensive scientiic research and numerous technical studies, government reports, and 
public discussions. Their importance is related to the growing demand for electric-
ity and, in particular, for highly-processed forms of energy. The standard of living 
of societies is directly related to the quantity of energy they use. There is no doubt 
that developing countries will consume more and more energy, as currently dem-
onstrated in China and India. According to the 2009 forecasts of the International 
Energy Agency, the increase in the primary energy demand by 2030, depending 
on the development scenario, will be equal to 20–40%, compared to 2007. Enabling 
such an increase is a very serious challenge, given the current energy production 
structure, which is based mostly on non-renewable fossil fuels and the restrictions 
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on the emissions of greenhouse gases and other atmospheric pollutions. Current-
ly, approximately 40% of electric energy globally is generated in coal-ired power 
plants and approximately 17% is generated in each of the following types of power 
plants: gas-fuelled, hydroelectric, and nuclear.

The technologies used in the nuclear energy sector are complex but mature. 
However, due to the negative consequences of nuclear energy use for military pur-
poses and due to several serious nuclear accidents at civilian nuclear power plants 
(Three Mile Island, Chernobyl, and Fukushima), nuclear energy is highly contro-
versial. Many Poles still hold negative feelings towards nuclear energy after the 
plans of construction of Poland’s irst nuclear power plant in Żarnowiec were aban-
doned in the late 1980’s, despite the large costs that had been borne. That decision 
has resulted in a signiicant reduction in the interest in nuclear technologies among 
Polish students, scientists, and engineers, a natural decrease of the number of ex-
perts, and a limited popularization of the knowledge of nuclear energy among the 
public.

Implementation of a nuclear energy program requires public acceptance of 
the location of both the nuclear power plants and the repositories of the nuclear 
waste generated by the plants. Public opinion polls pertaining to this topic, as well 
as any potential referenda, should be preceded by reliable information campaigns 
in the mass media. Of course, information about various aspects of the nuclear en-
ergy sector can be found in scientiic publications and publications intended for 
general audience; however, the most up-to-date information is rather rare and scat-
tered. Our ambition is that this large publication, which is the outcome of the work 
of both persons involved in the aforementioned research project and others who 
currently work on the topic of nuclear energy, become a source of valuable up-to-
date information on nuclear energy.

The articles submitted for this publication were divided into the following ive 
parts: Part I – The tenets of nuclear energy; Part II – Nuclear reactors technologies; Part 
III – Safety in the nuclear energy sector; Part IV – The nuclear energy sector in Poland; 
and Part V – Social and environmental aspects of nuclear energy. The articles within 
these groups are arranged so that articles with introductory and general informa-
tion are followed by ones with specialized and detailed information. 

The aforementioned groups of articles are preceded by the introductory ar-
ticle by Jerzy Buzek, President of the European Parliament, titled The climate chal-
lenges and the development of the nuclear energy sector in Poland.

Part I – The tenets of nuclear energy comprises articles about the principles of 
release of nuclear energy in a controlled manner in power plants and about other 
sources of energy and consequences of their implementation and operation. The 
following articles discuss the competitiveness of the nuclear energy sector. One of 
the articles focuses on a presentation of the possibility to use the heat from high-
temperature reactors in industrial applications. Currently, the nuclear energy sec-
tor utilizes reactions of heavy nuclei ission; however, nuclear energy can be re-
leased in light nuclei synthesis reactions (thermonuclear reactions). This possibility 
and the prospects of its application are presented in one of the articles. Part I ends 
with a broad discussion of the pros and cons of nuclear energy in the context of the 
2011 Fukushima accident.

Part II – Nuclear reactors technologies comprises articles pertaining to contem-
porary nuclear reactors and to general nuclear technology issues. Two articles fo-
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cus on the EPR and the AP1000 reactors – the reactor types that can potentially be 
implemented in Poland. One of the articles presents information about the devel-
opment of the nuclear energy sector in Belgium. The last article discusses the expe-
riences from the construction of the nuclear power plant in Olkiluoto in Finland, 
with a signiicant involvement of a Polish company.

Part III – Safety in the nuclear energy sector is the largest one in the monograph 
– it contains ifteen articles. The articles focus on the threats to the nuclear energy 
sector and their causes, as well as on the measures that can be implemented to re-
duce or eliminate them. Several articles contain detailed discussions of the safety of 
reactors and the state-of-the-art solutions intended to enhance it. Another topic dis-
cussed in the articles is the protection of nuclear power plants against terrorist at-
tacks, organized crime, industrial espionage, and internal corruption. Two articles 
discuss special protection systems used in nuclear power plants. Part III also con-
tains articles with legal information on the implementation of nuclear energy and 
the preparation of Poland’s internal security strategy pertaining to nuclear energy. 
Also, there is an article on storage of radioactive waste and on radiation hazard to 
employees of nuclear power plants. The last article discusses the Fukushima ac-
cident.

Part IV – The nuclear energy sector in Poland also contains ifteen articles. The 
irst four articles discuss the legal aspects of the development of the nuclear energy 
sector in Poland, to include, among others, the conditions that must be met to obtain 
the building permit, the provision of public aid, and the tender procedures. Three 
articles focus on Poland’s preparation for monitoring of contamination, radiologi-
cal protection, and handling of radioactive waste. Three articles discuss the issue of 
education in Polish universities of the staff to be employed at nuclear power plants. 
One article discusses the possibility of the involvement of Polish companies in the 
construction of nuclear power plants. Two articles constitute a kind of promotion 
of the Zachodniopomorskie and Wielkopolskie Provinces and a presentation of the 
advantages of those regions as the sites for nuclear power plants. The last article 
presents a unique idea to supply Warsaw with electricity generated in a nuclear 
energy plant.

Part V – Social and environmental aspects of nuclear energy comprises eight ar-
ticles; two of them focus on the presentation of topics related to nuclear energy in 
the mass media and one discusses the results of public opinion polls on the nuclear 
energy sector in Poland. One article discusses the topic of management of the risk 
of social conlicts associated with construction of a nuclear power plant. Two other 
articles discuss the social and civilizational aspects of the location and construction 
of nuclear power plants. One article presents the position of Poland’s Green Party 
on the nuclear energy sector. Of all the submitted articles, this is the only one con-
taining an unequivocally negative opinion on nuclear energy. In the last article, the 
authors analyse the activity of environmental organizations on the Internet after 
the Fukushima accident. 

We hope that by reading this monograph you will be able to expand your 
knowledge and to form your own opinion about the development of Poland’s nu-
clear energy sector. Our objective was to prepare a monograph that presents the 
contemporary knowledge on this topic for both professional and unprofessional 
readers who can use the information presented herein to expand their knowledge 
on this matter. 
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We would like to thank the authors of the articles, the public and private insti-
tutions supporting our efforts to publish this monograph, the Pomeranian Special 
Economic Zone, and the Gdańsk Science and Technology Park for their assistance 
related to the organization and contents of this publication, and for their inancial 
support.

Professor Kazimierz Jeleń
Zbigniew Rau, PhD



De la redaction

Nous avons le plaisir de vous présenter cette monographie sur l’énergie nu-
cléaire, initié par la Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. (Zone Eco-
nomique Spéciale de Poméranie SARL) en partenariat avec le Parc des Sciences et 
Technologies de Gdańsk et avec le soutien du Programme polonais pour la Sécurité 
Intérieure et grâce au inancement du projet R & D de la Prévention et lutte contre le 
crime organisé et le terrorisme en période de développement socio-économique sûre, 
accélérée et durable OR00004007. Cette monographie contient 54 articles qui ont été 
remis à la Rédaction en réponse à son invitation de participation à ce projet. Cette 
invitation a été adressée à 250 centres et spécialistes de l’énergie nucléaire, de la 
science de l’énergie, de l’environnement et du droit et sociologie. L’invitation 
a été adressée à la fois aux partisans et aux adversaires de l›énergie nucléaire en 
Pologne. La Rédaction n’a pas interféré dans le contenu des articles. Ils sont inclus 
dans la version et sous la responsabilité des auteurs. L’étude présentée ici n’est 
donc que le relet des réponses liées à l’énergie nucléaire reçues. Toutefois, cette 
méthode de collection des articles peut donner l’impression d’une certaine par-
tialité dans la façon de présenter les sujets et aussi génère des doublons (certains 
sujets sont traités dans différent articles). Nous espérons que malgré ces inconvé-
nients vous trouverez dans cette monographie les informations nécessaires et les 
réponses à toutes les questions importantes liées à l›énergie nucléaire et sa mise en 
œuvre en Pologne.

Cette monographie est une réponse à une demande sociale suite à la décision 
du Gouvernement Polonais d’adopté en 2009 un programme de Politique Energé-
tique pour la Pologne jusqu’en 2030. Ce programme met en évidence la nécessité du 
développement des énergies renouvelables et de l›énergie nucléaire en parallèle 
à l’énergie provenant du charbon. Le Programme d’énergie nucléaire pour la Po-
logne a été élabore sur cette prémisse et il suppose que la première centrale nu-
cléaire devrait démarrer en 2022, suivi par deux autres. On estime que d›ici 2030 les 
centrales nucléaires devraient produire environ 16% de l’électricité et devenir ainsi 
avec les centrales à charbon la base énergétique de la Pologne.

L’énergie et les sciences de l›énergie font, ces dernières années, l’objet de 
nombreuses rélexions scientiiques, d’études techniques, rapports gouvernemen-
taux, et discussions sociales. L’importance de ces questions est une conséquence 
de la demande croissante d’électricité et, en particulier, des formes d’énergie hau-
tement transformés. Le niveau de vie des sociétés est directement lié à la quantité 
d’énergie utilisée. Il n’est, par exemple, plus à démontrer que les pays en déve-
loppement comme la Chine et l’Inde sont des consommateurs toujours croissants 
d’énergie. Selon les prévisions 2009 de l’Agence Internationale de l’énergie, la 
croissance de la demande d’énergie primaire dans le monde d’ici 2030, selon le scé-



De la redaction

20

nario de développement, sera entre 20% à 40% par rapport a 2007. La réponse à 
une telle augmentation est un déi très important, surtout si on tient compte de 
la structure actuelle de la production d›énergie, basée principalement sur   les com-
bustibles fossiles non renouvelables et les limites sur les émissions de gaz à effet 
de serre et autres polluants de l›atmosphère. Actuellement dans le monde, environ 
40% d›électricité provient du charbon, et environ 17% du gaz, de l›eau et l›énergie 
nucléaire.

L’énergie nucléaire est une technologie pointue mais déjà bien maîtrisé. Tou-
tefois, elle soulève beaucoup de controverse en raison des possibles effets négatifs 
en cas d’une utilisation militaire ou risques d’accidents graves (Three Mile Island, 
Tchernobyl, Fukushima). A ceci, s’ajoute aussi en Pologne, un sentiment néga-
tif lié à l’interruption de la construction de la première centrale nucléaire à la in 
des années 80 à Żarnowiec, malgré les fonds importants investis à l’époque. Cette 
décision a provoqué une diminution de l’intérêt pour cette technologie auprès des 
scientiiques et des étudiants et par conséquence, une réduction du nombre de spé-
cialistes et des connaissances du nucléaire dans notre pays.

La mise en œuvre de centrales nucléaires nécessite une acceptation par l’opi-
nion publique de cette technologie mais aussi des emplacements des centrales 
et des sites de stockage des déchets radioactifs résultant de l’exploitation de ces cen-
trales nucléaires. Les études d’opinion publique et tous référendums concernant ce 
sujet, doivent être précédés d›une information iable dans les médias de masse. Des 
informations sur les divers aspects de l›énergie nucléaire sont disponibles dans des 
monographies scientiiques et populaires existantes, mais les publications récentes 
sont encore peu nombreuses et très dispersés. Nous avons l’ambition de créer ici 
une monographie complète résultant du travail des spécialistes de la recherche, ain-
si que des personnes s’intéressant aux questions de l›énergie nucléaire.

Les articles livrés sont regroupées thématiquement en cinq parties: 
Partie I,  Le fondements de l’énergie nucléaire, 
Partie II,  La technologie nucléaire, 
Partie III,  La sûreté de l’énergie nucléaire, 
Partie IV,  L’énergie nucléaire en Pologne, 
Partie V,  Les aspects sociaux et environnementaux de l’énergie nucléaire. 
Pour établir la présentation des différentes parties, nous avons adopté le prin-

cipe de placer en premier les articles introductifs et généraux suivis des articles spé-
cialisés et plus détaillés.

La monographie est précédée d’une introduction de Jerzy Buzek, Président 
du Parlement européen, intitulé Déis climatiques et le développement de l›énergie nu-
cléaire en Pologne.

La partie I, Le fondements de l’énergie nucléaire, contient les différents prin-
cipes de libération de l’énergie nucléaire de manière contrôlée, ainsi que les 
autres sources d›énergie et les conséquences de leur mise en œuvre et de leur 
exploitation. Les articles suivants concernent la compétitivité de l›énergie nu-
cléaire. Un des articles est consacré à la présentation des possibilités d›utiliser la 
chaleur des réacteurs à haute température pour des utilisations industrielles. La 
technologie nucléaire actuelle est principalement basée sur la ission de noyaux 
lourds, mais permet aussi dorénavant les réactions de fusion nucléaire de noyaux 
légers (fusion nucléaire). Cette deuxième possibilité et ses perspectives sont présen-
tées dans l’un des articles de cette partie. La partie I se termine par une discussion 
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approfondie pour et contre l›énergie nucléaire en tenant compte de l’accident de 
Fukushima en 2011.

La partie II, La technologie nucléaire, présente des articles sur les réacteurs 
nucléaires modernes, ainsi que les questions générales de technologies nucléaires. 
Deux articles sont consacrés aux réacteurs EPR et AP1000 et la mise en œuvre pos-
sible de ces technologies en Pologne. Un article contient des informations sur l’ex-
ploitation de l’énergie nucléaire en Belgique et un autre présente l›expérience ac-
quise par des entreprises polonaises lors de la construction de la centrale 
nucléaire d’Olkiluoto en Finlande. 

La partie III, La sûreté nucléaire, est particulièrement vaste et com-
prend quinze articles qui se concentrent sur les risques de l›énergie nucléaire et 
leurs conséquences ainsi que sur les efforts à faire pour les réduire ou les élimi-
ner. Plusieurs articles contiennent des rélexions détaillées sur la sûreté des réac-
teurs et les solutions modernes pour améliorer la sécurité. Les articles considèrent 
aussi la sécurité des centrales nucléaires contre les attaques terroristes, le crime 
organisé, l›espionnage industriel et de la corruption interne. Deux articles four-
nissent des informations concernent les systèmes de sécurité spéciaux des centrales 
nucléaires. Dans cette partie sont également incluses des études et des informations 
juridiques concernant la mise en œuvre de centrales nucléaires ainsi que les straté-
gies de Sécurité Intérieure à mettre en place pour accueillir à ce type de technolo-
gie. De plus, vous trouverez dans ce chapitre un texte sur le stockage des déchets 
radioactifs et la menace radiologique sur les travailleurs. Le dernier article concerne 
là encore les défaillances de Fukushima.

La partie IV, L’énergie nucléaire en Pologne, contient quinze articles. Les quatre 
premiers articles concernent les aspects juridiques de la mise en œuvre de l’éner-
gie nucléaire en Pologne, y compris, entre autre, les conditions d’attribution du 
permis de construire, l’acquisition d’aides publiques et les conditions de l’appel 
d’offre. Trois études concernent les préparatifs de surveillance de la contamination, 
la protection radiologique et l’élimination des déchets radioactifs. Le sujet de la for-
mation universitaire au nucléaire est largement couvert car traité dans trois articles. 
On trouve aussi dans ce chapitre un article couvrant les possibilités de participa-
tion de l›industrie polonaise dans la construction de centrales nucléaires. Deux 
articles ont pour but de promouvoir les régions de Zachodniopomorskie et Wielko-
polskie comme sites d’accueil potentiel des infrastructures nucléaires. Le dernier 
article présente l›idée originale d›alimenter Varsovie par l’énergie provenant 
de centrales thermiques nucléaires.

La partie V, Les aspects sociaux et environnementaux de l›énergie nucléaire, com-
porte huit articles dont deux ont trait à la présentation des questions liées à l’éner-
gie nucléaire dans les médias et un parle du résultat d›un sondage d›opinion pu-
blique sur l›énergie nucléaire en Pologne. On y trouve aussi un article sur la gestion 
des risques de conlits sociaux lors de la construction de centrales nucléaires. Deux 
autres études font référence aux aspects sociaux et culturels liés à la localisation et 
la mise en œuvre de l›énergie nucléaire. Un article exprime la position du Parti Eco-
logiste sur l›énergie nucléaire. Cet article est d’ailleurs le seul mettant en avant des 
avis exclusivement négatifs. Les auteurs de ce dernier texte analysent l›activité sur 
Internet des organisations environnementales suite à l›accident à Fukushima.

Nous espérons que la lecture de cette monographie vous aidera à amélio-
rer vos connaissances et à développer votre propre avis sur la mise en œuvre de 
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l›énergie nucléaire en Pologne. Notre objectif était de préparer une monogra-
phie qui relète l›état   actuel des connaissances sur ce sujet, destiné à la fois aux pro-
fessionnels et aux lecteurs ordinaires souhaitant élargir leurs connaissances dans ce 
domaine.

Nous remercions les auteurs des differents articles ainsi que les établisse-
ments publics et privés ayant collaboré à la publication de cette monographie. Le 
partage de leurs connaissances et leur participation inanciere a permit la publica-
tion de ce document: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. (Zone Eco-
nomique Spéciale de Poméranie SARL) et le Parc des Sciences et Technologies de 
Gdańsk.

Professeur d’université Kazimierz Jeleń
Docteur Zbigniew Rau



Redaktionsnote

Wir überreichen Ihnen mit dieser Ausgabe eine Monographie zum Thema 
Kernenergetik. Diese Abhandlung entstand durch Initiative der – Pomorska Spec-
jalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. – [Pommersche Spezialwirtschaftszone GmbH] 
in Gemeinschaft mit dem – Gdański Park Naukowo-Technologiczny – [Danzi-
ger Wissenschafts – und Technologiepark], unterstützt durch die – Polska Platforma 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego – [Polnische Plattform der Inneren Sicherheit] und dank 
der Finanzmittel aus dem Forschungs – und Entwicklungsprojekt Nr. OR00004007 
mit dem Titel „Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i ter-
roryzmu w warunkach bezpiecznego, przyśpieszonego i zrównoważonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego” [„Verhütung und Bekämpfung der organisierten Kriminalität 
und des Terrorismus in den Gegebenheiten einer sicheren, beschleunigten und nachhaltigen 
sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung”]. Die Monographie umfasst vierundfünfzig 
Beiträge, die der Redaktion als Antwort auf die Einladung zur Teilnahme an diesem 
Projekt zugingen. Sie richtete sich an 250 Zentren, darunter an Fachleute auf dem 
Gebiet der Kernenergetik, Energetik, des Umweltschutzes, der Rechtswissenschaft 
und Soziologie, die sowohl als Anhänger wie auch als Gegner der Kernenergetik in 
Polen gelten. Die Redaktion griff in den Inhalt der einzelnen Artikel nicht ein; sie 
sind in ihrer ursprünglichen Version und in der Verantwortung der Autoren ver-
öffentlicht. Die präsentierten Beiträge stellen sich dem weiten Bereich der mit Nu-
klearenergetik zusammenhängenden Fragen. Die erfolgte Art und Weise der Stoff-
sammlung zeigt jedoch Uneinheitlichkeiten in Bezug auf die Erörterung einzelner 
Probleme sowie Wiederholungen mancher Fragestellungen in einigen Beiträgen. 
Wir hoffen dennoch, dass Sie in der vorliegenden Monographie unerlässliche An-
gaben und Antworten auf die wichtigsten Fragen inden, die mit der Kernenergetik 
und deren Durchsetzung in Polen verbunden sind.

Diese Abhandlung trägt dem sozialen Bedürfnis Rechnung, welches auf 
Grund der Tatsache entstand, dass die Regierung der Republik Polen im Jahr 
2009 die Vorgaben „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.” [Energiepolitik Polens 
bis 2030] erarbeitete. Darin wurde auf die Notwendigkeit hingewiesen, neben der 
auf Kohle basierenden auch die auf erneuerbare Quellen gestützte Energetik und 
Kernenergetik zu entwickeln. Auf dieser Grundlage wurde das „Program Polskiej 
Energetyki Jądrowej” [Programm der Polnischen Kernenergetik] erarbeitet, unter der 
Maßgabe, dass das erste Kernkraftwerk im Jahr 2022 in Betrieb genommen werden 
sollte sowie im Anschluss zwei weitere. Man schätzt, dass wir bis 2030 ca. 16% der 
Elektroenergie aus Kernkraftwerken gewinnen werden, wobei die Nuklear – und 
die Kohleenergie die energetische Basis für Polen darstellen sollen. 

Energie und Energetik waren innerhalb der letzten Jahre Gegenstand man-
nigfaltiger wissenschaftlicher Auseinandersetzungen, technischer Erarbeitungen, 
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vielfacher Regierungsberichte sowie sozialer Diskussionen. Der Rang dieser Pro-
blematik ergibt sich aus dem steigenden Bedarf an Elektrizität und insbesondere 
an hoch verarbeiteten Energieformen. Der Lebensstandard der Bevölkerung hängt 
direkt mit dem Volumen der genutzten Energie zusammen. Es steht außer Zweifel, 
dass Entwicklungsländer zu immer intensiveren Verbrauchern dieses Produktes 
werden, wie sich heutzutage durch das Beispiel Chinas und Indiens eindeutig be-
legen lässt. Laut Prognosen der Internationalen Energieagentur aus dem Jahre 2009 
wird der Zuwachs des Weltbedarfs an Primärenergie bis 2030 je nach dem ange-
nommenen Entwicklungsszenarium zwischen 20% und 40% ausmachen, bezogen 
auf das Jahr 2007. Die Deckung eines derartig angestiegenen Bedarfs stellt eine er-
hebliche Herausforderung dar, wenn man die jetzige Struktur der Energiegewin-
nung bedenkt, die sich hauptsächlich auf nicht erneuerbare fossile Energieträger 
und damit verbundene Einschränkungen in Bezug auf Emission von Treibhausgas 
und anderen Verunreinigungen in die Atmosphäre stützt. Gegenwärtig stammen 
ca. 40% der Welt-Elektroenergie aus Kohle und je ca. 17% aus Gas, Wasser und 
Nuklearenergie.

Die Kernenergetik gilt als eine schwierige, aber inzwischen gut beherrschbare 
Technologie. Sie führt jedoch zu vielen Kontroversen wegen der negativen Folgen 
ihrer Verwendung für Militärzwecke und einiger schwerwiegender Katastrophen 
in Atomkraftwerken (Three Mile Island, Tschernobyl, Fukushima). In Polen hatte 
man bisher vor allem negative Eindrücke in Bezug auf die Errichtung des ersten 
Kernkraftwerkes in Żarnowiec, dessen Bau trotz Einsatz erheblicher Finanzmittel 
gegen Ende der 80er Jahre eingestellt wurde. Diese Entscheidung brachte unter 
Studenten und wissenschaftlich-technischen Kräften eine Minderung des Interes-
ses an der entsprechenden Technologie, einen zwangsläuigen Rückgang der Fach-
leute sowie einen Niveau-Abstieg der Verbreitung des Wissens über Kernenergie 
unter der polnischen Bevölkerung mit sich.

Die Einführung der Atomenergetik bedarf einer sozialen Akzeptanz, die so-
wohl den Standort des Kraftwerkes als auch der Deponien der durch Betrieb eines 
Kernkraftwerkes entstehenden radioaktiven Abfälle betrifft. Der Untersuchung der 
diesbezüglichen öffentlichen Meinung sowie möglichen Volksbefragungen müsste 
eine zuverlässige Informationsaktion in den Massenmedien vorausgehen. Angaben 
zu verschiedenen Aspekten der Kernenergetik kann man natürlich in wissenschaft-
lichen und populärwissenschaftlichen Abhandlungen inden, die aktuellsten sind 
jedoch noch selten und erheblich sporadisch. Unser Anliegen ist es, diese Materiali-
en um die vorliegende umfangreiche Monographie zu erweitern, die ein Arbeitser-
gebnis der Teilnehmer des Forschungsprojektes wie auch anderer Personen ist, die 
sich aktuell mit der Problematik der Atomenergetik befassen.

Die eingereichten Beiträge wurden sachlich in fünf nachfolgende Teile 
gruppiert: Teil I „Podstawy energetyki jądrowej” [Grundlagen der Kernenergetik], 
Teil II „Technologie energetyki jądrowej” [Technologien der Kernenergetik], Teil III 
„Bezpieczeństwo energetyki jądrowej” [Sicherheit der Kernenergetik], Teil IV „Ener-
getyka jądrowa w Polsce” [Kernenergetik in Polen], Teil V „Społeczne i środowiskowe 
aspekty energetyki jądrowej” [Sozial – und umweltbezogene Aspekte der Kernenerge-
tik]. Bei Festlegung der Reihenfolge entschieden wir, Artikel einführenden und all-
gemeinen Charakters voranzustellen und Fach – und Detailtexte folgen zu lassen. 

Den einzelnen Teilen geht der einführende Artikel des Vorsitzenden des Eu-
ropaparlaments Jerzy Buzek „Klimatyczne wyzwania a rozwój energetyki nuklear-
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nej w Polsce” [Klimatische Herausforderungen versus Entwicklung der Nuklearenergetik 
in Polen] voraus.

Im Teil I Grundlagen der Kernenergetik inden sich Ausführungen über die Prin-
zipien der kontrollierten Auslösung der Kernenergie in Kraftwerken sowie über 
andere Energiequellen und Konsequenzen ihrer Einarbeitung und Anwendung. 
In weiteren Beiträgen ist von der Wettbewerbsfähigkeit der Nuklearenergetik die 
Rede. Einer der Artikel ist der Darlegung gewidmet, wie Wärme aus Hochtempe-
ratur-Reaktoren in der Industrie genutzt werden kann. Die gegenwärtige Energetik 
basiert auf Spaltungsreaktionen der schweren Kerne, es ist jedoch auch möglich, 
Atomenergie durch Synthesereaktionen leichter Kerne freizusetzen (Thermonuk-
learreaktionen). Eine derartige Möglichkeit und einschlägige Perspektiven wurden 
in einem der Beiträge dargelegt. Teil I endet mit einer umfangreichen Auseinander-
setzung für und wider Kernenergetik im Hinblick auf den Unfall 2011 in Fukushi-
ma.

Im Teil II Technologien der Kernenergetik werden Aufsätze präsentiert, die so-
wohl gegenwärtige energetische Atomreaktoren als auch allgemeine Fragen der 
Nukleartechnologien betreffen. Zwei Artikel sind den Reaktoren EPR und AP1000 
gewidmet, als potentiellen Technologien, die möglicherweise in Polen zum Einsatz 
kommen. In einem Beitrag sind Informationen über die Einführung der nuklea-
renergetischen Technologie in Belgien enthalten und der letzte Artikel legt die Er-
fahrungen aus der Errichtung des Kernkraftwerkes in Olkiluoto / Finnland dar, bei 
der ein polnisches Unternehmen intensiv mitwirkte. 

Besonders ausgebaut ist Teil III Sicherheit der Kernenergetik, der fünfzehn Bei-
träge umfasst. Diese Artikel konzentrieren sich auf Ursachen und Gefahrenberei-
che innerhalb der Kernenergetik sowie auf Maßnahmen zu deren Reduzierung 
bzw. Beseitigung. Einige Aufsätze enthalten eingehende Ausführungen zur Sicher-
heit der Reaktoren und zu aktuellen, auf die Steigerung der Sicherheit bezogenen 
Lösungen. Abgehandelt wird auch der Schutz der Kernkraftwerke vor Terroran-
griffen, organisierter Kriminalität, Industriespionage bzw. interner Korruption. In 
zwei Artikeln ist von speziellen Sicherheitssystemen für Kernkraftwerke die Rede. 
Im Teil III beinden sich auch Beiträge, die rechtliche Angaben in Bezug auf Ein-
führung der Kernenergetik und Vorbereitung der inneren Sicherheitsstrategie des 
Staates hinsichtlich einer derartigen Energetik enthalten. Darüber hinaus gibt es 
dort einen Artikel über Art und Weise der Lagerung von radioaktivem Abfall und 
über Gefährdung der Kernkraftwerk-Mitarbeiter durch Strahlung. Der letzte Text 
berührt erneut die mit dem Unfall in Fukushima verbundene Problematik.

Im Teil IV Kernenergetik in Polen sind fünfzehn Beiträge enthalten. Die vier 
ersten Artikel betreffen rechtliche Aspekte der Durchsetzung von Kernenergetik 
in Polen und hierbei u.a. Voraussetzungen für die Erlangung der diesbezüglichen 
Baugenehmigung, Möglichkeiten der Unterstützung aus öffentlicher Hand und 
einschlägige Ausschreibungen. Drei Aufsätze tangieren die Vorbereitung Polens 
auf die kontinuierliche Überwachung des Verseuchungsgrades, auf den Strah-
lungsschutz und auf die Behandlung der radioaktiven Abfälle. Mit drei Beiträgen 
wurde relativ umfangreich die Frage der Kaderbildung für die Kernenergetik an 
den polnischen Hochschulen besprochen. Es gibt auch einen Aufsatz über Möglich-
keiten einer Beteiligung der polnischen Industrie am Bau von Nuklearkraftwerken. 
Zwei Artikel beschäftigen sich mit einer gewissen Förderung der polnischen Wo-
jewodschaften (Regierungsbezirke) – zachodniopomorskie – und – wielkopolskie 
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– im Hinblick auf die Lokalisierung eines Kernkraftwerkes in diesen Landgebieten. 
Im letzten Beitrag wird eine originelle Idee erörtert, Warschau mit Elektroenergie 
auf der Basis eines Atom-Wärmekraftwerkes zu versorgen.

Teil V Sozial – und umweltbezogene Aspekte der Kernenergetik beinhaltet acht 
Beiträge, von denen zwei die Art und Weise der Darlegung der kernenergetischen 
Problematik in den Massenmedien abhandeln und einer die Ergebnisse der öffent-
lichen Meinungsbefragung zur Nuklearenergetik in Polen erörtert. Man indet dort 
auch einen Aufsatz über das Risikomanagement in Bezug auf soziale Konlikte bei 
der Kernkraftwerk-Errichtung. Zwei weitere Ausarbeitungen tangieren Sozial – 
und Zivilisationsaspekte, die mit Standortwahl und Durchsetzung der Kernener-
getik verbunden sind. In einem der Beiträge wird die Stellungnahme der Grünen-
Partei zur Atomenergetik präsentiert. Dies ist gleichzeitig die einzige schlüssige 
negative Stellungnahme, die innerhalb aller eingereichten Texte geäußert wird. Die 
Autoren des letzten Artikels analysieren die Aktivität der Umweltschutzorganisati-
onen im Internet nach dem Unfall in Fukushima. 

Wir erhoffen uns, dass die Lektüre der vorliegenden Monographie Ihre 
Kenntnisse erweitert und Sie in die Lage versetzt, sich eine eigene Meinung zum 
Thema Einführung der Kernenergetik in Polen zu bilden. Unser Ziel war es, ei-
ne dem aktuellen Wissensstand in diesem Bereich entsprechende Abhandlung zu 
schaffen, die sich sowohl an Fachleute als auch an Laien richtet und sie auf der 
Basis der geführten Auseinandersetzungen um eine diesbezügliche Betrachtungs-
weise bereichert. 

Für die organisatorische und sachliche sowie die inanzielle Unterstützung 
sind wir den Autoren der Beiträge, den bei Herausgabe dieser Monographie mitbe-
teiligten öffentlichen und privaten Einrichtungen, der – Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Sp. z o.o. – sowie dem – Gdański Park Naukowo-Technologiczny – 
zu Dank verplichtet.

Prof. Dr. habil. Kazimierz Jeleń
Dr. Zbigniew Rau



От редакции

Передаем в ваши руки монографию на тему атомной энергетики, кото-
рая появилась по инициативе ООО Поморской специальной экономической 
зоны совместно с Гданьским научно-технологическим парком при поддер-
жке Польской платформы внутренней безопасности благодаря финансовым 
средствам проекта исследования и развития под названием Противодействие и 
борьба с организованной преступностью и терроризмом в условиях безопасного, уско-
ренного и уравновешенного общественно-хозяйственного развития № OR00004007. 
Монография содержит пятьдесят четыре статей, которые поступили в редак-
цию в ответ на приглашение к участию в этом проекте. Оно было направлен-
но в 250 центров к специалистам из области атомной энергетики, энергетики, 
охраны окружающей среды, права, социологии. Предложение было направ-
лено как к сторонникам, так и к противникам атомной энергетики в Поль-
ше. Редакция не воздействовала на содержание статей; они были умещены 
в авторской версии и под ответственность авторов. Представленные иссле-
дования являются частью широкого спектра вопросов, связанных с атомной 
энергетикой, но следствием принятого способа сбора материалов является не-
равномерное показание всех вопросов, а также повторение некоторых вопро-
сов в разных статьях. Однако мы надеемся, что, несмотря на это, вы найдете 
в монографии необходимую информацию и ответы на все важнейшие вопро-
сы, связанные с атомной энергетикой и ее внедрением в Польше.

Монография является ответом на потребности общества, вызванные 
фактом, принятия Правительством Польши в 2009 году программы Энер-
гетическая политика Польши до 2030 г., в которой указано на необходимость 
развития наряду с угольной энергетикой также энергетики, основанной на 
возобновляемых источниках и атомной энергетики. На основании этого бы-
ла разработана Программа польской атомной энергетики, которая предпола-
гает, что в 2022 году должна быть запущена первая атомная электростанция, 
а за ней две следующие. По оценкам, до 2030 года с атомных электростанций 
мы должны получить около 16% электроэнергии, при чем атомная и угольная 
энергия должны быть базовой энергией для Польши.

В последние годы энергия и энергетика являются предметом многих на-
учных обсуждений, технических разработок, правительственных докладов, 
а также общественных дискуссий. Важность этих вопросов вызвана растущей 
потребностью в электричестве, а в частности в высоко преобразованных фор-
мах энергии. Стандарт жизни общества непосредственно связан с объемом 
используемой энергии. Без сомнения, в развивающихся странах будет расти 
потребление этого ресурса, чего ярким примером является теперь Китай 
и Индия. По прогнозам Международного агентства по энергии с 2009 года, 
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рост потребности в первичной энергии в мире до 2030 года, в зависимости 
от принятого сценария развития, по сравнению с 2007 годом составит от 20% 
до 40%. Обеспечение такого роста является очень серьезным вызовом, если 
учесть нынешнюю структуру производства энергии, опирающуюся, в основ-
ном, на невозобновляемом природном топливе, а также ограничения выбро-
са парниковых газов и других загрязнителей атмосферы. В настоящее время 
около 40% электроэнергии в мире производиться за счет угля, а примерно по 
17% за счет энергии газа, воды и атомной энергии.

Ядерная энергетика является трудной технологией, но уже хорошо осво-
енной. Тем не менее, вызывает множество разногласий в связи с негативными 
последствиями ее использования в военных целях, а также и из-за несколь-
ких серьезных аварий на атомных электростанциях (Three Mile Island, Черно-
быль, Фукусима). Мы в Польше также имеем негативные ощущения, связанные 
с прерванным строительством первой атомной электростанции в конце 80 го-
дов в Жарновце, несмотря на вложение значительных средств. Это решение 
вызвало снижение интереса к этой технологии среди студентов и научно-тех-
нических кадров, естественную убыль специалистов, а также снижение уров-
ня распространения знаний на тему атомной энергетики в нашем обществе.

Внедрение атомной энергетики требует общественного одобрения, 
связанного с местом размещения электростанции и местами складирования 
радиоактивных отходов, образующихся во время работы атомной электро-
станции. Изучению общественного мнения по этому вопросу, и любым ре-
ферендумам должна предшествовать достоверная информация в средствах 
массовой информации. Информацию о разных аспектах атомной энергетики 
можно естественно найти в научных и популярных разработках, но новейшей 
информации еще есть мало и она значительно разрознена. К таким материа-
лам мы хотели бы отнести настоящую всеобъемлющую монографию, которая 
является результатом труда лиц, входящих в коллектив исследовательского 
проекта, а также других лиц, занимающихся в настоящее время вопросами 
атомной энергетики.

Поступившие статьи, были сгруппированы по темам в пяти частях: часть 
I Основы атомной энергетики, часть II Технологии атомной энергетики, часть III 
Безопасность атомной энергетики, часть IV Атомная энергетика в Польше, часть 
V Общественные и экологические аспекты атомной энергетики. Определяя их 
очередность, мы руководствовались следующим принципом – вначале уме-
щаем статьи, имеющие вводный и общий характер, затем специализирован-
ные и обстоятельные тексты.

Отдельным частям предшествует вступительная статья Ежи Бузека, 
Председателя Европарламента, под названием Климатические аспекты и разви-
тие атомной энергетики в Польше.

В I части Основы атомной энергетики, находятся разработки о принципах 
контролируемого освобождения атомной энергии в электростанциях, а так-
же о других источниках энергии и результатах их внедрения и эксплуатации. 
В следующих статьях речь идет о конкурентоспособности атомной энергети-
ки. Одна из статей посвящена представлению возможности использования те-
пла высокотемпературных реакторов в промышленности. Нынешняя энерге-
тика опирается на реакциях расщепления тяжелых ядер, но существует также 
возможность освобождения ядерной энергии в реакциях синтеза легких ядер 
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(термоядерные реакции). Такая возможность и перспективы представлены 
в одной из разработок. I часть завершается широким обсуждением за и про-
тив атомной энергетики в контексте аварии на Фукусиме в 2011 году. 

Во II части Технологии атомной энергетики представлены статьи, касаю-
щиеся современных энергетических ядерных реакторов, а также общие во-
просы относительно ядерных технологий. Две статьи посвящены реакторам 
EPR и AP1000, как потенциальным технологиям возможным для внедрения 
в Польше. Одна из статей заключает информацию о внедрении технологии 
атомной энергетики в Бельгии, а в последней представлен опыт строитель-
ства атомной электростанции в Olkiluoto в Финляндии со значительным уча-
стием польской фирмы.

Особенно обширна III часть Безопасность атомной энергетики, заключа-
ющая пятнадцать статей. Они сосредоточены на причинах и областях риска 
в атомной энергетике, а также на действиях по его сокращению или устране-
нию. Несколько статей заключают конкретные решения, касающиеся безопа-
сности реакторов и современные решения по увеличению безопасности. Рас-
сматривается также защита атомных электростанций от террористических 
атак, организованной преступности, промышленного шпионажа и внутрен-
ней коррупции. В двух статьях идет речь о специальных системах защиты 
атомных электростанций. В III части содержаться также разработки с юриди-
ческой информацией, касающейся внедрения атомной энергетики и подго-
товки стратегии национальной безопасности страны в области такого вида 
энергетики. Кроме того, здесь умещен текст о складировании радиоактивных 
отходов и радиационной опасности работников ядерных электростанций. 
Последняя статья опять касается вопросов, связанных с аварией в Фукусиме.

IV часть Атомная энергетика в Польше заключает в себя пятнадцать ста-
тей. Первые четыре статьи затрагивают юридические аспекты внедрения 
ядерной энергетики в Польше, а в том числе условия получения разрешения 
на строительство, получение общественной помощи и тендеров. Три разра-
ботки касаются нашей подготовки к мониторингу загрязнений, защиты от 
радиации и обращения с радиоактивными отходами. Достаточно широко, 
в трех статьях, обсужден вопрос подготовки кадров для атомной энергетики 
в польских вузах. Здесь можно найти также статью о возможностях участия 
польской промышленности в строительстве атомных электростанций. Две 
статьи являются своеобразной рекламой Западнопоморского и Великополь-
ского воеводств на размещение атомной электростанции в этих районах. 
В последней статье представлена оригинальная идея снабжения Варшавы 
электроэнергией с атомной теплоэлектроцентрали.

 V часть Общественные и экологические аспекты атомной энергетики содер-
жит восемь статей, две из которых касаются представления вопросов, связан-
ных с атомной энергетикой в средствах массовой информации, а в одной 
обсуждаются результаты опроса общественного мнения на тему атомной 
энергетики в Польше. Здесь находится также статья об управлении риском 
общественных конфликтов при строительстве атомной электростанции. 
Две следующих разработки относятся к общественным и цивилизационным 
аспектам, связанным с размещением и внедрением атомной энергетики. Од-
на из статей представляет позицию партии Зеленых относительно атомной 
энергетики. В то же время, это единственная негативная позиция, которая 
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была представлена,   из всех поступивших статей. Авторы последнего текста 
анализируют деятельность экологических организаций в интернете после 
аварии в Фукусиме.

Мы надеемся, что прочтение этой монографии поможет вам расширить 
свои знания и выработать свое собственное мнение по вопросу внедрения 
в Польше атомной энергетики. Нашей целью была подготовка монографии, 
являющейся отражением нынешнего уровня знаний на эту тему, предназ-
наченной как для профессионала, так и для обычного читателя, который на 
основании проведенных дискуссий захочет расширить свои знания в этой об-
ласти.

Выражаем благодарность авторам статей, государственным и частным 
учреждениям, сотрудничающим при издании этой монографии, ООО По-
морской специальной экономической зоне и Гданьскому научно-технологи-
ческому парку за организационную и существенную помощь, а также за до-
финансирование. 

Профессор, доктор наук Казимеж Елень
Кандидат наук Збигнев Рау



Jerzy Buzek

Klimatyczne wyzwania a rozwój energetyki nuklearnej 
w Polsce

Unijny system EU ETS zbliża się do trzeciego okresu rozlicze-
niowego, czyli lat 2013–2020. Stopniowo zaostrzając limity, UE dąży 
do osiągnięcia strategicznego celu na rzecz ochrony klimatu – do re-
dukcji emisji o 20%. Zmiany, jakie nastąpią od 2013 r., są powodem 
coraz większej troski branży przemysłowej, która musi się do nich 
dopasować, dokonując kosztownych inwestycji. Jakie konsekwen-
cje dla europejskiej gospodarki niosą ze sobą kolejne wyzwania kli-
matyczne? I jak to się ma do planowanego w Polsce wprowadzenia 
energetyki nuklearnej?

The European Union’s Emission’s Trading System (ETS) is approach-
ing its third accounting period (2013–2020). By gradually tightening the 
limits, the EU strives to achieve the strategic objective of climate protec-
tion – a 20% reduction of emissions. The changes that will be implemented 
starting in 2013 are the reason of increasing concern in the industry, which 
must adapt to them by making costly investments. What will be the conse-
quences to the European economy of future climate challenges? How does 
that relate to the planned development of Poland’s nuclear energy sector?

Unia deklaruje działania na rzecz ograniczania zmian klimatu, stosując 
coraz bardziej zdecydowane środki i narzędzia. Najpoważniejszym z nich jest 
europejski system handlu emisjami – EU-ETS. Jego konstrukcja w zamierzeniu 
automatycznie ogranicza emisję gazów cieplarnianych. Dotychczasowa prak-
tyka pokazuje, iż znacznie większy wpływ na redukcję emisji wywarł świato-
wy kryzys gospodarczy. 

Jednak sytuacja ulegnie zasadniczej zmianie już wkrótce, bo na początku 
2013 r., kiedy wejdą w życie regulacje III etapu EU-ETS. W tym etapie likwido-
wany jest mechanizm darmowego przydziału emisji, oparty na zasadzie kon-
tynuacji historycznej, tzw. grandfatheringu, według której przydzielano trochę 
mniej niż instalacja emitowała w poprzednim okresie. Obrotowi handlowemu 
podlegały nadwyżki kupowane przez tych, którzy mieli niedobory, a sprzeda-
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wane głównie przez tych, którzy mieli zapasy, spowodowane „wysokim po-
ziomem zrozumienia potrzeb przez administrację”, a znacznie rzadziej przez 
tych, którzy zainwestowali w niskoemisyjną technologię. Stanowiło to nie wię-
cej niż 10% całej emisji, a więc i wpływ zakupu uprawnień do emisji na całko-
wity bilans kosztów był marginalny. 

W skali całej gospodarki efekt był zerowy, bowiem to, co tracili jedni, 
zarabiali drudzy. System miał więc charakter dodatkowego mechanizmu re-
dystrybucji (dystrybucji wtórnej), w którym od skuteczności stosowanej często 
większe znaczenie miała skuteczność lobbingu, gwarantująca większy przy-
dział pierwotny. 

Etap III dramatycznie zmienia zasady gry: nie ma (praktycznie) darmo-
wych przydziałów. Wyjątki są nieliczne i obwarowane wieloma warunkami, 
co oznacza, że dla produkcji emisjogennej zakup uprawnień staje się obowiąz-
kowy. Tym razem dotyczy to także tych, którzy dostaną jeszcze uprawnienia 
darmowe, ale tylko jako dodatek do kupionych na rynku pierwotnym lub 
wtórnym. Mechanizm taki powinien zlikwidować zjawisko windfall proit (nie-
spodziewanego zysku), wygenerowane przez Komisję w poprzednich etapach: 
I i II. Zysk wynikał ze sprzedaży darmowych uprawnień bez redukcji ceny 
sprzedawanych produktów, np. prądu. 

Zatem zakup praw do emisji będzie koniecznością (purchase or perish), wy-
stąpi trwały deicyt uprawnień (chyba że wejdziemy w kolejny poważny kry-
zys gospodarczy), a w konsekwencji bardzo wzrośnie ich cena. Standardowa 
prognoza Komisji Europejskiej mówi o 39 e/tCO

2
. Przewiduje się, że w 2013 r. 

będzie trochę taniej, czyli 25 e/tCO
2
. Stanie się tak z powodu sprzedaży upraw-

nień zaoszczędzonych w poprzednim, tzn. II etapie. Wiele prognoz przewiduje 
znaczny wzrost cen uprawnień, nawet ponad poziom 60 e/tCO

2
, niezbędny do 

rynkowego wdrożenia technologii wyłapywania i magazynowania CO
2
 (CCS). 

Poziom darmowych, tzw. derogacyjnych, przydziałów będzie stale maleć, 
oferta rynku pierwotnego również (o 1,75% rocznie), a żadna lotylla tanich, 
zeroemisyjnych technologii w najbliższym czasie nie nadpłynie zza horyzontu 
na odsiecz. Radar z satelity pokazuje, że morze jest puste. 

Oczekują nas więc bardzo poważne konsekwencje notabene przewi-
dywane przez Komisję Europejską: primo – wzrost ceny uprawnień do emi-
sji, secundo – wzrost ceny energii elektrycznej i ciepła, tertio – wzrost kosztów 
energetycznych przemysłu i gospodarki, quatro – wzrost importu produktów 
energochłonnych i emisjogennych spoza strefy EU-ETS, quinto – spadek kon-
kurencyjności europejskiej gospodarki i jej obrotów (PKB).

Wypowiedź ta nie jest głosem przeciwko polityce klimatycznej, a szcze-
gólnie przeciwko stosowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. Jest głosem 
przeciwko nierozważnej polityce klimatycznej, łamiącej zasady zrównoważo-
nego i trwałego rozwoju. Pomysł, że 500 milionów postindustrialnych Euro-
pejczyków będzie żyć z wzajemnego świadczenia sobie usług, jest nieuzasad-
niony. Wiemy, jak chronić zasoby naturalne, klimat, środowisko, przestrzeń 
oraz nas samych bez niszczenia przemysłu i gospodarki. Wymaga to znacz-
nej poprawy efektywności i zrezygnowania z absurdalnej nadkonsumpcji, ale 
tego właśnie ogarnięta konsumpcjoholizmem Europa Zachodnia nie chce. Jak 
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każdy „holik” zresztą. W porównaniu z Londynem i Paryżem, Warszawa jest 
wciąż na purytańskiej diecie.

Pytanie najbardziej zasadnicze brzmi dzisiaj: czy my tutaj, nad Wisłą, 
jesteśmy w stanie zapobiec zagrożeniom, wyliczonym uprzednio, a przynaj-
mniej je zminimalizować?

Odpowiedź brzmi: TAK. Potrzebne są jednak działania w czterech rów-
noległych, niezależnych kierunkach. Wymieńmy te, które dotyczą samej tylko 
energetyki, najważniejsze pod tym względem (polityki klimatycznej!) dziedzi-
ny gospodarki. 

1. Poprawa efektywności i oszczędzanie energii. Potrzebny jest w tym za-
kresie Narodowy Program Działań. 

2. Zainwestowanie w tradycyjną energetykę węglową, ale w wydaniu 
o najwyższej sprawności. Produkując równocześnie prąd, ciepło i chemikalia 
w oparciu o najnowsze technologie wykorzystania węgla, możemy się spo-
dziewać sprawności ponad 60% w porównaniu z obecną 30–35%. Należy oczy-
wiście przewidzieć możliwość dołączenia instalacji wyłapywania i składowa-
nia CO

2
 (CCS).

3. Odbudowa sieci energetycznych i budowa nowych inteligentnych po-
łączeń. To zadanie jest podstawą sukcesu – Polska jest na szarym końcu tego 
typy inwestycji europejskich. Warto zauważyć, że rozwój energetyki odnawial-
nej łączy się dodatkowo z wielkimi nakładami na budowę sieci elektrycznych 
łączących rozproszone punkty zasilania. 

4. Rozwój energetyki nuklearnej. Jestem przekonany, że trzy poprzed-
nie punkty, zrealizowane nawet w pełnym wymiarze zapewne nie wystarczą, 
jeśli poważnie myślimy o rozwoju polskiej gospodarki, o skoku cywilizacyj-
nym w Polsce, co łączy się zawsze ze wzrostem zużycia prądu, a równocześnie 
chcemy chronić środowisko, zwłaszcza klimat.

Konieczność rozpoczęcia budowy polskich elektrowni nuklearnych wy-
daje się być nieunikniona. I o tym właśnie przeczytacie Państwo w niniejszej 
publikacji, tak bardzo potrzebnej na polskim rynku wydawniczym. 

O Autorze

Prof. dr hab. inż. Jerzy Karol Buzek – urodził się 3 lipca 1940 r. w Śmi-
łowicach na Śląsku Cieszyńskim. Studiował na Wydziale Mechaniczno-Ener-
getycznym Politechniki Śląskiej, gdzie w roku 1963 uzyskał tytuł zawodowy 
magistra inżyniera mechanika-energetyka w specjalności maszyny i urządze-
nia przemysłu chemicznego, w obszarze technologii chemicznej i inżynierii 
procesowej.

Pierwszym miejscem pracy zawodowej Prof. Jerzego Buzka był Instytut 
Inżynierii Chemicznej i Konstrukcji Aparatury PAN w Gliwicach. W latach 
1971–1972 Profesor odbył staż naukowy na Wydziale Inżynierii Chemicznej 
Uniwersytetu Cambridge, gdzie zainteresował się problematyką zjawisk po-
wierzchniowych występujących w procesie chemisorpcji. Po zakończeniu sta-
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żu podjął pracę jako konsultant naukowy w Instytucie Nawozów Sztucznych 
w Puławach.

W roku 1975 powrócił do pracy w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN, 
gdzie zajmował się analizą zjawisk powierzchniowych. Jednocześnie współ-
pracował z Wydziałem Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Ślą-
skiej.

Stopień doktora nauk chemicznych uzyskał w roku 1969 na podstawie 
rozprawy doktorskiej pt. Wnikanie masy w fazie gazowej nad poziomym zwier-
ciadłem cieczy, doktora habilitowanego w roku 1979 na podstawie rozprawy 
pt. Konwekcja komórkowa podczas absorpcji z reakcją chemiczną. Tytuł profesora na-
dano Mu w roku 1997.

Niezależnie od pracy naukowej, Profesor jest wybitnym działaczem pań-
stwowym, w latach 1997–2001 kierował pracami Rady Ministrów jako premier 
RP, od roku 2004 jest europosłem, a w latach 2009–2012 pełnił odpowiedzialną 
funkcję Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.



Część I

PODStaWy ENERgEtyKi JąDROWEJ





Jerzy Niewodniczański

Wprowadzenie do energetyki jądrowej

Zagadnienie wykorzystania energii jądrowej dla zaspokojenia 
energetycznych potrzeb ludzkości wywołuje wiele dyskusji i kon-
trowersji, które powinny być poparte rzetelną wiedzą na ten temat. 
Celem wprowadzenia jest przekazanie Czytelnikom niezwiąza-
nym bezpośrednio z izyką i energetyką jądrową podstawowych 
informacji, które mogą ułatwić lekturę i zrozumienie artykułów 
zawartych w tej monograii. Na początku podano krótkie wyja-
śnienie istoty wyzwalania energii jądrowej i jaka była droga do 
zrozumienia tego zagadnienia. Dalej omówiono zasadę funkcjono-
wania elektrowni jądrowych, stan energetyki jądrowej na świecie, 
zalety energetyki jądrowej, a także sprawy bezpieczeństwa elek-
trowni jądrowych oraz problem odpadów promieniotwórczych. 
We wprowadzeniu można też znaleźć informacje o awariach ją-
drowych w Czarnobylu i Fukushimie. Na koniec przedstawiono 
kwestię wprowadzania energetyki jądrowej w Polsce i etapy do-
chodzenia do uruchomienia pierwszej elektrowni jądrowej ok. 
2020 r. Zaakcentowana została konieczność budowy elektrowni 
jądrowych w Polsce, aby po 2020 r. zrównoważyć bilans energe-
tyczny naszego Kraju.

The problem of utilization of nuclear energy to meet the energy needs 
of mankind provokes many discussions and controversy that should be 
based on a deep knowledge of this subject. Main goal of this introduction 
is delivering to readers not connected directly with physics and nuclear 
energy the basic information, that can make easier the reading and under-
standing of articles contained in this monograph. At the beginning a short 
essential explanation of the process of release of nuclear energy and the 
way that it was understood are given. Farther are discussed: functioning 
of the nuclear power plant, state of nuclear power generation in the World, 
advantages of nuclear energy and also the matters of safety of nuclear 
power plant and problems of radioactive waste management. In this intro-
duction one can also ind information on nuclear accidents in Chernobyl 
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and Fukushima. At the end, the deployment of nuclear power in Poland 
and planned stages to put the irst here nuclear power plant to operation 
around the year 2020 are presented. The necessity of construction of nu-
clear power plant in Poland to equalize energy balance of the country after 
the year 2020 is stressed.

Obserwowane ostatnio na naszym globie skrajne zjawiska meteorologicz-
ne – „tysiącletnie” powodzie, susze w rejonach strefy umiarkowanej, tornada 
i huragany w obszarach dotąd przez nie nienawiedzanych itp. – zaczynają 
przekonywać o słuszności ostrzeżeń przed skutkami rosnącej w atmosferze 
zawartości gazów cieplarnianych; organizacje ekologiczne, dotychczas zwy-
kle sceptycznie odnoszące się do możliwości ocieplenia klimatu Ziemi w efek-
cie szklarniowym, teraz występują z dramatycznymi apelami o drastyczne 
ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Wzrasta liczba ludności 
naszego globu, coraz liczniejsze rzesze dążą do coraz wyższego standardu ży-
cia – a to oznacza wzrost produkcji energii, zwłaszcza – energii elektrycznej. 
Musimy więc produkować więcej energii, ale przy jednoczesnym obniżaniu 
– w stosunku do poziomu dzisiejszego – emisji do atmosfery dwutlenku wę-
gla (i innych gazów cieplarnianych, jak np. metanu). Czyli – musimy odejść 
od spalania kopalin, nawet „czystego” gazu, a jeśli spalać, to tylko paliwa 
odnawialne – wytwarzające w czasie spalania tyle samo dwutlenku węgla, 
ile go wiążą w sterowanym procesie fotosyntezy. Musimy nauczyć się lepiej 
wykorzystywać energię promieni słonecznych, wiatru, rzek, fal i pływów 
morza, wreszcie – ciepło Ziemi. Ale musimy też sięgać po olbrzymie zasoby 
energii wyzwalanej w procesach jądrowych. Bez energii jądrowej ludzkość 
nie przetrwa. 

Początki ery atomu

„Tradycyjna” energetyka jądrowa opiera się na wykorzystaniu reakcji 
rozszczepienia ciężkich jąder atomowych. Na możliwość zajścia takiego zjawi-
ska zwrócił uwagę Enrico Fermi już w 1934 r.1 Ciężkie jądro absorbując neutron 
może się dzielić na jądra lżejsze, przy czym łączna masa tych fragmentów jest 
mniejsza od masy wyjściowego jądra ciężkiego! Ten nadmiar masy rozszcze-
piającego się jądra ciężkiego (wynikający z większej dla jąder „średnich” ener-
gii wiązania części składowych jądra – nukleonów), może być wykorzystany 
– znowu dzięki równoważności masy i energii – np. do ogrzania wody w kotle. 
Praktyczne potwierdzenie tej koncepcji wykazali i ogłosili uczeni niemieccy 
w nienajlepszym dla świata czasie, bo na przełomie lat 1938 i 19392,3. Było to 
już po zajęciu Czechosłowacji, wojna światowa praktycznie już się rozpoczęła, 

1 E. Fermi, Radioattività indotta da bombardamento di neutroni, La Ricerca Scientiica 1934, 
nr  V / II, 5, s. 15–31.

2 O. Hahn, F. Strassmann, Über den Nachweis und das Verhalten der bei der Bestrahlung des Urans 
mittels Neutronen entstehenden Erdalkalimetalle, Naturwissenschaften 27 1939, 1, s. 11–15. 

3 L. Meitner, O.R.Frisch, Disintegration of Uranium by Neutrons: a New Type of Nuclear Reaction, 
Nature 143 1939, 3615, s. 239–240.
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wkrótce więc zarówno Niemcy, jak i przyszli sprzymierzeńcy koalicji antyhitle-
rowskiej spostrzegli możliwość militarnego wykorzystania reakcji rozszczepie-
nia, zwłaszcza, iż proces zachodzi lawinowo: każde rozszczepiające się jądro 
emituje neutrony rozszczepiające następne jądra. Rozpoczął się znany wyścig 
obydwu wrogich obozów, na szczęście przegrany przez Hitlera. Amerykanie 
pierwsi (już w 1942 r.) zbudowali najpierw „stos atomowy” – reaktor jądrowy, 
który wykazał możliwość kontroli reakcji rozszczepienia jąder izotopu uranu 
U-235 (oraz możliwość produkcji rozszczepialnego izotopu plutonu Pu-239 
przez naświetlanie neutronami uranu U-238), pierwsi też zbudowali „bombę 
atomową” (i przeprowadzili jej próbny wybuch 16 lipca 1945 r. na poligonie 
Alamogordo w stanie Nowy Meksyk). Wojna w Europie już się skończyła, więc 
ta nowa broń została użyta przeciwko Japonii; w sierpniu 1945 r. samoloty ame-
rykańskie zrzuciły bomby na Hiroshimę (z ładunkiem uranowym, U-235) i trzy 
dni później na Nagasaki (z ładunkiem plutonowym, Pu-239). Tak właśnie, od 
produkcji broni, zaczęła się „era atomu”; podobnie również od wytworzenia 
broni rozpoczynały się epoki metali – brązu czy żelaza. 

Pokojowe wykorzystanie energii jądra atomowego nastąpiło całą dekadę 
później. Za pierwszy krok w tym kierunku uważamy wystąpienie prezyden-
ta Stanów Zjednoczonych Dwighta Eisenhowera „Atoms for Peace” w czasie 
Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 
8 grudnia 1953 r.4, a w nim między innymi stwierdzenie: “The United States 
knows that peaceful power from atomic energy is no dream of the future. The capability, 
already proved, is here today….Experts would be mobilized to apply atomic energy to 
the needs of agriculture, medicine and other peaceful activities. A special purpose would 
be to provide abundant electrical energy in the power-starved areas of the world”. Kon-
sekwencją tego wystąpienia był rozwój szerokiej współpracy międzynarodo-
wej dotyczącej technologii pokojowego wykorzystania energii atomowe, której 
ilustracją były dwie wielkie konferencje międzynarodowe w Genewie w latach 
1955 i 1958 (I i II „Konferencja Genewska”), jak również utworzenie Między-
narodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) – organizacji systemu ONZ 
mającej za zadanie nadzór nad rozwojem tych technologii z punktu widzenia 
bezpieczeństwa jądrowego (w tym zapobiegania wykorzystaniu materiałów 
jądrowych w celach militarnych) oraz ochrony przed promieniowaniem, jak 
również ułatwienie państwom mniej rozwiniętym dostępu do technologii ją-
drowych. Skuteczność działań tej organizacji potwierdza nie tylko trwający już 
61 lat, jakie upłynęły od ostatniego użycia broni jądrowej w Nagasaki „pokój 
jądrowy świata” (zasługi MAEA w tym zakresie zostały uhonorowane przy-
znaniem tej organizacji i jej dyrektorowi generalnemu, dr. Mohammedowi El 
Baradei Pokojowej Nagrody Nobla w 2005 r.), ale również powszechne w świe-
cie wykorzystanie źródeł promieniowania jonizującego, przede wszystkim 
w diagnostyce i terapii medycznej. Wkrótce też zaczęły powstawać obiekty ją-
drowe służące wykorzystaniu energii rozszczepienia jąder do produkcji ener-
gii elektrycznej – elektrownie jądrowe. Pierwszą taką instalację zbudowano już 
w 1949 r. w Idaho Falls w Stanach Zjednoczonych, ale za pierwszą elektrownię 

4 http://www.iaea.org/About/history_speech.html
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jądrową świata uważa się obiekt uruchomiony w 1954 r. w Obnińsku, w ZSRR; 
moc tej elektrowni wynosiła 5 MWe. Pierwszą elektrownią jądrową przemysło-
wą (włączoną do krajowej sieci elektroenergetycznej) była zbudowana w roku 
1956 w Calder Hall w Wielkiej Brytanii elektrownia o mocy 50 MWe. Równo-
cześnie zaczęto budować instalacje jądrowe do napędu statków różnego rodza-
ju; pierwszą „atomową” łodzią podwodną był słynny „Nautilus” z 1955 r. 

Co to jest elektrownia jądrowa?

Elektrownia jądrowa to elektrownia cieplna, co oznacza, że podobnie 
jak w konwencjonalnych elektrowniach spalających paliwa kopalne podgrze-
wana jest w niej woda w celu wytworzenia pary do napędu turbin parowych 
i generatorów wytwarzających energię elektryczną. Różnica tkwi w sposobie 
podgrzewania wody, zamiast spalać węgiel (czyli utleniać pierwiastek węgiel 
zawarty w węglu kamiennym i brunatnym czy w oleju i gazie) wykorzystuje 
się reakcję rozszczepienia jąder atomowych (rys. 1). Wszystkie elementy elek-
trowni poza „paleniskiem” (reaktor jądrowy w miejsce pieca do spalania kopa-
lin) są takie same jak w elektrowniach konwencjonalnych. Paliwem jest tu uran, 
a właściwie jego rzadki niestety izotop U-235 (jego zawartość w naturalnym 
uranie wynosi jedynie 0,7%). Koncentracja energii w tym paliwie jest ogrom-
na; rozszczepienie jednego jądra uranu 235 wyzwala energię równą 200 MeV 
(milionów elektronowoltów), podczas gdy spalenie jednego atomu węgla (czy-
li utlenienie go i wytworzenie jednej cząsteczki dwutlenku węgla) to energia 
4,5 eV, a więc ok. 50 milionów razy mniej, co oznacza, że elektrownia cieplna 
o mocy 1000 MWe opalana węglem wymaga dostawy trzech pociągów węgla 
kamiennego dziennie, podczas gdy paliwo dla elektrowni jądrowej o tej samej 
mocy to jedynie jeden wagon kolejowy (ok. 30 t) rocznie! Łatwo więc takie pa-
liwo zmagazynować na wiele lat eksploatacji elektrowni, co czyni ją odporną 
na wszelkiego rodzaju zawirowania na rynku wewnętrznym i zewnętrznym, 
strajki kolejarzy, blokady dróg przez powodzie czy huragany itp. A że rynek 
światowy paliwa jądrowego jest wielokierunkowy, a przez to politycznie neu-
tralny, rezultatem jest niespotykane w przypadku innych technologii bezpie-
czeństwo dostaw energii.

Istotnymi elementami reaktora poza paliwem jądrowym są: moderator 
neutronów i medium odbierające ciepło wytwarzane w reaktorze. Neutrony 
powodujące reakcję rozszczepienia winny być „spowolnione”, winny mieć 
mniejszą energię niż neutrony wyzwalane w czasie samej reakcji. Należy więc 
rdzeń reaktora z jego paliwem jądrowym „zanurzyć” w substancji spowalnia-
jącej neutrony, w „moderatorze”. Takim moderatorem jest zwykle woda (zwy-
kła woda lekka H2O, lub woda ciężka D2O) lub grait. Medium odbierającym 
wytworzone w reaktorze ciepło może też być woda, ale może to być również 
gaz (dwutlenek węgla, hel). Rodzaj moderatora i sposobu wytwarzania pary 
stanowi o typie reaktorów energetycznych. Mogą to być więc reaktory lek-
ko-wodne (LWR), w których lekka woda H2O jest jednocześnie moderatorem 
i odbiorcą ciepła w celu wytworzenia pary wodnej, ale również ciężko-wodne, 
wykorzystujące wodę D2O. Para może być wytwarzana w zbiorniku reaktora, 
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wtedy mamy do czynienia z reaktorami z wodą wrzącą typu BWR, lub na sku-
tek wysokiego ciśnienia w reaktorze woda nie jest doprowadzana do wrzenia 
i wytwornica pary znajduje się poza reaktorem – są to reaktory ciśnieniowe 
typu PWR. W reaktorach z moderatorem graitowym odbiorcą ciepła jest ra-
czej gaz (reaktory typu GCR), wykorzystanie w tym celu wody (reaktory typu 
LWGR) nie jest bezpieczne, co wykazała awaria w Czarnobylu. Brak moderato-
ra w reaktorze oznacza, że stosujemy w nim procesy wykorzystujące neutrony 
niespowolnione. Takie reaktory „prędkie” pozwalają na produkowanie paliwa 
jądrowego w trakcie wytwarzania ciepła; są to tak zwane reaktory powielające 
(„breedery”, reaktory typu FBR). 

Rysunek 1. Schemat elektrowni jądrowej z reaktorem lekko-wodnym typu PWR 
1 – reaktor, 2 – pompa chłodząca obiegu pierwotnego, 3 – rdzeń reaktora z paliwem, 4 – wytwornica 
pary, 5 – stabilizator ciśnienia, 6 – wewnętrzna obudowa bezpieczeństwa, 7 – betonowa obudowa bez-
pieczeństwa, 8 – pompa obiegu wtórnego (parowo–wodnego), 9 – torbo-generator, 10 – skraplacz 

Źródło: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Obecny stan energetyki jądrowej 

Elektrownie jądrowe świata można z grubsza podzielić na trzy gru-
py: prawie połowa z nich (dokładnie – 186) pracuje w Europie, jedna czwar-
ta – w Ameryce Północnej i pozostała jedna czwarta – na Dalekim Wscho-
dzie i w Azji Południowej. W początku września 2011 r. pracowały w świecie 
432 reaktory energetyczne o łącznej mocy 366,535 GWe (gigawatów mocy 
elektrycznej), które dostarczyły ok. 15% całkowitej energii elektrycznej świata 
(w 16 krajach udział ten przekracza 25%). W 2010 r. w krajach Unii Europej-
skiej 145 reaktorów dostarczyło ponad 30% energii elektrycznej, przy czym pod 
względem udziału energetyki jądrowej w ogólnym bilansie elektroenergetyki 
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przodowały Francja (74,12%), Słowacja (51,80%) i Belgia (51,16%). W Ameryce 
Północnej pracują 124 reaktory, pokrywające zapotrzebowanie na energię elek-
tryczną między innymi Stanów Zjednoczonych w 20% i Kanady w 15% (od-
powiednio 104 i 18 reaktorów). Na Dalekim Wschodzie i w Azji Południowej 
działało w 2010 r. 114 jądrowych bloków energetycznych, w tym w Republi-
ce Korei 21 (32,18%) i w Japonii 54 (29,21%). Równie istotny udział w bilansie 
energetycznym ma energetyka jądrowa w niektórych pozostałych poza wy-
mienionymi krajach naszego regionu (Rosja 17,09% z 32 reaktorów, Ukraina 
48,11% z 15 reaktorów, Czechy 33,27% z 6 reaktorów, Węgry 42,10% z 4 reakto-
rów). Zestawienie obecnie eksploatowanych reaktorów energetycznych świata 
przedstawia tabl. 1, a ich rozmieszczenie rys. 2.

Rysunek 2. Elektrownie jądrowe na świecie 

Źródło: dane z http://www.insc.anl.gov/pwrmaps/map/world.php.

Oczywiście należy pamiętać, że poza reaktorami energetycznymi dzia-
ła w świecie jeszcze prawdopodobnie ponad 500 reaktorów mniejszej mocy, 
służących do prac badawczych, do naświetlań materiałów tarczowych używa-
nych w produkcji radioizotopów i do napędu (głównie łodzi podwodnych). 
W tej grupie mieści się nasz jedyny obecnie pracujący reaktor jądrowy MARIA 
w Świerku.

80% wszystkich reaktorów energetycznych to reaktory lekkowodne (wy-
sokociśnieniowe – PWR i z wodą wrzącą – BWR), w pozostałych 20% prze-
ważają (47 bloków) reaktory wysokociśnieniowe z ciężką wodą. W 33 blokach 
moderatorem jest grait, przy czym 18 z nich chłodzonych jest gazem, a w 15 – 
w Rosji – chłodziwem jest woda; są to reaktory RBMK, takie same jak ten, który 
w 1986 r. doznał awarii w Czarnobylu.
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Tablica 1. Reaktory eksploatowane w świecie (stan na 9 września 2011 r.)5

KRAJ LICZBA BLOKÓW MOC MWe

ARGENTYNA 2 935

ARMENIA 1 375

BELGIA 7 5927

BRAZYLIA 2 1884

BUŁGARIA 2 1906

KANADA 18 12569

CHINY (z TAIWANEM) 20 16040

REPUBLIKA CZESKA 6 3678

FINLANDIA 4 2716

FRANCJA 58 63130

NIEMCY 9 12068

WĘGRY 4 1889

INDIE 20 4391 

IRAN 1 915

JAPONIA 50 44215

REPUBLIKA KOREI 21 18698

MEKSYK 2 1300

HOLANDIA 1 482

PAKISTAN 3 725

RUMUNIA 2 1300

FEDERACJA ROSYJSKA 32 22693

SŁOWACJA 4 1816

SŁOWENIA 1 688

AFRYKA POŁUDNIOWA 2 1800

HISZPANIA 8 7567

SZWECJA 10 9298

SZWAJCARIA 5 3263

UKRAINA 15 13107

WIELKA BRYTANIA 18 9920

STANY ZJEDNOCZONE 104 101240

Ogółem: 432 366535

5 Power Reactors Information System PRIS, http://www.iaea.org/programmes/a2/.
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Jak wspomniano wyżej, reaktory jądrowe stosowane są w elektrowniach 
od 1954 r. (rok uruchomienia pierwszej instalacji o mocy ok. 5 MWe w Ob-
nińsku). Dotychczasowe ich wykorzystanie to ponad 13 tysięcy reaktoro-lat 
doświadczenia eksploatacyjnego. W tym czasie wydarzyły się dwie najpo-
ważniejsze awarie, jakie mogą zajść w reaktorze jądrowym, a mianowicie do-
prowadzające do stopienia się rdzenia jądrowego: w 1979 r. w elektrowni Three 
Mile Island w Stanach Zjednoczonych i w 1896 r. w Czarnobylu, w Związku 
Radzieckim. Żadna z tych katastrof nie podważyła jednak podstawowych pa-
rametrów technicznych i procedur technologicznych stosowanych w eksplo-
atowanych już i w budowanych elektrowniach jądrowych, jak też technicznej 
oceny zagrożenia stwarzanego przez właściwie zaprojektowane, zbudowane 
i eksploatowane reaktory energetyczne, aczkolwiek obydwie spowodowały po-
nowną analizę i często udoskonalenie przyjętych technologii i rozwiązań orga-
nizacyjno-prawnych. Katastrofa w Czarnobylu przede wszystkim potwierdziła 
negatywną opinię o przydatności reaktora wodno-graitowego w elektrowni 
jądrowej. Kryzys energetyczny świata na początku lat 70. ubiegłego wieku był 
czynnikiem stymulującym rozwój energetyki jądrowej, natomiast katastrofa 
czarnobylska spowodowała zahamowanie tego rozwoju. Niektóre państwa 
przerwały budowę już wznoszonych siłowni, a nawet wyłączyły z eksploata-
cji swoje elektrownie (Włochy), inne wprowadziły programy likwidacji tego 
sektora (Niemcy, Szwecja). Awaria w Czarnobylu była impulsem do stworze-
nia nowych mechanizmów prawa międzynarodowego (konwencje o wcze-
snym powiadamianiu o awariach jądrowych i o wzajemnej pomocy w takich 
przypadkach, a później – konwencja bezpieczeństwa jądrowego i inne), do 
unowocześnienia prawa i struktur dozorowych krajowych, wreszcie – do re-
wizji rozwiązań technologicznych stosowanych w już eksploatowanych, jak 
i w budowanych czy projektowanych elektrowniach jądrowych. W rezultacie 
po 1986 r. nastąpił prawie 10-letni okres przerwy w zakresie nowych inwesty-
cji, a po tym okresie – oddawanie do użytku elektrowni jądrowych zasadniczo 
różnych od eksploatowanych dotychczas. 

W marcu 2011 r. wydarzyła się kolejna katastrofa w elektrowni jądrowej: 
nastąpiło zniszczenie czterech reaktorów elektrowni Fukushima Daiichi w Ja-
ponii, w następstwie fal tsunami wywołanych trzęsieniem ziemi. Samo trzęsie-
nie ziemi z 11 marca 2011 r. o rzadko spotykanej sile nie spowodowało uszko-
dzenia żadnego z 54 energetycznych bloków jądrowych działających wówczas 
w Japonii (jednocześnie zburzyło kompletnie kilkanaście elektrowni konwen-
cjonalnych). Zniszczenia w czterech blokach elektrowni Daiichi (w blokach re-
aktorów nr 1–3 i w zbiorniku wypalonego paliwa jądrowego bloku czwartego) 
zostały spowodowane falą tsunami, o wysokości trzykrotnie przewyższającej 
przygotowany na takie wydarzenie falochron zabezpieczający zabudowania 
elektrowni. Ta wielka fala tsunami zniszczyła awaryjny system chłodzenia 
reaktorów (i zbiornika paliwa), a nie same reaktory. Prawdę mówiąc – spo-
wodowała istotne uszkodzenia w czterech blokach energetycznych na ogólną 
liczbę czternastu bloków, eksploatowanych w rejonie zalanym tą falą. Oczy-
wiście skażenia środowiska produktami rozszczepienia, zwłaszcza izotopami 
jodu i cezu, spowodowały konieczność podjęcia działań niezwykle bolesnych 
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dla ludności i kosztownych nie tylko dla właściciela elektrowni, ale i dla pań-
stwa, których celem jest uniknięcie skutków zdrowotnych wywołanych pod-
wyższonym poziomem promieniowania. Katastrofa ta uzmysłowiła koniecz-
ność przewidzenia zarówno na etapie projektowania elektrowni jądrowych, jak 
i dalszej ich eksploatacji, wszystkich nawet mało prawdopodobnych zdarzeń, 
które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo jądrowe i radiacyjne takich obiektów 
oraz wprowadzenia odpowiednich rozwiązań i procedur zaradczych. Nie pod-
ważyła natomiast samej technologii i jedynie jedno państwo – Niemcy – posta-
nowiło wycofać energetykę jądrową ze swojego terytorium. 

W ostatnich latach obserwuje się w świecie wyraźny „renesans” energety-
ki jądrowej; wydaje się, że procesu tego nie przerwały wydarzenia w elektrow-
ni w Fukushimie. Państwa, które wprowadziły moratorium na te technologie, 
wycofały się z takiego stanowiska (przede wszystkim Szwecja, podobne dys-
kusje prowadzone są w Holandii i w Hiszpanii). Europa nie odczuwa braku 
energii elektrycznej, ale konieczność większej dywersyikacji nośników ener-
gii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych spowodowały podjęcie budowy 
nowych bloków w Olkiluoto w Finlandii, we Flamanville we Francji i w Mo-
chowcach na Słowacji. Budowa kolejnych nowych elektrowni jądrowych jest 
planowana na Słowacji (Bohunice), w Czechach (Temelin 3 i 4), na Węgrzech 
(Paks 5 i 6), w Rumunii (Cernawoda 3 i 4), w Bułgarii (Beleme 1 i 2) i na Li-
twie (Visaginas, jako wspólna inwestycja państw bałtyckich). Ambitny plan 
rozbudowy energetyki jądrowej w Federacji Rosyjskiej (aktualnie budowanych 
jest tu 8 nowych bloków) obejmuje między innymi budowę dwóch bloków ją-
drowych w Okręgu Królewieckim. O budowie pierwszej elektrowni jądrowej 
postanowiono ostatnio na Białorusi, podobne plany ma Turcja i Grecja. Rów-
nież kolejne kraje azjatyckie – Indonezja, Wietnam, Malezja – chcą dołączyć do 
„jądrowych” już Chin, Korei, Japonii, Indii i Pakistanu. Na Bliskim Wschodzie 
elektrownię jądrową zbudowano ostatnio w Iranie, plany takich inwestycji ma-
ją też kraje Zatoki Perskiej (ma to być przedsięwzięcie wspólne), Izrael i Syria. 
Na kontynencie afrykańskim do jądrowej Południowej Afryki chce dołączyć 
Egipt, Maroko, Tunis i Nigeria; niektóre z planowanych obiektów mają służyć 
również do produkcji wody pitnej drogą odsalania wody morskiej. W różnych 
stadiach budowy znajduje się obecnie 65 reaktorów (o mocy 62,5 tys. MWe), 
przede wszystkim w krajach Dalekiego Wschodu: 29 w Chinach (w tym 2 na 
Tajwanie), 6 w Indiach, 5 w Republice Korei, 2 w Japonii i 1 w Pakistanie6.

Wspomniany „renesans” energetyki jądrowej, to nie tylko uruchamianie 
i podejmowanie budowy nowych reaktorów energetycznych, ale również po-
wszechne obecnie przedłużanie czasu eksploatacji (do 50 i 60 lat) czynnych już 
elektrowni (np. w Stanach Zjednoczonych liczba pracujących jądrowych blo-
ków energetycznych praktycznie się w ostatnich latach nie zmieniła, oscylu-
jąc wokół 105, ale modernizację i przedłużenie czasu życia ponad 40 bloków 
można traktować jako oddanie do eksploatacji nowych bloków o łącznej mocy 
ponad 40 GWe).

6 Power Reactors Information System, zob. przyp. 5.
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Obecnie oferowane na rynku elektrownie korzystają z reaktorów jądro-
wych tak zwanej generacji trzeciej, zasadniczo różnej od dotychczas eksploato-
wanych reaktorów generacji poprzednich, zwłaszcza pod względem prawdo-
podobieństwa zajścia poważniejszej awarii rdzenia reaktora i zasięgu skutków 
takiej awarii. Niezależnie od wysoce pozytywnych, pod względem ekonomicz-
nym i bezpieczeństwa eksploatacji, ocen reaktorów trzeciej generacji, świat 
przystąpił do opracowywania reaktorów nowych, o drastycznie wyższej nieza-
wodności oraz o podniesionym wykorzystaniu („dopaleniu”) paliwa jądrowe-
go i jego odporności na proliferację (wykorzystanie dla celów militarnych). Te 
reaktory generacji czwartej, które winny być dostępne na rynku w piątej deka-
dzie obecnego wieku, różnią się od obecnych – poza poprawą podstawowych 
parametrów eksploatacyjnych – również dwoma istotnymi czynnikami: będą 
to w większości reaktory na neutrony prędkie (umożliwiające powielanie pali-
wa jądrowego, czyli w trakcie rozszczepiania jednych izotopów będą w paliwie 
tworzone kolejne izotopy rozszczepialne), a poza tym niektóre proponowane 
rozwiązania z uwagi na bardzo wysoką temperaturę chłodzącego medium 
pozwolą wykorzystywać ciepło odpadowe w procesach technologicznych, 
przede wszystkim do odsalania wody morskiej i na przykład do ekonomicz-
nie opłacalnej produkcji wodoru (i tlenu). Wydaje się, że elektrownie jądrowe 
z takimi właśnie reaktorami będą podstawowym źródłem energii elektrycznej 
w końcu XXI wieku. 

Zalety ekonomiczne energetyki jądrowej

Jak wspomniano wyżej, energetyka jądrowa daje państwom eksploatują-
cym takie elektrownie przede wszystkim znaczne bezpieczeństwo energetycz-
ne; łatwo jest kupić paliwo jądrowe, łatwo jest też je zmagazynować na wiele 
lat naprzód. W porównaniu z innymi kopalinami paliwo uranowe, mimo ogra-
niczenia rynku uranu do niewielkiej liczby państw, z uwagi na rozproszenie 
tego rynku (rys. 3) oraz przewidywalność i stabilność cen daje znaczne bez-
pieczeństwo polityczne, co jest istotne zwłaszcza w państwach pozbawionych 
własnych złóż organicznych surowców energetycznych. 

Ceny uranu są w ostatnich latach dosyć stabilne, choć pod koniec 2010 r. 
za kilogram uranu w postaci U3O8 w kontraktach wieloletnich płacono 61,68 €/
kgU, co oznaczało wzrost w stosunku do roku 2009 (55,70 €/kgU) o 10,7%, ale 
dla ceny dla dostaw natychmiastowych (tzw. on spot) wzrost ten wynosił jedynie 
2% (z 77,96 €/kgU do 79,48 €/kgU7. Ceny pozostałych etapów produkcji pali-
wa jądrowego (konwersja, wzbogacanie i wytwarzanie paliwa) pozostają raczej 
stabilne. Z uwagi nie niewielki udział ceny uranu w ostatecznej cenie paliwa ją-
drowego, jak również ceny paliwa w kosztach produkcji elektrowni jądrowych, 
zmiany tych cen nieznacznie wpływają na zmiany ceny energii elektrycznej 
wytwarzanej w elektrowniach jądrowych, która zależy przede wszystkim od 
wysokości oprocentowania kredytu bankowego i od przewidywanego okresu 

7 EURATOM Supply Agency, Annual Report 2010, European Communities, Luxembourg 
2011.
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eksploatacji elektrowni (z uwagi na wysoki koszt budowy i wyposażenia elek-
trowni jądrowej oraz niski paliwa jądrowego i utrzymania ruchu elektrowni). 
W rezultacie, powszechnie obecnie wprowadzane przedłużanie czasu życia 
elektrowni jądrowych do 50 i 60 lat powoduje, że pomimo uwzględniania w ce-
nie energii kosztów wyłączenia reaktorów z eksploatacji i zagospodarowania 
wypalonego paliwa i odpadów promieniotwórczych, energetyka jądrowa staje 
się coraz bardziej konkurencyjna w stosunku do innych technologii w elektro-
-energetyce (nawet bez uwzględnienia w przypadku energetyki konwencjo-
nalnej opłat związanych z emisją dwutlenku węgla). Dodatkową korzyścią jest 
wysoki współczynnik dyspozycyjności mocy w elektrowniach jądrowych, któ-
ry w ostatnich latach utrzymuje się na poziomie wyraźnie powyżej 80%. W re-
zultacie, w większości krajów eksploatujących elektrownie jądrowe, w ostat-
nim czasie pomimo wzrostu ceny uranu nastąpiło drastyczne obniżenie ceny 
energii elektrycznej z takich elektrowni, poniżej poziomu cen energii z innych 
źródeł; ma to miejsce na przykład w Republice Korei, ale również w Stanach 
Zjednoczonych, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie w 2005 r. nowego Prawa 
Energetycznego (US Energy Act)8.

Zasoby paliwa dla energetyki jądrowej są znacznie bogatsze niż zasoby 
jakichkolwiek innych surowców energetycznych. Obecne zapotrzebowanie na 
uran światowego sektora energetyki jądrowej to ok. 65 tys. t uranu (natural-
nego) rocznie. Liczba ta prawdopodobnie podwoi się w okresie następnych 
40 lat, ale w dalszych latach pozostając – z powodu wprowadzenia nowych 
technologii, na stałym poziomie nawet w sytuacji znacznego rozwoju energety-
ki jądrowej. Zasoby w udokumentowanych złożach przy założeniu ceny uranu 
do 130 dol./kgU wynoszą 5,7 MtU, a dla ceny na poziomie do 260 dol./kgU 
udokumentowano dodatkowo zasoby 0,7 MtU; ocena zasobów rozpoznanych 
lecz bez ich pełnej dokumentacji wynosi 6,3 MtU plus 0,2 MtU w podanych 
wyżej przedziałach cenowych. Powyższe nie obejmuje uranu odzyskiwane-
go przy eksploatacji fosfatów, rud metali nieżelaznych, łupków bitumicz-
nych itp., ocenianego na ok. 10 MtU. Nie uwzględniono również tak zwanych 

8 Nuclear Technology Review 2007, International Atomic Energy Agency Vienna, 2007. 

Rysunek 3. Zasoby uranu na świecie 

Źródło: http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/u/uranium-reserves.htmacja.pdf
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„drugorzędnych źródeł uranu”, to jest „spalanego” w reaktorach paliwa mili-
tarnego i uranu odzyskanego w wyniku ponownego przerobu odpadów z do-
tychczasowej przeróbki i wzbogacania. Ponadto trzeba pamiętać, że woda mor-
ska zawiera 3,3 ppb uranu, co oznacza, że z 330 tys. t wody można odzyskać 
1 kg uranu. Obecny stan technologii pozwala na określenie ceny tak produko-
wanego uranu na ok. 300 dol./kgU, w instalacji produkującej co najmniej 1200 t 
uranu w roku; zasoby uranu w wodzie morskiej oceniane są na ok. 4500 MtU9. 
Uwzględnienie powielania paliwa jądrowego w reaktorach „prędkich” (czyli 
wykorzystywanie w paliwie jądrowym plutonu-239 wytwarzanego przez na-
świetlanie w reaktorze uranu-238) powiększa znacznie ocenę możliwości do-
staw paliwa dla energetyki jądrowej. Wykorzystanie toru, występującego na 
Ziemi częściej niż uran, i zastosowanie go w reaktorach (w „cyklu torowym” 
z uranem-233) w jeszcze większym stopniu zwielokrotni zasoby surowcowe 
dla energetyki jądrowej.

Odpady promieniotwórcze

W debatach nad przyszłością energetyki jądrowej zawsze podnoszony 
jest problem zagospodarowania długożyciowych wysokoaktywnych odpadów 
promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego. Odpowiedzialna decy-
zja o budowie elektrowni jądrowej winna zawierać koncepcję zagospodaro-
wania wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych, w tym 
odpadów powstałych w trakcie likwidacji obiektu jądrowego, co wydaje się 
być niezbędne dla uzyskania w pełni świadomej akceptacji społecznej dla bu-
dowanej elektrowni, nie mówiąc o wpływie kosztów przyjętych rozwiązań na 
opłacalność podejmowanej inwestycji, a więc i na cenę produkowanej energii 
elektrycznej. 

Obecnie wśród specjalistów panuje zgoda co do tego, że najlepszym i cał-
kowicie bezpiecznym rozwiązaniem jest ostateczne składowanie takich odpa-
dów w stabilnych formacjach geologicznych. Brak obecnie tego typu składo-
wisk w świecie wynika z faktu, że nie ma jeszcze pilnej potrzeby rozwiązania 
problemu (wypalone paliwo przechowywane jest na terenie elektrowni przez 
kilkadziesiąt lat). Doświadczenia uzyskane podczas badań, budowy i trwającej 
już od marca 1999 r. eksploatacji amerykańskiego składowiska WIPP w Karls-
badzie (Nowy Meksyk), gdzie wojskowe odpady transuranowe składowane 
są w warstwach soli kamiennej, wydają się potwierdzać słuszność pozytywnej 
opinii o głębokich składowiskach. Pierwszymi europejskimi „geologicznymi” 
składowiskami wypalonego paliwa i odpadów wysokoaktywnych będą praw-
dopodobnie składowiska w Finlandii (w grudniu 2000 r. rząd Finlandii za-
twierdził lokalizację w rejonie elektrowni jądrowej Olkiluoto) i w Szwecji (w re-
jonie Osthammar lub Laxemar, w pobliżu eksploatowanych obecnie elektrowni 
jądrowych Forsmark i Oskarshamn). Wydaje się jednak, że przed 2020 rokiem 
nie należy się spodziewać uruchomienia żadnego ostatecznego „geologiczne-
go” składowiska, zarówno w Europie (prace w tym kierunku prowadzone są 

9 Nuclear Technology Review 2010, International Atomic Energy Agency Vienna, 2010 
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również we Francji i Wielkiej Brytanii), jak i w Stanach Zjednoczonych (gdzie 
ze względów raczej poza merytorycznych wycofano się z przygotowywanego 
od wielu lat składowiska w masywie Yucca Mountain w stanie Nevada). 

Zagospodarowanie wypalonego paliwa jądrowego (rocznie elektrow-
nie jądrowe świata „produkują” ok. 10 500 t HM – ciężkiego metalu w takim 
paliwie), to niekoniecznie przeznaczenie go do składowania bezpośrednio po 
wyjęciu z rdzenia reaktora. Może to być również jego bezpośredni (po wstęp-
nym „schłodzeniu”) przerób lub tymczasowe składowanie z przeznaczeniem 
do przyszłego przerobu, w celu wyekstrahowania uranu i plutonu i użycie 
ich w nowym paliwie (typu MOX = mieszaniny tlenku uranu zubożonego 
i tlenku plutonu z Pu-239). Obecnie około jednej trzeciej wypalonego paliwa 
jądrowego podlega przerobowi. Takie kraje jądrowe, jak Chiny, Francja, Indie, 
Japonia, Federacja Rosyjska i Wielka Brytania przerabiają wypalone paliwo 
jądrowe, względnie kierują je do przechowywania (tymczasowego składowa-
nia) w przewidywaniu przyszłego przerobu. Jako odpad składowany bez pla-
nowania przyszłego przerobu wypalone paliwo traktowane jest w Kanadzie, 
Finlandii, Szwecji i w Stanach Zjednoczonych, choć ostatnio w ramach różnych 
programów międzynarodowych również i te kraje przewidują rozwój nowo-
czesnych technologii recyklingu paliwa.

Dyskutując zagadnienie przerobu wypalonego paliwa jądrowego i skła-
dowania odpadów wysokoaktywnych nie można pominąć problemu transmu-
tacji paliwa z wykorzystaniem neutronów z tzw. źródeł spalacyjnych. Powo-
dzenie realizowanych obecnie w tym zakresie programów badawczych może 
przynieść rozwiązania korzystne nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa 
jądrowego (tak zwane reaktory podkrytyczne) i proliferacji materiałów rozsz-
czepialnych, ale również ekonomiki energetyki jądrowej (dodatkowe „dopale-
nie” paliwa jądrowego) i – przede wszystkim – składowania odpadów promie-
niotwórczych.

Energetyka jądrowa w Polsce

Rozwój polskiej elektroenergetyki przy jednoczesnym spełnieniu wy-
magań ekologicznych nie jest możliwy bez energetyki jądrowej. Obecnie sta-
tystyczny Polak zużywa ok. 4000 kWh energii elektrycznej rocznie, podczas 
gdy średnia wartość dla Unii Europejskiej wynosi ok. 6500 kWh. Rozwój go-
spodarczy Polski, wzrost poziomu życia w Polsce, unowocześnienie naszych 
gospodarstw domowych itd. – spowodują, że już ok. roku 2030 moc polskich 
elektrowni winna przewyższać obecny poziom o co najmniej 50%. Tymczasem 
świat, a zwłaszcza Unia Europejska, wprowadza ostry reżim ograniczenia emi-
sji gazów cieplarnianych, zwłaszcza dwutlenku węgla. Oznacza to, że nowe 
elektrownie winny korzystać z technologii „zero-emisyjnych”. W warunkach 
polskich elektrownia jądrowa może być jedynym zero emisyjnym systemowym 
źródłem energii elektrycznej. 

Polska jest otoczona państwami eksploatującymi elektrownie jądrowe; 
w pasie wokół granic Polski o szerokości 310 km, a więc równej odległości od 
centrum kraju do jego granic, pracują 24 wielkie bloki jądrowe, o łącznej mocy 
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prawie 16 tysięcy MWe (listę tych elektrowni podaje tab. 2, a ich rozmieszcze-
nie rys. 4). Najbliższe elektrownie – Równe i Chmielnicki na Ukrainie, Bohu-
nice i Mochowce na Słowacji czy Dukovany w Czechach są odległe od granicy 
polskiej o mniej niż 150 km. Twierdzenie, że kraj nasz jest terytorium wolnym 
od siłowni jądrowych, nie jest więc do końca prawdziwe: żyjemy „w cieniu” 
elektrowni jądrowych, z których nie mamy jednak pełnego pożytku ani nad 
którymi w pełni nie władamy. 

Rysunek 4. Elektrownie jądrowe w otoczeniu Polski 

Źródło: PAA 2010, Działalność prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz ocena stanu i bezpie-
czeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce w 2009 r. 06.2010.

W Polsce w latach 80. budowano pierwsze elektrownie jądrowe: cztery 
bloki typu PWR o oznaczeniu WWER-440/213, o łącznej mocy ok. 1750 MWe 
miały stanąć w Żarnowcu na początku lat 90. Kolejna elektrownia jądrowa 
z czterema blokami o mocy po 1000 MWe każdy (WWER-1000, również typu 
PWR) miała być wybudowana w Klempiczu w Wielkopolsce. Na fali przemian 
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politycznych i zwalczania wszelkiego zła, które pochodziło ze wschodu (a za 
takie uważano również budowane i planowane elektrownie jądrowe, oparte na 
reaktorach i technologii z ZSRR), a równocześnie korzystając z uruchomionej 
podmiotowości społeczności lokalnych, zdecydowano o wstrzymaniu, a na-
stępnie – w końcu 1990 r. – o zaniechaniu polskiego programu energetyki jądro-
wej. Przemiany gospodarcze, restrukturyzacja przemysłu i urealnienie rachun-
ku ekonomicznego sprawiły, że decyzja ta nie odbiła się ujemnie na bilansie 
energetycznym Polski; w dalszym ciągu utrzymywała się nadprodukcja ener-
gii elektrycznej w naszym kraju, przy czym również nadal ponad 95% energii 
elektrycznej pochodziło ze spalania węgla. Można tu zauważyć, że reaktory 
„typu żarnowieckiego” uruchomiono w latach 1998 i 1999 w Mochowcach na 
Słowacji, a „typu Klempicza” w latach 2000 i 2002 w Temelinie w Czechach 
i w 2004 r. w elektrowniach Równe i Chmielnicki na Ukrainie. Zastosowane 
rozwiązania nie budzą wątpliwości i są akceptowane przez światowych eks-
pertów do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

W dniu 13 stycznia 2009 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę o rozpoczę-
ciu prac nad Programem Polskiej Energetyki Jądrowej oraz o powołaniu Pełno-
mocnika Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej. (19 maja 2009 r. powołano na 
to stanowisko panią Hannę Trojanowską). Celem programu jest uruchomienie 

Tablica 2. Reaktory w elektrowniach jądrowych odległych od granic Polski 
o mniej niż 310 km

Reaktory WWER-440 
Elektrownia liczba bloków moc (MWe)

Bohunice (Słowacja) 2 2 X 440
Mochowce (Słowacja) 2 2 X 440
Paks (Węgry) 4 4 X 440 
Równe (Ukraina) 2 2 X 440
Dukovany (Czechy) 4 4 X 440

Reaktory WWER-1000 (o mocy 1000 MWe)
Elektrownia liczba bloków moc (MWe)

Równe (Ukraina) 2 2 X 1000
Chmielnicki (Ukraina) 2 2 X 1000
Temelin (Czechy) 2 2 X 1000

Reaktory BWR
Elektrownia liczba bloków moc (MWe)

Oskarshamn (Szwecja) 3 1 X 465
1 X 630
1 X 1205

Krϋmel (Niemcy) 1 1 X 1315
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pierwszej elektrowni jądrowej w roku 2020. Głównym inwestorem będzie PGE 
(Polska Grupa Energetyczna). Program10 przewiduje prowadzenie działań 
w 5 etapach:

Etap I – do 31.12.2010: opracowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów 
Programu polskiej energetyki jądrowej, a tym samym ostateczne przesądzenie 
o wdrożeniu energetyki jądrowej w Polsce, w oparciu o pożądany zakres i tem-
po rozwoju energetyki jądrowej i towarzyszącej infrastruktury,

Etap II – 1.01.2011–31.12.2013: ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu 
na budowę pierwszej elektrowni jądrowej,

Etap III – 1.01.2014–31.12.2015: wykonanie projektu technicznego i uzy-
skanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień,

Etap IV – 1.01.2016–31.12.2020: pozwolenie na budowę i budowa pierw-
szej elektrowni jądrowej, rozpoczęcie budowy kolejnych bloków/elektrowni 
jądrowych,

Etap V – 1.01.2021–31.12.2030: kontynuacja i rozpoczęcie budowy kolej-
nych bloków/elektrowni jądrowych. 

Polska wydaje się być dobrze przygotowana na wprowadzenie (powrót) 
energetyki jądrowej. Istnieje w Polsce współczesny, weryikowany przez or-
ganizacje międzynarodowe, system nadzoru technologii jądrowych z uwagi 
na bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną. System ten, to zmieniona 
w 2011 r. ustawa – Prawo atomowe oraz wynikających z niej ponad 30 aktów 
prawnych niższego rzędu, zbudowana na tym struktura organizacyjna do-
zoru jądrowego, to również obecność Polski w międzynarodowym systemie 
bezpieczeństwa jądrowego i zabezpieczenia materiałów i obiektów jądrowych. 
Polski system w tym zakresie w pełni odpowiada systemowi prawnemu UE 
i uwzględnia zobowiązania międzynarodowe Polski (Polska jest stroną Ukła-
du o nierozprzestrzenianiu broni jądrowych NPT oraz wszystkich konwencji 
w zakresie wykorzystania energii atomowej). Ponadto w 2011 r. opracowano 
i uchwalono specjalną ustawę inwestycyjną, wprowadzającą mechanizmy ko-
nieczne przy realizacji tak nietypowej dla naszej gospodarki inwestycji, jaką 
jest budowa elektrowni jądrowej i obiektów jej towarzyszących. Polski prze-
mysł wydaje się być odpowiednio przygotowany do udziału w budowie na-
szych elektrowni jądrowych, jego kompetencje w tym zakresie potwierdził 
między innymi udział polskich irm przy budowie elektrowni jądrowej w Ol-
kiluoto w Finlandii. Polska nauka przygotowuje się do wsparcia naukowo-
-technicznego oraz edukacyjnego polskiego programu energetyki jądrowej, nie 
tylko w uczelniach, ale również w jednostkach naukowo-badawczych. Będzie 
to jedno z zadań utworzonego 1 września 2011 r. Narodowego Centrum Badań 
Jądrowych w Świerku. Wydaje się również, że wskazany przez Rząd inwestor 
pierwszej polskiej elektrowni jądrowej jest inansowo przygotowany do podo-
łania temu zadaniu. 

Nieco gorzej jest z przyszłym zagospodarowaniem wypalonego paliwa ją-
drowego i odpadów promieniotwórczych. Przeprowadzony w latach 1997–1999 
Strategiczny Program Rządowy „Gospodarka odpadami promieniotwórczymi 

10 http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka+jadrowa
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i wypalonym paliwem jądrowym w Polsce” stworzył podstawy właściwej go-
spodarki wypalonym paliwem i odpadami w Polsce na następne sto lat. Do 
tej pory jednak nie podjęto w tym zakresie żadnych konkretnych działań, nie 
przygotowano nawet założeń projektowych przyszłych składowisk. Co praw-
da ostateczne składowisko geologiczne dla wypalonego paliwa jest potrzebne 
dopiero nie wcześniej niż 20 lat po wyjęciu tego paliwa z rdzenia reaktora, co 
w przypadku uwzględnienia potrzeb tylko polskiej energetyki jądrowej wy-
daje się odsuwać w czasie konieczność podjęcia stosownych decyzji, ale już 
teraz trzeba prowadzić szczegółowe badania geologiczne w wytypowanych 
formacjach, jak również już teraz w pracach nad oceną opłacalności eksploata-
cji elektrowni jądrowej w Polsce trzeba uwzględnić koszty zagospodarowania 
(składowania(?) czy przerobu(?)) wypalonego paliwa. Ponadto posiadanie 
w naszym kraju już obecnie odpadów promieniotwórczych wymagających 
składowania w głębokim składowisku czyni podjęcie budowy takiego skła-
dowiska zagadnieniem niezbędnym i pilnym niezależnie od decyzji w spra-
wie polskiej energetyki jądrowej. Również przypowierzchniowe składowisko 
dla niskich i średnioaktywnych odpadów promieniotwórczych, powstających 
w wyniku eksploatacji elektrowni jądrowej, winno być budowane już teraz, ja-
ko że jedyne istniejące w Polsce takie składowisko (w Różanie koło Ostrołęki) 
zakończy swój żywot ok. roku 2025. 

Decyzja o odejściu Polski od energetyki jądrowej spowodowała rozpro-
szenie przygotowanych fachowców i zaniechanie istniejących wtedy progra-
mów naukowych i edukacyjnych. Kilkudziesięcioletnia przerwa stworzyła tu-
taj niezwykle trudną do wypełnienia lukę i w Polsce brak obecnie odpowiednio 
licznej grupy osób, mogących w odpowiedzialny i kompetentny sposób prowa-
dzić negocjacje z przyszłym dostawcą urządzeń i elementów składających się 
na elektrownię jądrową. Wypełnienie braków kadrowych będzie możliwe wy-
łącznie w oparciu o szeroką współpracę międzynarodową, zwłaszcza o pomoc 
Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej; uzyskane przez nas zapewnienia 
o gotowości do udzielenia takiej pomocy wydają się realne. Najpilniejszym za-
daniem administracji rządowej jest zatem wsparcie przygotowania zaplecza ka-
drowego, jak również szeroki program informacji i edukacji społecznej (w de-
mokratycznym państwie nie da się rozpoczynać budowy elektrowni jądrowej 
bez uzyskania akceptacji społecznej dla takiej inwestycji).

 O Autorze

Prof. Jerzy Niewodniczański – przez całe swoje życie zawodowe i na-
ukowe związany był i jest z Akademią Górniczo-Hutniczą (AGH) w Krakowie. 
Tam rozpoczął pracę w 1956 r. W swoim bardzo aktywnym życiu pełnił i pełni 
wiele funkcji. Ważniejsze z nich, chronologicznie, to: Inspektor Ochrony Radio-
logicznej, Sekretarz Naukowy Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki 
Jądrowej, Prorektor ds. Nauczania AGH, współtwórca i pierwszy Dziekan Wy-
działu Fizyki i Techniki Jądrowej, gdzie uruchomiono z jego inicjatywy nowe, 
poza Fizyką Techniczną, specjalności: Fizyka komputerowa, Energetyka oraz 
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Fizyka medyczna i dozymetria. W latach 1992–2009 był prezesem (podsekreta-
rzem stanu) Państwowej Agencji Atomistyki, gdzie brał czynny udział w opra-
cowaniu Prawa atomowego w Polsce. Obecnie jest profesorem honorowym 
AGH i doradcą ds. energetyki jądrowej w Polskiej Grupie Energetycznej.

Działalność naukowa  J. Niewodniczańskiego związana była z wykorzy-
staniem metod jądrowych w badaniach i różnych zastosowaniach, głównie 
w geologii, jak proilowanie otworów wiertniczych, analiza aktywacyjna i rent-
genowska analiza luorescencyjna prób skał, zjawiska zachodzące w śniegach 
i lodowcach gór wysokich.

Na podkreślenie zasługuje Jego aktywność w działaniach Międzynarodo-
wej Agencji Energii Atomowej (MAEA), gdzie m.in. w latach 2000 i 2005 był 
przewodniczącym Rady Gubernatorów. W ramach działalności międzyna-
rodowej można wymienić także Jego staże naukowe, kontrakty dydaktyczne 
i wyjazdy eksperckie do Londynu, Moskwy, USA, Tanzanii, Kenii, Jordanii, 
Rumunii oraz Nigerii, gdzie spędził cztery lata.
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Niektóre aspekty surowcowe i ekologiczne rozwoju 
energetyki w świecie i Polsce

W artykule omówione są wybrane aspekty środowiskowe i su-
rowcowe dotyczące stosowania paliw kopalnych jako pierwotnych 
źródeł energii. Przeanalizowana jest rola i ograniczenia stosowania 
odnawialnych źródeł energii oraz energetyki jądrowej w dalszym 
energetycznym zapotrzebowaniu świata, głównie pod kątem ener-
getyki zawodowej , wytwarzającej energię elektryczną. Dla zilu-
strowania zaangażowania autora i reprezentowanych przez niego 
instytucji w poszukiwanie rozwiązań technologicznych dla przy-
szłych potrzeb sektora energetycznego, analizy studialne oparte 
o literaturę tematu i odpowiednie raporty, są wzbogacone w krót-
kie informacje na temat prac własnych prowadzonych w zakresie 
omawianej tematyki.

The article discusses selected aspects of environmental protection and 
resource management connected with the use of fossil fuels as primary 
sources of energy. The author analyzes the role of and the limitations in the 
use of renewable energy sources and nuclear energy as energy sources of 
the future, mostly in relation to the commercial power generation sector. To 
illustrate the involvement of the author and the institutions he represents 
in the efforts to develop technological solutions to accommodate the future 
needs of the power generation sector, the studies based on the relevant lit-
erature and reports are supplemented with brief information on the author’s 
own work performed in the ield in question.

1. Wstęp

 Liczba ludności zamieszkującej nasz glob przekroczyła 6,5 mld. W la-
tach 1800–1850 wynosiła ona jeden miliard i od dwóch wieków krzywa 
przedstawiająca przyrost liczby ludności ma charakter niemalże wykładni-
czy. Wzrostowi zaludnienia globu towarzyszy wzrost industrializacji. Rozwój 
przemysłu i poprawa warunków życia są związane z rozwojem energetyki 
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i dostępnością energii elektrycznej. Jednakże Międzynarodowa Agencja Ener-
gii (IEA) ocenia , że ponad 70% populacji ludności żyjącej w pasie subsaharyj-
skim Afryki nie posiada elektryczności. Dotyczy to też 37% ludności całego 
świata, głównie żyjącej w Indiach i Chinach. Wszyscy chcą żyć w lepszych 
warunkach, a temu towarzyszy coraz większe zapotrzebowanie na róż-
ne formy energii. Wzrost liczby ludności, wyższe standardy życia, rosnąca 
urbanizacja i uprzemysłowienie nie są bez znaczenia dla stanu środowiska 
naturalnego. Problemy związane z ochroną środowiska naturalnego i z wy-
czerpywaniem zapasów naturalnych stają się zmorą ludzkości. Najtrudniej-
szym z nich są zagadnienia związane z rozwojem energetyki, jej wpływem 
na środowisko naturalne i cenami paliw kopalnych. Spalanie węgla, gazu 
i ropy naftowej związane jest z emisją olbrzymiej ilości zanieczyszczeń do at-
mosfery. Niestety, jak wskazują prognozy, paliwa te będą głównym źródłem 
energii i w przyszłości (Chmielewski, 2004). Jedynym rozwiązaniem proble-
mu jest większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw 
oraz energetyki jądrowej. Jednak trzeba pamiętać, że z jednej strony dostęp 
do elektryczności ma bezpośredni wpływ na poprawę zdrowia ludności (do-
stęp do nowoczesnej medycyny, ogrzewanie i klimatyzacja, przechowywanie 
i przygotowanie żywności), z drugiej strony nie ma żadnej techniki, pozyski-
wania surowców paliwowych i wytwarzania energii elektrycznej, w całości 
bezpiecznej dla człowieka i nie przynoszącej strat środowiskowych. Człowiek 
jednak nie zatrzyma się w już swoim rozwoju cywilizacyjnym i nie zostanie 
pustelnikiem pijącym wodę ze strumyka i wypiekającym chleb z nasion traw. 
Wszyscy nie mają takiej szansy gdyby nawet chcieli…

 Samo prowadzenie statystyk i analiz nie pozwala na pełną ocenę za-
grożeń, przeciwdziałanie ich skutkom oraz rozwój najmniej szkodliwych dla 
człowieka i środowiska technologii energetycznych. Autor wraz z zespołami 
z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej (ICHTJ) oraz z Wydziału Inżynierii 
Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (WIChiP), rozwija i wdra-
ża technologie ochrony powietrza i wód, oraz wspomagające rozwój techno-
logii energetycznych (energetyka jądrowa i odnawialna). Przykłady tych prac 
własnych są też przedstawione w niniejszym artykule.

2. Światowe zapotrzebowanie na energię 

 Zapotrzebowanie energetyczne świata i główne źródła pierwotne stoso-
wane do jej wytwarzania są podane w tab. 1 (IEA, 2006). 

Udział transportu w ogólnej konsumpcji surowców energetycznych 
wzrósł z 24,2% w 1973 do ok. 30% w 2001 r. Światowe zużycie energii wzrasta 
mimo rosnącej efektywności pojazdów, instalacji przemysłowych i urządzeń 
domowych. Wzrost ten dotyczy zarówno krajów rozwiniętych, jak i rozwija-
jących się. Według bardzo wiarogodnego źródła, jakim jest US Energy Infor-
mation Administration, światowe zapotrzebowanie na dostawę różnych form 
energii zwiększy się w roku 2035 o 49% względem roku 2007, wzrost ten wy-
niesie 84% w krajach nienależących do OECD i 14% w krajach należących do tej 
organizacji. Tendencja ta zadaje kłam twierdzeniom, że oszczędność energii jest 
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jedynym antidotum na rozwiązanie kryzysu energetycznego. Obserwowane, 
pozytywne zjawisko wzrostu efektywności wykorzystania energii nie prowa-
dzi do zahamowania zapotrzebowania na nią z uwagi na fakt, że rosnące stan-
dardy życia ludności wzmagają jej oczekiwania dotyczące zapewnienia jesz-
cze lepszych warunków pracy i odpoczynku. Przykładem może być program 
Euro 2012, popierany przez nas wszystkich, związany jednak z olbrzymimi, 
energochłonnymi inwestycjami, jak np. stadiony, zaspokajającymi odwieczną 
potrzebę człowieka do uczestniczenia w igrzyskach. Dawniej w turniejach gla-
diatorów, teraz turniejach piłki nożnej. W biednych, rozwijających się krajach, 
programy elektryikacji terenów wiejskich i miast, łącznie z rosnącym zapo-
trzebowaniem przemysłu i transportu, prowadzą do wzrostu zapotrzebowania 
na źródła energii (rys. 1).

Mieszkańcy Europy Zachodniej przesiadają się z samochodów na rowery, 
a mieszkańcy Chin odwrotnie, z rowerów do samochodów. W wielu przypad-
kach wzrost zapotrzebowania na energię pierwotną jest szybszy od przyrostu 
ludności. Jednakże dalej ok. 2,4 mld mieszkańców naszego globu wykorzystuje 
tradycyjnie biomasę do gotowania i ogrzewania mieszkań. Liczba ta wzrośnie 
do 2,6 mld w roku 2030. W krajach rozwijających się, biomasa dalej będzie za-
spakajała połowę potrzeb domowych na energię przez następnych 30 lat. Jeśli 
nie nastąpią zmiany w polityce wykorzystania energii, a wszystko na to wska-
zuje, że tak będzie, zapotrzebowanie na energię będzie stale rosło o ok. 1,7% 
rocznie, to znaczy nieco wolniej niż w ciągu ostatnich 30 lat, kiedy wzrost ten 
wynosił 2,1% rocznie. Paliwa kopalne pozostaną głównymi źródłami pierwot-
nymi energii w następnym dwudziestoleciu i zapotrzebowanie na nie wzrośnie 
do roku 2030 o ok. 90%.

Tabela 1. Światowe zapotrzebowanie na pierwotne źródła energii (miliony 
ton ekwiwalentu olejowego)

1971 2002 2010 2020 2030

Węgiel 1 407 2 389 2 763 3 193 3 601

Ropa naftowa 2 413 3 676 4 308 5 074 5 766

Gaz 892 2 190 2 703 3 451 4 130

EJ 29 692 778 776 764

Hydro 104 224 276 321 365

Biomasa i odpady 687 1 119 1 264 1 428 1 605

Inne odnawialne 4 55 101 162 256

Razem 5 536 10 345 12 194 14 404 16 487

Źródło: IEA, 2006.



Część i. Podstawy energetyki jądrowej

58

3. Główne pierwotne źródła dla produkcji energii 
elektrycznej

Technologie produkcji energii elektrycznej wymagają specjalnej uwagi, 
ponieważ największa część populacji świata żyje w megamiastach i dla zasi-
lania takich metropolii powinny być budowane duże elektrownie zawodowe. 
W innych przypadkach o wielkości elektrowni decyduje istnienie w pobliżu 
dużej kopalni odkrywkowej, jak ma to miejsce w przypadku Bełchatowa czy 
też Turowa. Wpływ takich elektrowni, spalających paliwa kopalne, na środo-
wisko naturalne jest przerażający.

W tab. 2 przedstawiono moc zainstalowaną według kategorii stosowa-
nych źródeł pierwotnych energii dla wybranych krajów świata.

 Tabela 2. Produkcja energii elektrycznej [GWh] w wybranych krajach 

Kraj USA D F PL ChRL IND IRAN SAU
Węgiel 2082782 314209 29744 142592 1514897 432799 0 0

Ropa  
naftowa

137560 4712 8673 2456 57417 29084 24415 82021

Gaz 670191 58505 17143 2425 5575 72802 117056 70979

Biomasa 46029 4468 1760 454 2472 1877 0 0

Odpady 24644 8884 3285 286 0 0 0 0

EJ 787818 165060 441070 0 43342 17780 0 0

Hydro 305724 24440 64338 3294 283681 75339 11098 0

Geotermia 14870 0 0 0 0 0 0 0

Słoneczna 
voltaika

2 333 8 0 0 4 0 0

Słoneczna 
cieplna

548 0 0 0 0 0 0 0

Rysunek 1. Wzrost zużycia energii elektrycznej w rozwiniętych i rozwijają-
cych się krajach świata

Źródło: World Energy Outlook, OECD/IEA, 2007.
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Inne żródła 11300 18859 881 124 0 3590 0 0

Razem 4081468 599470 566902 151631 1907384 633275 152569 153000

Źródło: International Energy Agency, 2007.

W tab. 3 podano dane dotyczące źródeł wytwarzania energii elektrycznej 
dla całego globu.

Tabela 3. Moc zainstalowana z podziałem na źródła produkcji energii 
 elektrycznej

Paliwo Moc (GW)
Moc zainstalowana w 1995 Ocena dla roku 2020 Wzrost netto

Węgiel
Gaz
Ropa naftowa
Hydro
EJ
Inne

870
435
435
667
348
145

1836
1296
648
1026
378
216

966
861
213
359
30
71

Razem 2900 5400 2500

Źródło: International Energy Agency, 2007.

Rysunek 2, zaczerpnięty z ostatniego raportu Międzynarodowej Agencji 
Energii, przedstawia strukturę pierwotnych źródeł, które będą wykorzystywa-
ne do wytwarzania energii.

Rysunek 2. Główne pierwotne źródła wytwarzania energii

Źródło: OECD/IEA, 2007.



Część i. Podstawy energetyki jądrowej

60

Około 1,6 mld ludzi – jedna czwarta populacji świata – nie ma w ogóle do-
stępu do elektryczności, 80% z nich żyje w Indiach i w Afryce subsaharyjskiej. 
W ostatnim z tych regionów zaczyna też brakować drewna na opał.

4. Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłów

Ditlenek węgla jest emitowanym w największych ilościach antropo-
gennym gazem cieplarnianym, jego emisja od roku 1971 wzrosła o ok. 68%. 
Przewidywany w skali światowej wzrost emisji dwutlenku węgla, związany 
z wytwarzaniem energii, wyniesie 55% w przedziale czasowym między rokiem 
2004 a 2030, co daje ok. 1,7% wzrostu rocznie, jak podaje scenariusz przyjęty 
przez IEA. Emisja tego gazu wyniesie 40 Gt w roku 2030, co daje wzrost rzędu 
13–14 Gt ponad poziom emisji roku 2004 (tab. 4).

Tabela 4. Światowa emisja ditlenku węgla z energetyki

1980 1990 2000 2004 2030

Miliardy ton 18 333,26 21 426,12 23 851,46 27 043,57 40 000

Źródło: IEA, OECD, 2007.

Energetyka, która jest obecnie odpowiedzialna za ok. 40–50% emisji cał-
kowitej, będzie miała 50% udziału w tym wzroście (ca. 7 Gt). Emisja dwutlen-
ku węgla ze środków transportu będzie odpowiedzialna za 25% tego wzrostu, 
a sektory komunalny, handel i przemysł za pozostały przyrost. Nieco inaczej od 
trendów obserwowanych w ostatnim ćwierćwieczu, emisje będą rosły szybciej 
(o 69%), od popytu na pierwotne źródła energii (wzrost o 66%), co jest związa-
ne ze wzrostem zawartości węgla w surowcach energetycznych w stosunku do 
zawartości wodoru. Udział emisji ze spalania węgla wynosi ok. 40% począw-
szy od lat wczesnych siedemdziesiątych, podczas gdy udział emisji ze spalania 
gazu wzrósł z 14% w 1973 do 20% w 2001 r., a ze spalania pochodnych ropy 
naftowej zmalał z 51 do 42%. 

Stężenie ditlenku węgla w atmosferze wzrosło od czasów epoki przed 
przemysłowej z 280 ppm do 379 ppm w roku 2005 i stężenie to przekracza stę-
żenie naturalne obserwowane podczas ostatnich 650 000 lat (wahało się ono 
w zakresie od 180 do 300 ppm), jak wykazały badania odwiertów lodowco-
wych. Roczny przyrost stężenia ditlenku węgla w okresie ostatnich 10 lat był 
większy (średnia 1995–2005: 1,9 ppm rocznie), od obserwowanego od chwili 
rozpoczęcia stałego monitoring jego stężenia w atmosferze (1960–1995: 1,4 ppm 
rocznie), chociaż należy zaznaczyć, że wartość przyrostu mierzona w różnych 
latach waha się w pewnym stopniu (WMO/UNEP, 2007). Bezwzględnym wy-
mogiem chwili, zarówno ze względów związanych z ochroną klimatu, jak i ze 
względów ekonomicznych (opłata za wyemitowanie jednej tony CO2 może 
sięgać 30–40 euro za tonę) jest ograniczenie emisji ditlenku węgla. Będzie to 
możliwe przez zastosowanie OZE i energetyki jądrowej, co dobrze ilustruje po-
niższy rysunek.
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Rysunek 3. Emisja ditlenku węgla dla różnych technologii wytwarzania 
energii elektrycznej

Źródło: IEA, OECD, 2007.

Przyjęty program redukcji emisji ditlenku węgla przy zastosowaniu róż-
nych metod przedstawia rys. 4.

Rysunek 4. Przewidywany scenariusz dotyczący ograniczenia emisji 
 dwutlenku węgla

Źródło: IEA, OECD, 2007.

Inne zanieczyszczenia gazowe SO2 i NOx, odpowiedzialne za występo-
wanie kwaśnych deszczy w Europie, Chinach i Ameryce Północnej, głównie 
emitowane są podczas spalania węgla i ciężkich frakcji ropy naftowej. Dane dla 
wybranych krajów są podane w tab. 5 i 6. Problem ten dotyczy głównie takich 
krajów jak Polska, w której węgiel pozostaje głównym paliwem dla produkcji 
elektryczności i energii cieplnej.
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Tabela 5. Emisja SO
2
 w roku 2003, w wybranych krajach

Kraj SO
2
 [1000 t] Kraj SO

2
 [1000 t]

USA 10646 Polska 1564

Niemcy 616 Turcja 1346

Francja 492 EU-15 5420

Źródło: IEA, OECD, 2007.

Tabela 6. Emisja NO
x
 w roku 2003, w wybranych krajach

Kraj
 
NO

x 
[1000 t] Kraj NO

x 
[1000 t]

USA 4532 Polska 1220

Niemcy 1428 Turcja 951

Francja  805 EU-15 9269

Źródło: IEA, OECD, 2007.

Aktualnie rozpoznanym problemem jest emisja cząstek pyłu o wymiarach 
mniejszych od 2,5 mikrona, tzw. PM 2.5. Duże stężenie tych pyłów w powietrzu 
wdychanym przez człowieka, prowadzi do szkodliwych dla zdrowia ludzkie-
go efektów. W niektórych regionach Europy, np. na Śląsku, średni czas życia 
mieszkańców jest o kilka miesięcy krótszy od czasu życia przewidywanego dla 
mieszkańców żyjących w strefach czystych. 

Przy spalaniu węgla emitowane są również pewne ilości rtęci. W Stanach 
Zjednoczonych elektrownie opalane węglem emitują jedną trzecią rtęci emito-
wanej ze źródeł antropogennych (48 t/rok) w Europie, co najmniej 20 t/rok 
(Weem, 2011). Obawy dotyczące tej emisji są związane z faktem, że związki 
rtęci łatwo wbudowują się w łańcuch pokarmowy człowieka.

W końcu, nowym problemem związanym ze spalaniem paliw jest emisja 
lotnych zanieczyszczeń organicznych w tym wielopierścieniowych związków 
organicznych. Lista 18 związków o możliwych działaniach kancerogennych 
została ogłoszona przez EPA i WHO (Stephen, 1998).

Niezbyt dobrze znanym jest fakt, że przy spalaniu obecnie ok. 637,409 
mln t węgla rocznie, emisja związków uranu z pyłem i odpadami stałymi 
wynosi ok. 828,632 t (zawiera on 5883 t uranu-235), zaś emisja toru sięga 
2,039,709 t. Emisja zanieczyszczeń gazowych powoduje znaczne straty eko-
nomiczne, według danych niemieckich wynosiły one dla każdej wyemitowa-
nej tony SO2, NOx i PM 2.5 odpowiednio 6000; 5000; 13 000 dol. (w cenach 
roku 1990). Straty EU-15 (1990) związane z efektem cieplarnianym wyniosły 
4,6 x 10 9 – 1,7 x 10 11 dol. W latach 1997–2008, od 13 do 62% ludności żyjącej 
w miastach europejskich była narażona na wdychanie powietrza zawierają-
cego małe cząsteczki pyłu zawieszonego PM 10 (o wymiarach mniejszych od 
10 mikronów), obecnych w stężeniach przekraczających dopuszczalne limity. 
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Należy pamiętać, że limity te ustalane są dla celów normatywnych, ponie-
waż tak małe cząsteczki wdychane z powietrzem atmosferycznym są zawsze 
szkodliwe dla zdrowia człowieka. Jeszcze groźniejsze są cząsteczki mniejsze 
od 2,5 mikrona (PM2.5), przenikające do systemu oddechowego człowieka 
i dalej do jego obiegu krwionośnego. Obecność drobnych cząstek stałych 
i ozonu przygruntowego związane z zanieczyszczeniem powietrza stanowi 
główne zagrożenie dla zdrowia ludzi. W ramach unijnego programu „Czyste 
powietrze dla Europy” (CAFE) oszacowano, że 348 000 przedwczesnych zgo-
nów rocznie jest spowodowanych narażeniem na obecność drobnych cząstek 
stałych (PM 2.5). Przy tym poziomie narażenia średnia długość życia zmniej-
sza się o około rok. W Holandii liczba zgonów powodowanych przez PM 10 
jest większa od będącej wynikiem wypadków samochodowych (Brunkreef 
i Holgate, 2002). Oceny prowadzone przez Europejską Agencję Środowiska, 
dla 27 krajów Unii, mówią o sumarycznym skróceniu lat życia ich obywateli 
o 5 milionów lat! Stosowane w Polsce systemy odpylania i iltracji aerozoli, 
nie prowadzą do znacznego ograniczenia emisji tych zanieczyszczeń. Udo-
wodniono również, że skład chemiczny i masa pylinek wpływa na ich tok-
syczność. I tak, benzo(a)piren (BaP), jest wskaźnikiem emisji kancerogennych 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH), emitowanych 
głównie ze spalania paliw organicznych w kotłach energetycznych i silnikach 
spalinowych. Wysokie stężenia BaP są obserwowane w Czechach i w Polsce. 
Coraz bardziej popularne w niektórych regionach Europy opalanie drewnem 
domów może stać się wkrótce dominującym źródłem emisji tych niebezpiecz-
nych zanieczyszczeń środowiska. Tragiczne, ale ochrona klimatu i zachęta do 
spalania drewna i biomasy w gospodarstwach domowych, jest jedną z przy-
czyn tych niekorzystnych dla człowieka i środowiska działań (EEA, 2008). 
O ile spalanie biomasy w dużych jednostkach energetycznych (wytwarzają-
cych energię elektryczną i ciepło) wyposażonych w wysokosprawne syste-
my ograniczenia emisji zanieczyszczeń i sterowania procesem spalania, mo-
że przynieść spodziewane efekty, to spalanie biomasy w kotłach domowych 
i kominkach, powoduje większą emisję PAH, VOC i drobnych pyłów, od 
wynikającej od spalania paliw kopalnych w tych samych lub podobnych, pa-
leniskach domowych. Przykładowo, badania przeprowadzone w Lombardii, 
wykazały, że emisja PM 10 z palenisk przydomowych wyniosła 8100 t/rok, 
co stanowiło jedną trzecią emisji tych zanieczyszczeń notowanych dla tego 
regionu (Caserini, 2010).

Mapa opublikowana przez EU (EU, 2005) przedstawia regiony, w których 
przewidywany czas życia jest krótszy nawet o 36 miesięcy w związku z duży-
mi stężeniami PM 2.5 (rys. 5). Niestety, dotyczy to również szeregu regionów 
w Polsce. To są ciche Czarnobyle, które spowodowały utratę życia i zdrowia 
o wiele większej liczby istnień ludzkich niż ta tragiczna w skutkach katastrofa 
1986 r.

W Stanach Zjednoczonych, gdzie od prawie 20 lat wprowadzono wysoko-
efektywne systemy odpylania spalin i iltracji gazów wydechowych z silników 
Diesla, poprawa stanu zdrowia ludności zamieszkującej regiony miejskie jest 
wyraźna i wymierna.
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Rysunek 5. Spadek średniej długości życia (w miesiącach) spowodowany an-
tropogenicznymi cząstkami stałymi PM 2.5

Źródło: http://ec.europa.eu/environment/news/efe/20/article_2434_pl.htm

5. Technologie oczyszczania spalin

Usuwanie SO2, NOx i odpylanie, lotnych zanieczyszczeń organicznych 
i Hg, a wreszcie sekwestracja CO2 wymagają stosowania różnych, skompliko-
wanych i kosztownych technologii. Odsiarczanie i odazotowanie spalin opiera 
się głównie na metodach mokrych wapiennych (FGD) i redukcji katalitycznej 
(SCR). Jednakże rozwijane są nowe zaawansowane technologie, wykorzystują-
ce techniki plazmowe, instalację wykorzystującą wiązkę elektronów zbudowa-
no w EC Pomorzany (Chmielewski, 2005). Oceniane koszty ograniczenia emisji 
NOx w Europie są trzy razy większe od kosztów ograniczenia emisji SO2. Suma-
ryczne koszty usuwania tych obu zanieczyszczeń wynoszą rocznie od 1 do 2% 
obecnego GDP (Van Harmelen i in., 2002). Dlatego też w ramach współpracy 
europejskiej poszukiwane są nowe metody, w tym wspomniane wyżej techniki 
plazmowe (PlasTEP, 2010). Na zdj. 1 przedstawiono zdjęcie sterowni, z której 
steruje się pracą systemu i rejestruje się parametry dotyczące wskaźników emi-
syjnych.

http://ec.europa.eu/environment/news/efe/20/article_2434_pl.htm
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Zdjęcie 1. Sterownia instalacji do jednoczesnego usuwania SO
2
 i NO

x
 przy 

użyciu wiązki elektronów, w EC Pomorzany

Źródło: zbiory własne.

Schemat sekwestracji CO2 obejmuje trzy zasadnicze stadia: wychwycenie 
CO2 emitowanego ze źródła wraz z jego oczyszczeniem, osuszeniem i spręże-
niem, jego transport do miejsca magazynowania, wpompowanie CO2 w geolo-
giczny zbiornik składowania. Typowy koszt wychwycenia CO2 z gazów spali-
nowych elektrowni (przy użyciu najlepiej opanowanej technologii polegającej 
na absorpcji gazu w roztworze amin) wynosi ok. 40–60 euro/t (Damen i in., 
2005).

Technologie związane z usuwaniem rtęci polegają głównie na zastoso-
waniu sorbentów. Z kolei lotne zanieczyszczenia organiczne są emitowane 
w bardzo małych stężeniach i nie istnieją jeszcze metody ciągłego monitoringu 
on line. Niezbędne jest stosowanie żmudnych metod polegających na poborze 
próbek, zatężaniu zanieczyszczeń i analizie opartej o metodę GC/MS (Chmie-
lewski i in., 2003). Dlatego też w praktyce ograniczenia dotyczą głównie emisji 
dioksyn ze spalarni śmieci.

6. Udokumentowane zasoby paliw kopalnych

Wiemy, że zasoby paliw kopalnych są ograniczone (EIA, 2007). Oceniane 
zasoby ropy naftowej na dzień 1 stycznia 1997 r. wynosiły 1018,5–1160,1 mld 
baryłek (7,1 x 1021 J). Średnia konsumpcja roku 1998 wynosiła 74,9 mln baryłek 
dziennie (457 x 1015 J/dobę, 167 x 1018 J/a). Oceniany okres do pełnego wy-
czerpania zasobów wynosił 42,5 roku. Oceniane zasoby ropy naftowej na dzień 
1 stycznia 1999 r. wynosiły 967,5–1033,2 mld baryłek. Średnia konsumpcja roku 
1998 to 73 643 mln baryłek dziennie. Okres wyczerpania zasobów 38,4 roku. 
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Oceniane zasoby gazu ziemnego na dzień 1 stycznia 1997 r. wynosiły 140–146 
trylionów m3 (5,37 x 1021 J). Konsumpcja roku 1996 wyniosła 81,9 x 1018 J. Za-
soby miały starczyć na 65,5 roku. Od tego czasu sytuacja nie zmieniła się wiele 
i jeszcze w tym wieku zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego zostaną całko-
wicie wyczerpane (tab. 7). Ponad 68% zasobów ropy naftowej i 67% zasobów 
gazu naturalnego znajduje się w rejonie Bliskiego Wschodu i w Rosji.

Tabela 7. Udokumentowane zapasy ropy naftowej i gazu

Rok 1997 1998 2005 2006 2007
Ropa naftowa Miliardy 

baryłek
1,018–1,160 967–1033 1,119–1,201 1,317

Gaz Tryliony, m3 140–146 176–180 181 175

Źródło: EIA, 2007.

Złoża węgla kamiennego istnieją niemalże w każdym kraju, ich eksploata-
cja jest możliwa w 70 krajach (tab. 8) (Coal Facts, 2006). Przy obecnym poziomie 
wydobycia zasoby węgla wystarczą na 155 lat.

Tabela 8. Możliwe do eksploatacji zasoby węgla kopalnego

Antracyt i bitumen Węgiel brunatny Razem
Miliony ton 479781 425155 904936

Źródło: Coal Facts, 2006.

7. Aspekt ochrony zasobów surowcowych

Każdy chemik łatwo udowodni tezę, że z punktu widzenia gospodarki 
polegającej na zachowaniu surowców kopalnych dla przyszłych pokoleń (roz-
wój zrównoważony), spalanie gazu oraz pochodnych ropy naftowej w dużych 
kotłach energetycznych jest szkodliwe społecznie. Proceder ten powinien być 
zakazany prawnie. Kopalne węglowodory są głównymi surowcami dla prze-
mysłu chemicznego i petrochemicznego (produkcja tworzyw sztucznych, na-
wozów sztucznych), ponadto stanowią one materiały napędowe dla środków 
transportu i są podstawowym źródłem ciepła dla gospodarstw domowych. 
Teoria maksimum Hubberta mówi, że dla danego regionu, dla zasobów od 
pojedynczego otworu do całości zasobów globalnych, wykres przedstawiają-
cy krzywa wydajności produkcji ropy w czasie ma kształt dzwonu. Associa-
tion for the Study of Peak Oil and Gas (ASPO) przewiduje, że maksimum na 
krzywej zostało osiągnięte w roku 2010 (Peak Oil, 2010). Charakterystyczny jest 
fakt, że politycy, o ile podnoszą sprawę kryzysu energetycznego, zupełnie za-
pominają o powiązanym z nim kryzysie surowcowym (Swieboda, 2006).
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8. Odnawialne źródła energii 

Wielkie oczekiwania wiązała ludzkość z wprowadzeniem odnawialnych 
źródeł energii (OZE), niestety, ich rozwój jest wolniejszy od przewidywane-
go. Będąc wierni prawom termodynamiki, musimy jednak stwierdzić, że ener-
gia nie może się odnawiać. Pierwsze prawo termodynamiki mówi, że energia 
w układzie nie może powstać ani nie może być zniszczona, może być jedy-
nie przekształcona z jednej formy w inną. Jednakże drugie prawo termodyna-
miki, znane powszechnie jako prawo wzrostu entropii, dodaje, że o ile ilość 
energii pozostaje taka sama (I prawo), to jej jakość (zasób energetyczny), jak 
i jakość przetworzonej materii pogarszają się w czasie. Energia użytkowa jest 
nieuchronnie wykorzystywana do produkcji i napraw. W procesie jej wyko-
rzystania zamienia się ona w energię bezużyteczną. Tak więc, energia użytko-
wa jest bezpowrotnie tracona. To, co nazywamy OZE, wykorzystuje energię 
przekazywaną atmosferze, wodom, ziemi przez Słońce i geotermię. Generalnie 
przyjmuje się, że wszystkie problemy związane z zapotrzebowaniem na ener-
gię i ograniczeniem emisji gazów można rozwiązać przez zastąpienie spalania 
paliw kopalnych wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Mało uwagi 
poświęca się ograniczeniom stosowania tych technologii. Niestety, OZE nie za-
spokoją potrzeb społeczeństwa nastawionego na konsumpcję (Trainer, 2007).

Pewne czynniki ograniczające efektywność wykorzystania energii sło-
necznej i energii wiatru przedstawia lista podana w tab. 9.

Tabela 9. Obecny status odnawialnych źródeł energii i EJ

Ogniwa fotovoltaiczne Energia wiatrowa EJ
Wymagany obszar 
pod budowę

20 m2/kW
130 km2/1000 MW

500 m2 dla dwu  
jednostek 250 kW 
(wysokość 30 m,  
średnica śmigła 28 m)

0,4 km2/ 
1000MW

Roczne wykorzystanie 
mocy zainstalowanej

ca. 12% brak generacji 
w nocy

20–25% prędkość 
wiatru > 6 m/s

ca. 80%

Źródło: Gamble, J, 2010.

Rzeczywistą rolę w produkcji energii opartej o zasoby „energii odna-
wialnej” odgrywa energia wodna i produkcja biomasy. W niektórych krajach 
jednak energia potencjalna rzek została już wykorzystana w 100%. Dlatego 
też globalny udział odnawialnych źródeł energii (łącznie z hydroenergetyką) 
w ogólnym bilansie energetycznym świata wynosi ok. 6%. Planowany przyrost 
generacji OZE wynoszący 4,5 PWh głównie opierał się będzie o wzrost dostaw 
elektryczności z hydroenergetyki równy 2,4 PWh (o 54%) i z energetyki wiatro-
wej 1,2 PWh (26%), inne technologie OZE (energia słoneczna, spalanie biomasy 
i śmieci, przypływy i fale na oceanach) dalej będą miały niewielkie znaczenie 
z uwagi na techniczno-ekonomiczne ograniczenia dotyczące ich stosowania 
(rys. 6).
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Rysunek 6. Generacja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (z wyłą-
czeniem energii wiatru i wodnej) [PWh]

Źródło: International Energy Outlook, EOA DOE US, 2010.

Produkcja biomasy musi uwzględnić ograniczenia związane z wykorzy-
staniem gruntów uprawnych i wpływ zużycia pewnych produktów roślin-
nych na ceny żywności. Dotyczy to głównie produkcji paliw płynnych. Ceny 
oleju rzepakowego w EU wzrosły w ciągu ostatnich pięciu lat dwukrotnie, co 
powoduje konlikt między producentami żywności a producentami bioener-
gii. Pierwsi z nich oskarżają rządy EU, że poprzez politykę akcyzową pro-
mują produkcję biopaliw (El Amin, 2007). Problem zrównoważonego rozwo-
ju przemysłu biopaliw przedstawia ostatni raport wydany przez ONZ (UN 
Energy, 2007). Poza zwykłym spalaniem biomasy, takiej jak słoma czy zrębki 
drewna, można z biosurowców wytwarzać bardziej szlachetne nośniki ener-
gii, takie jak biogaz, bioetanol, biobutanol, biodiesel, używać jako biopaliwo 
oleje roślinne, czy też wytwarzać gaz drzewny (holtzgaz). Bioetanol jest do-
datkiem do paliwa w wielu krajach, w Brazylii wymagane jest, aby silniki sa-
mochodowe mogły spalać mieszankę zawierająca do 25% etanolu, a w niektó-
rych stanach USA do 10%. Trzeba pamiętać jednak, że ciepło spalania etanolu 
(19,6 MJ/L) jest o 34% niższe od ciepła spalania benzyny (32 MJ/L). Wyższą 
wartość ciepła spalania ma biodiesel (33 MJ/L), ale też będącą o 9% niższą od 
ciepła spalania normalnego paliwa do silników diesla, produkowanego z ro-
py naftowej. Rynek biopaliw zaczyna się rozwijać i w Polsce (KIB, 2011). Waż-
ne jest, że do technologii biopaliw mogą mieć dostęp kraje o różnym stopniu 
rozwoju, a koszty inwestycyjne związane z rozwojem tej gałęzi przemysłu nie 
są wysokie (SCI, 2008).

Ostatnie badania wykazują jednak, że ocena pozytywnego wpływu stoso-
wania biomasy na zmniejszenie efektu cieplarnianego nie jest tak prosta jak się 
do tej pory wydawało. Wszystko zależy od lokalnych warunków i typu stoso-
wanej biomasy. W naszym klimacie potrzeba ok. 100 lat na odtworzenie lasów 
i stosowanie biomasy może być neutralne dla składu atmosfery tylko przy przy-
jęciu odpowiednio długich przedziałów czasowych. Naukowcy, podnosząc ten 
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argument, postulują, aby emisje z energetycznego wykorzystania biomasy nie 
były dalej wyłączane z LCA (Life Cycle Assesment), lub traktowane tak samo 
jak emisje z innych procesów energetycznych. Bez wątpienia neutralność uży-
cia biomasy może być udowodniona poprzez pełną ocenę całego procesu jej 
wytwarzania (uprawa, zbiór, przetwarzanie, transport i spalanie). Niektórzy 
naukowcy żądają zrewidowania podjętej na konwencji OECD w roku 1991 de-
cyzji, o tym, że emisje CO2 wynikające z użycia biomasy nie są zaliczane do 
bilansu emisji poszczególnych krajów członkowskich (UNEP, 2011).

 Jeśli chodzi o Polskę, to nie należy wiązać zbyt dużych nadziei z foto-
woltaniką (oczywiście wykorzystanie energii słonecznej, szczególnie w okresie 
marzec–październik do ogrzewania wody ma duży sens), ponieważ strumień 
energii promieniowania słonecznego docierający na naszej długości geograicz-
nej jest niezbyt wielki (rys. 7).

Rysunek 7. Strumień energii słonecznej docierający do różnych regionów 
Europy

Źródło: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eu_opt/PVGIS-EuropeSolarPotential.pdf

Oczywiście celowym działaniem jest stosowanie kolektorów energii sło-
necznej do podgrzewania wody i pomp ciepła do ogrzewania domów jednoro-
dzinnych. Słoneczne podgrzewacze wody mogą zmniejszyć dwukrotnie zuży-
cie energii potrzebne do podgrzania tej samej objętości wody z wykorzystaniem 
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spalania gazu i aż ośmiokrotnie w przypadku stosowania energii elektrycznej 
w tym samym procesie.

Podobnie jeśli chodzi o energię wiatru (a użyteczne są wiatry o prędkości 
powyżej 6,5 m/s), naziemne wiatraki nie zaspokoją naszych potrzeb na energię 
elektryczną.

Rysunek 8. Średnia prędkość wiatru (lata 2003–2005) w różnych regionach 
Europy (m/s)

Źródło: http://www.eea.europa.eu/publications/europes-onshore-and-offshore-wind-energy-
potential

Rozwój energetyki wiatrowej na lądzie , jest sprzeczny z polityka zalesia-
nia pól i nieużytków. Ochrona ptaków, tak ważna w Polsce, może też być trud-
niejsza. Tak np. w Kalifornii na farmie wiatrowej „Altamont Pass” zginęło lub 
zostało rannych, w ciągu trzech lat, 30 zagrożonych wyginięciem złotych orłów 
i 75 innych ptaków drapieżnych w tym jastrzębi myszołowów.

Mimo zdarzających się huraganów, obszary o prędkościach wiatrów ak-
ceptowalnych z punktu widzenia produkcji energii elektrycznej w turbinach 
wiatrowych, maleją z roku na rok (Kusto, 2010).

Inna formą OZE są małe biogazownie, wykorzystujące do produkcji ga-
zu zawierającego 50–60% palnego metanu. Instytut Chemii i Techniki Jądro-
wej, wraz z twórcami patentu opartego o koncepcje procesu dwustopniowego, 
wraz z irmą UNISERV SA, buduje niedużą instalację bioelektrowni , w ramach 
projektu Intech. Przy projektowaniu tej jednostki wykorzystano wyniki badań 
na instalacji pilotowej działającej w Szewni Wielkiej (ilustr. 1 – zob. wkładka).
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ICHTJ rozwija również techniki membranowe pozwalające na standary-
zację zawartości metanu w uzyskanym paliwie do stężeń wymaganych dla do-
staw do sieci gazowniczej (Polak, 2010).

9. Energetyka jądrowa

Energetyka jądrowa, sprawdzona technologia dla bazowej produkcji 
energii elektrycznej, będzie w przyszłości odgrywać bardzo ważną rolę w pro-
dukcji energii elektrycznej. Dalszy jej rozwój zależy od akceptacji społecznej 
i poparcia rządowego. 

Rysunek 9. Rozwój poszczególnych generacji reaktorów jądrowych (DOE – 
Argonne National Laboratory)

Źródło: DOE, 2012.

W tej chwili eksploatowane są reaktory generacji II, w Polsce przewiduje 
się budowę rektorów generacji III i III +, reaktory generacji IV są jeszcze na 
etapie testowania, lub wczesnym etapie rozwoju, zestawienie różnych typów 
reaktorów podaje tab. 10.

Reaktory generacji III i III+ zapewniają lepsze wykorzystanie paliwa oraz 
są wyposażone w układy ograniczające skutki nawet najcięższych awarii, np. 
stopienia rdzenia. Awaryjne systemy chłodzenia wykorzystują grawitacyjny 
spływ wody, a odprowadzenie ciepła wykorzystuje zjawiska konwekcji na-
turalnej i parowania czynnika chłodzącego. Rekuperację wodoru uzyskuje się 
na złożach katalitycznych. Wszystkie te układy działają nawet przy braku za-
silania energią elektryczną. Takich zabezpieczeń nie posiadały reaktory II ge-
neracji pracujące w Elektrowni Fukushima, których system chłodzenia może 
utrzymywać bezpieczny zakres temperatur obiegu wodnego, bez pracy pomp 
cyrkulacyjnych, przez ok. 7 godzin od momentu zaniku ich zasilania prądem 
elektrycznym.
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Reaktory IV generacji przez zastosowanie innych niż woda czynników 
chłodzących będą mogły pracować w wyższych temperaturach, co zwiększy 
wynikającą z cyklu Carnota, efektywność pracy bloku. Reaktory pracujące 
na neutronach prędkich, powielające będą wytwarzały więcej paliwa rozsz-
czepialnego (Pu) od tego który zużyją. W pewnych typach rektorów zostanie 
wykorzystany Th-232, który mimo że nie jest izotopem rozszczepialnym, po 
pochłonięciu neutronu przechodzi w rozszczepialny U-233. Toru w skorupie 
ziemskiej jest więcej niż uranu, co pozwoli na zaopatrzenie reaktorów jądro-
wych w paliwo przez wiele, wiele lat.

Chemia i inżynieria chemiczna odgrywają decydującą rolę w uzysku ura-
nu z rud, przetwarzaniu i wzbogacaniu uranu, eksploatacji reaktora (chemia 
chłodziwa (wody), rekombinacji wodoru, adsorpcji gazów szlachetnych etc.), 

Tabela 10. Typy rektorów jądrowych

Typ reaktora Zastosowanie Chłodziwo Moderator

Chemiczna  
forma  
paliwa

Stopień  
wzbogacenia*

Termiczne

BWR  
(woda wrząca)

elektryczność H2O H2O UO2 nisko-
wzbogacony U

PWR  
(ciśnieniowe)

elektryczność,  
napęd  

statków

H2O H2O UO2 nisko-
wzbogacony U

Ciężkowodne elektryczność, 
produkcja Pu

D2O D2O UO2 albo 
uran  

metaliczny

 U naturalny

Chłodzone  
gazem 

elektryczność, 
produkcja Pu

CO2 lub He grait UC2 albo 
uran  

metaliczny

nieco  
wzbogacony  

lub naturalny U

Chłodzone  
wodą,  
graitowe

elektryczność, 
produkcja Pu

H2O grait UC2 albo 
uran  

metaliczny

nieco  
wzbogacony U

Chłodzone  
gazem,  
ze złożem  
zawieszonym**

elektryczność He pod 
ciśnieniem

Grait i SiC UO2 lub 
ThO2 

nisko-
wzbogacony U

Prędkie

Wykorzystują-
ce neutrony  
prędkie,  
powielające

elektryczność, 
produkcja Pu

stopione 
Na lub Pb

nie-
wymagany

mieszaniny 
PuO2 i UO2 

mieszaniny  
PuO2 i UO2

*Zawartość izotopu U-235 w odniesieniu do U-238.U naturalny zawiera 0,7% U-235, U nieco wzbo-
gacony zawiera od 0,8 do 3,0% U-235, uran niskowzbogacony od 3,0 do 5,0% U-235.
** Na etapie rozwoju.
Źródło: DOE, 2012; IEE,2005.
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przerobie paliwa (rozpuszczanie, proces PUREX wydzielania Pu, ekstrakcja 
aktynowców mniejszościowych etc) oraz przerobie odpadów promieniotwór-
czych (wymiana jonowa, zatężanie, współstrącenie, metody membranowe). 
W Polsce zagadnieniami tymi zajmuje się Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 
(IChTJ) w Warszawie, sukcesor powstałego w roku 1955 oddziału chemicz-
nego Instytutu Badań Jądrowych. Instytut wraz z Państwowym Instytutem 
Geologicznym – PIB prowadzi technologiczne rozpoznanie polskich złóż ura-
nu, w oparciu o własne patenty przygotowuje substraty do produkcji paliwa 
uranowego (rys. 10) i torowo-uranowego, prowadzi prace nad ekstrakcją akty-
nowców mniejszościowych.

Rysunek 10. Kuliste ziarna tlenku uranu, substratu wyjściowego do produk-
cji paliwa jądrowego, otrzymane metodą zol – żel z UO

2
(NO

3
)

2
 ·6H

2
O w labo-

ratorium Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej (ICHTJ)

Źródło: na podstawie materiałów ICHTJ.

Brak energetyki jądrowej w Polsce jest tragicznym skutkiem zatrzymania 
budowy EJ w Żarnowcu, mimo dużego stopnia jej zaawansowania. Podobny 
reaktor został zbudowany w Paks na Węgrzech i pracuje do dnia dzisiejszego. 

Nowa elektrownia jądrowa może produkować energię za cenę mniejszą 
od 5 centów US za kWh, jeśli koszty budowy i eksploatacji są dobrze zaplano-
wane i utrzymane przez inwestora. Przy tej cenie będzie ona tańsza od pro-
dukowanej w elektrowni gazowej i dalej droższa od produkowanej w elek-
trowni węglowej (przy cenie węgla 70 dol. za tonę). Będzie jednak tańsza od 
produkowanej w elektrowni węglowej, jeśli zostaną wprowadzone opłaty 
za emisję CO2. Przewiduje się, że moc zainstalowana w elektrowniach jądro-
wych w świecie wzrośnie z 348 GW w roku 1995 do 378 GW w roku 2020 i 416 
GW w roku 2030. Jednakże w ogólnym bilansie udział energetyki jądrowej 
zmaleje z uwagi na fakt, że co prawda zostaną wybudowane nowe reaktory, 
ale szereg starszych zostanie zamkniętych. Przewidywane koszty wytwarza-
nia w różnych typach elektrowni podaje raport Międzynarodowej Agencji 
Energii (2008) – rys 11.



Część i. Podstawy energetyki jądrowej

74

Rysunek 11. Przewidywane ceny energii elektrycznej z różnych źródeł energii

Źródło: Word Energy Outlook, IAEA/OECD, 2008.

Koszty inwestycyjne w przypadku EJ są bardzo wysokie, budowa reak-
tora kosztuje od 3,5 do 6 mld dol. Z drugiej strony koszty produkcji są niższe 
z uwagi na niższe ceny paliwa. Ponadto zasoby uranu są duże i szeroko roz-
przestrzenione w świecie, w reaktorach jądrowych może być stosowany tor, 
którego w skorupie ziemskiej jest więcej niż uranu. Według danych z 2008 r. 
znane zasoby uranu, które mogą być eksploatowane przy cenie niższej od 
130 dol. za kilogram, (czyli zbliżonych do obecnej ceny), to 5,5 mln t. Nierozpo-
znane zasoby, których istnienie przewidywane jest z budowy struktur geolo-
gicznych to 105 mln t. Rozwój nowych generacji reaktorów pozwoli na lepsze 
wykorzystanie uranu naturalnego, bo produkcja energii elektrycznej zwiększy 
się nawet stukrotnie z jednostki paliwa. Wtedy zasoby powinny wystarczyć, na 
co najmniej, 3 tys. lat. Jeśli ceny uranu znacząco wzrosną, to opłacalna stanie się 
eksploatacja złóż ubogich w uran i odpadów. Potencjalnie największe zasoby 
są w wodzie morskiej, zawierającej 3,3 grama uranu na tonę wody. To znaczy, 
że ogólne zasoby sięgają 4 mld t – o tysiąc razy więcej od zasobów zawartych 
w rudach. Naukowcy z Japonii eksperymentalnie wyodrębnili uran z wody 
morskiej. Szacunkowa cena kilograma pierwiastka uzyskanego tą metodą to 
ok. 800 dol. za kilogram. W kraju jest ok. 7,3 tys. t zasobów rudy uranowej w zi-
dentyikowanych zasobach. Zidentyikowane złoża mieszczą się w okolicach 
Rajska w woj. podlaskim, Okrzeszynie, Grzmiącej i Wambierzycach w woj. 
dolnośląskim. Interesującym obszarem z punktu widzenia możliwości wy-
stępowania złóż uranu jest synekliza perybałtycka (Chmielewski, 2010). Elek-
trownia węglowa o mocy 1000 MW spala rocznie ok. 3 mln t węgla i wytwa-
rza 150–200 tys. t odpadów stałych (z gazami emitowanymi do atmosfery ok. 
7 mln t). Elektrownia jądrowa o podobnej mocy zużywa rocznie ok. 7 t UO2 i po 
przerobie zużytego paliwa powstaje ok. 1 t wysokoaktywnych odpadów. A za-
tem przy rozwiązanych zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pracy 
reaktora, składowaniem odpadów i ryzykiem proiliracji, energetyka jądrowa 
stanie się znaczącym źródłem energii (IEA, 2006).
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10. Świat – Europa – Polska

Polityka energetyczna Polski do 2030 r. został przyjęta Uchwałą Rady Mi-
nistrów nr 202/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. (BIP, 2010). 

W Polsce w roku 2006, gospodarstwa domowe zużywały ok. 32%, prze-
mysł ok. 27%, transport ok. 23%, usługi ok. 10%, rolnictwo ok. 7% energii inal-
nej. Około 15% tej energii było zużywane w postaci energii elektrycznej oraz 
20% w postaci węgla, w UE-25 udział energii elektrycznej w całkowitym bi-
lansie wynosi 20%, zużycie stałych paliw kopalnych jedynie 4,7%. To jest za-
sadnicza różnica decydująca o strategii rozwoju energetyki w Polsce. W gospo-
darstwach domowych energia w 60% zużywana jest na ogrzewanie, w 8% na 
podgrzewanie wody. W tym zakresie szereg zagadnień może być rozwiązywa-
ne na szczeblu lokalnym, elektroenergetyka stanowi zagadnienie ogólnokrajo-
we i decyduje o dalszym rozwoju gospodarczym i społecznym państwa.

Globalne uwarunkowania. Wspomniany dokument rozpoczyna się stwier-
dzeniem: „Jednocześnie w ostatnich latach w gospodarce światowej wystąpił 
szereg niekorzystnych zjawisk. Istotne wahania cen surowców energetycznych, 
rosnące zapotrzebowanie na energię ze strony krajów rozwijających się, poważne 
awarie systemów energetycznych oraz wzrastające zanieczyszczenie środowiska 
wymagają nowego podejścia do prowadzenia polityki energetycznej”. Faktem 
jest, że wyliczone w omawianym dokumencie niekorzystne uwarunkowania ze-
wnętrzne wystąpiły w sposób nasilony w ostatnich latach, ale to, że wystąpią 
wiadomo było od dawna. Autor współpracuje z przedstawicielami energetyki 
zawodowej od roku 1986 i zarówno przedstawiciele energetyki, jak i naukowcy, 
znali i prognozowali nasilenie wszystkich tych niekorzystnych dla rozwoju ener-
getyki czynników w przyszłości, już na początku lat 90.
 – Łatwo można było przewidzieć, że przy ograniczonych zasobach paliw 

kopalnych ich ceny będą rosły dramatycznie.
 – Łatwo można było przewidzieć, że obserwowany rozwój Chin, Indii, ty-

grysów azjatyckich i potrzeby Azji oraz Ameryki Południowej spowodują 
rosnący popyt na surowce energetyczne.

 – Łatwo można było przewidzieć, że wymagania ochrony środowiska spo-
wodują wzrost cen wytwarzania energii. Nawet, jeśli aspekt związany 
z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla nie był jasno zarysowany, to 
wiadomo już było, że poza ograniczeniem emisji masowej pyłu, potem 
SO2, potem NOx, wprowadzone zostaną inne ograniczenia emisyjne. Do-
kument nie wymienia nowych trendów dotyczących ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń z elektrowni opalanych węglem; ograniczenia emisji rtęci 
i niemetanowych związków organicznych. W sprawie ostatnich podpisa-
liśmy już odpowiednie konwencje.
O tych czekających ludzkość problemach energetycznych wiedzieli i Pola-

cy, i cały świat. Inne kraje, nie szukając daleko, Czechy, Słowacja czy też Rumu-
nia, podjęły odpowiednie działania już wtedy.

W Polsce i w świecie, w pewnym okresie przyjęto za pewnik, trzy uspa-
kajające sumienie decydentów tezy mówiące o tym, że, problemy energetyczne 
globu i naszego kraju da się rozwiązać w oparciu o:
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 – oszczędzanie energii,
 – wprowadzenie małych źródeł rozproszonych,
 – rozwój energetyki odnawialnej.

Oczywiście wszystkie te możliwości energetyczne trzeba wykorzystać, są 
one ważne, ale marginalne. 
 – W Polsce zużycie energii elektrycznej na głowę mieszkańca jest dwukrot-

nie niższe od zużycia w takich krajach, jak Niemcy, Francja, Dania i cała 
Europa Zachodnia. Debaty o oszczędności energii odbywają się w dobrze 
oświetlonych w dzień, klimatyzowanych salach itd.

 – Źródła rozproszone nie mogą się opierać o spalanie paliw stałych (przy 
spalaniu biopaliw; drewna, biomasy etc emitowane są lotne zanieczysz-
czenia organiczne – instalacje wymagają stosowanie dobrych systemów 
oczyszczania spalin). Dania, chyba jedyny kraj posiadający źródła roz-
proszone, 81% energii uzyskuje ze spalania ropy i gazu. Nigdy, nigdzie 
i nawet w cytowanym dokumencie nie jest podniesiony aspekt oszczę-
dzania paliw kopalnych (głównie gazu i ropy), jako surowców przemysłu 
chemicznego (nawozy sztuczne, polimery, paliwa pędne i smary). Duże 
miasta są głównymi strukturami cywilizacji napędzającymi socjalny, eko-
nomiczny i technologiczny postęp ludzkości. W roku 2030 w miastach bę-
dzie mieszkało 60% globalnej populacji globu – a więc liczba żyjących tam 
mieszkańców będzie równa sumarycznej liczbie ludności zamieszkującej 
Ziemię w roku 1986. Nawet dzisiaj, kiedy w miastach żyje ok. 50% lud-
ności, konsumują one około dwu trzecich energii – 7900 Mtoe. Rezydenci 
miast konsumują więcej węgla, gazu i elektryczności od średniej świato-
wej, mniej ropy. Przewidywany do roku 2030 wzrost urbanizacji spowo-
duje wzrost konsumpcji energii do 12 400 Mtoe, co będzie stanowiło ok. 
73% całkowitego zużycia energii. 81% przewidywanego wzrostu będzie 
dotyczyło krajów, które nie należą do OECD (IEA, 2008). Nie wydaje się, 
żeby źródła rozproszone pozwoliły na zaspokojenie potrzeb na energię 
elektryczną tych wielomilionowych metropolii.

 – Energetyka wykorzystująca źródła odnawialne, dostarcza kilkanaście 
procent zapotrzebowania świata na energię elektryczną i za sto lat bę-
dzie dalej zaspokajała kilkanaście procent potrzeb (obecnie Francja 14%, 
Niemcy 15,9%, Dania 29,9%). Niemcy ze swymi 22,4% całkowitej energii 
generowanej z OZE, aż 78,9% tego ułamka uzyskują ze spalania biomasy 
i odpadów. Inny przodujący w użyciu OZE kraj – Austria (78,2% ener-
gii globalnej), 56,7% tego udziału uzyskuje ze spalania biomasy i śmieci, 
39,4% z hydroenergetyki (DESTATIS, 2011). Spalanie biomasy i śmieci, tak 
jak wszystkie procesy termiczne powoduje emisję wielu zanieczyszczeń, 
wywołujących efekt cieplarniany i niekorzystne efekty zdrowotne. Wśród 
tych zanieczyszczeń emitowane są węglowodory, których limity emisji nie 
są jak na razie normowane. W przypadku produkcji energii elektrycznej 
z OZE (fotowoltaika, energia wiatru) powstaje problem magazynowania 
energii, który nie jest łatwy do rozwiązania, pamiętając o fakcie, że istnieją 
jedynie trzy formy energii, które mogą być wykorzystane dla takich zasto-
sowań: kinetyczna, potencjalna i chemiczna.
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Efektywność energetyczna. W Unii Europejskiej przewidywany jest 
wzrost efektywności energetycznej, ale głównie wynika on z ograniczenia wiel-
kości lokalnych przemysłów wydobywczych (węgiel, rudy), nikłej roli w wy-
twarzaniu energii elektrycznej elektrowni opalanych paliwami stałymi (poza 
uzyskanym w ten sposób zmniejszeniem nakładów energetycznych na wydo-
bycie węgla, zmniejszane są nakłady energetyczne na zapewnienie właściwej 
ochrony środowiska przy ich spalaniu). Głównie względny spadek energo-
chłonności nastąpi w wyniku wzrostu udziału zużycia gazu ziemnego i ropy 
naftowej w ogólnym bilansie energii. Nie jest to na pewno rozwój zrównowa-
żony, o czym mówi Unia Europejska.

Warto odnotować, przedstawioną na rys. 2 wielkość procentowego udzia-
łu energii odnawialnej (głównie hydroenergetyki) w bilansie ogólnym – 10% 
w roku 2020.

Stwierdzenie, że w Polsce istnieją duże możliwości oszczędzania energii, 
jest na pewno prawdziwe, bo wiele jej zastosowań jest mało efektywnych. Ale 
proste stwierdzenie, że gospodarka jest mało efektywna, ponieważ zużycie 
energii na jednostkę GNP jest wysokie nie jest prawdziwe. Niska wartość GNP 
na głowę mieszkańca w Polsce wynika m.in. z faktu, że charakterystyczne dla 
społeczeństwa informacyjnego o dobrze rozwiniętej infrastrukturze usługowej, 
sportowej, zdrowotnej, komunikacyjnej, zużycie energii elektrycznej w Polsce 
jest niskie. Wynosi ono w Polsce 27,7, w Danii 43, w Niemczech 49, a we Francji 
51 MWh na głowę mieszkańca. Dlatego też, jeżeli Polska ma się znaleźć w krę-
gu krajów rozwiniętych musi wytwarzać więcej energii elektrycznej. Z drugiej 
strony 61% energii zużywane jest w Polsce przez przemysł wydobywczy i prze-
twórczy. Jeszcze długo przemysł miedziowy (procesy hutnicze i elektroliza), 
wydobycie węgla (budowa nowych głębszych kopalni, zdejmowanie nadkła-
dów ziemnych, odpompowywanie wód), raineryjny (procesy termicznej prze-
róbki ropy i procesy rektyikacyjne) będą odgrywały kluczowa rolę w gospo-
darce kraju. Tylko ktoś negujący prawdziwość I prawa termodynamiki może 
doszukiwać się wielkich oszczędności w zużyciu energii, bez restrukturyzacji 
gospodarki i energetyki.

Redukcja emisji zanieczyszczeń. Już w tej chwili energetyka konwencjo-
nalna na przygotowanie paliwa (rozdrabnianie, pulweryzacja etc.), oczyszcza-
nie spalin (odpylanie, odsiarczanie, odazotowanie) zużywa do 10% wyprodu-
kowanej energii. Proces sekwestracji dwutlenku węgla, jeszcze nieopanowany 
technicznie, zwiększy znacznie zużycie energii na potrzeby własne elektrow-
ni. Proces oxyspalania, który jest tylko procesem wspomagającym proces se-
kwestracji, powiększy dalej jałowe zapotrzebowanie na energię niezbędne dla 
uzysku tlenu z powietrza lub rozkładu wody. Dlatego też konwencjonalna 
technika węglowa z zastosowaniem technologii oczyszczania spalin będzie 
techniką długo dominująca na rynku energetycznym, nawet przy konieczności 
wnoszenia opłat za emisję CO2. Dodatkowe koszty pracy energetyki węglowej 
będą związane z wprowadzaniem nowych ograniczeń emisyjnych dotyczących 
emisji cząstek pyłu PM 2.5 i rtęci, a być może i lotnych niemetanowych zanie-
czyszczeń organicznych. Trendy światowe dotyczą wprowadzania technologii 
jednoczesnego usuwania wielu zanieczyszczeń gazowych i stałych.
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Dywersyikacja źródeł i kierunków pozyskania paliw i energii. Doku-
menty UE, OECD – IAE, IAEA etc. w sposób klarowny nakreślają kierunki roz-
woju energetyki jądrowej w świecie oraz w Europie, pozwalają też na wysnucie 
wniosków dotyczących działań, które powinny być podjęte w Polsce. Nie są to 
zresztą wnioski odkrywcze, ponieważ znane są w kręgach specjalistów od lat, 
brak było jedynie decyzji politycznych co do ich realizacji. W Europie pracu-
je 197 reaktorów jądrowych o mocy ok. 190 GWe, w pięciu krajach jest budo-
wanych (lub podjęto decyzję co do ich budowy) 12 nowych reaktorów o mocy 
10 GWe. Jest to największe przedsięwzięcie rozwiniętej Europy zapobiegające 
emisji dwutlenku węgla do atmosfery (PTN, 2009).

Już teraz wiemy, że źródła odnawialne, których sam jestem wielkim zwo-
lennikiem, nie spełnią swoje roli i poza energią wodną, której zasoby są rów-
nież ograniczone, pokrywają zaledwie kilkanaście procent potrzeb świata na 
energie elektryczną, i za pięćdziesiąt, i za sto lat, będą dalej zaspokajać jedynie 
kilkanaście procent ogólnych potrzeb. Razem z szeroko reklamowanym proce-
sem sekwestracji dwutlenku węgla służą jedynie za łatwy pretekst pozwalający 
na zdjęcie z barków polityków odpowiedzialności za przyszłość energetycz-
ną świata. Nie istnieją i nie będą istniały technologie zapewniające generację 
energii elektrycznej w oparciu o źródła rozproszone, dla dużych aglomeracji 
miejskich takich, jak Sao Paulo, Pekin, Tokio czy nawet małych miast, takich 
jak Warszawa czy Łódź. Budowa elektrowni o mocy bazowej rzędu 1000 MWe 
będzie dalej niezbędna, a przy ograniczeniach dotyczących emisji zanieczysz-
czeń gazowych (niedługo również LZO i rtęci), pyłów (niedługo PM 2.5), jedy-
nym sensownym rozwiązaniem będzie budowa elektrowni jądrowych. Jeszcze 
długo podstawowymi rozwiązaniami wykorzystywanym przy rozwoju ener-
getyki jądrowej będą w większości krajów świata reaktory lekkowodne nowej 
generacji (III+). Taki tok postępowania wynika i ze stanu wiedzy, jak i rozwoju 
technologicznego świata. Dobrze jest posłużyć się kilkoma przykładami.

W 2005 r. Atomic Energy Commission w Japonii potwierdziło, że w naj-
bliższym czasie rozwój energetyki jądrowej w tym kraju będzie związany 
z wykorzystaniem LWR-ów i do roku 2030 powinien być osiągnięty poziom 
„30–40% share or more”, łącznie z zastąpieniem starych reaktorów nowymi, 
będącymi generacją zaawansowanych reaktorów lekkowodnych. Reaktory 
powielające na szybkie neutrony zostaną doprowadzone do stanu komercja-
lizacji nie wcześniej niż w roku 2050. Zużyte paliwo jest przerabiane w kra-
ju w celu odzysku pierwiastków rozszczepialnych wykorzystywanych do 
produkcji paliwa MOX. Działania dotyczące przerobu i składowania zosta-
ną podjęte po roku 2010. Nowe LWR-y (1700-1800`MWe) powstaną ok. roku 
2020 i będą oparte o technologie ABWR-ów i APWR-ów, powinny być o 20% 
tańsze w budowie i eksploatacji oraz generować o 20% mniej zużytego pali-
wa. Czas ich budowy nie powinien przekraczać trzech lat, a czas eksploatacji 
zostanie wydłużony do lat osiemdziesięciu. Katastrofa w Fukushima raczej 
w przyszłości nie zahamuje tego trendu. Ambasador Japonii na spotkaniu 
w czerwcu 2011 r. w Warszawie, oświadczył, że według wypowiedzi premie-
ra, głównymi źródłami produkcji energii w tym kraju będzie energetyka od-
nawialna, oparta o paliwa kopalne i jądrowa. Ważnym elementem tej polityki 
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będzie wdrożenie zasad oszczędności energii, co bez wątpienia się powiedzie 
z uwagi na dyscyplinę społeczną narodu

Amerykański program nadzorowany przez DOE „Nuclear Power 2010” 
zakłada utrzymanie 20% udziału energetyki jądrowej na rynku energii, co wy-
maga, począwszy od roku 2015 budowy 3–4 nowych elektrowni rocznie. Będą 
to zaawansowane technicznie reaktory lekkowodne. Polityki tej nie zmieniły 
nawet w sposób decydujący wydarzenia w Elektrowni Fukushima,.

Francja posiada 58 reaktorów jądrowych należących do Electricité de 
France (EDF) o sumarycznej mocy 63 GWe, dalszy rozwój energetyki opierał 
się będzie o European Pressurised Water Reactor (EPR), w maju 2006 r. rada 
nadzorcza EDF zatwierdziła budowę reaktora EPR 1650 MWe w Flamanville. 
Budowa ta będzie podstawą podjęcia do roku 2015 decyzji o budowie serii 40 
takich bloków. Zgodnie z oświadczeniem Pana J.P. Le Roux, Z-cy Dyrektora Ge-
neralnego CEA, wygłoszonym w dniu 7 maja 2008 r. na spotkaniu w MNiSzW, 
w wieku XXI o rozwoju energetyki jądrowej będą decydowały technologie 
oparte o reaktory lekkowodne. Prezydent Sarkozy, już po katastroie w Japonii, 
potwierdził determinację Francji co do kontynuacji jej programu jądrowego.

Republika Czeska posiada 6 reaktorów generujących jedną trzecią elek-
tryczności wytwarzanej w kraju. Podjęto decyzję co do budowy 1–2 nowych 
bloków (1500MWe każdy) po roku 2020.

Słowacja posiada pięć reaktorów jądrowych generujących połowę energii 
elektrycznej w kraju i dwa bloki są w budowie, a ich uruchomienie jest przewi-
dywane na lata 2012–2013. 

Węgry posiadają cztery reaktory jądrowe (VVER 440) generujące więcej 
niż jedną trzecia energii elektrycznej w kraju. Zadecydowano o przedłużeniu 
okresu eksploatacji tych bloków z 30 do 50 lat.

Rosja począwszy od roku 2020 będzie oddawała do eksploatacji 2–3 reak-
tory energetyczne rocznie, planując budowę 20 takich jednostek. Rosjanie wy-
budują nowe elektrownie jądrowe w okręgu kaliningradzkim i na Białorusi.

Jeśli w Polsce i Republice Czeskiej powstaną nowe bloki energetyczne 
o mocy 3,2 GW, wykorzystujące technologie jądrowe, Niemcy będą importować 
duże ilości energii elektrycznej z tych krajów (Horn, 2006). Głównym źródłem 
przyrostu mocy generacyjnej energii elektrycznej w tym kraju, będzie spalanie 
gazu z rurociągu Nordstream, a nie energie odnawialne. Trudno zresztą na-
zwać energią odnawialną spalanie śmieci i biomasy, które w tej chwili dominu-
ją w tym segmencie energetycznym.

Rozmieszczenie pracujących elektrowni jądrowych w Europie przedsta-
wia rys. 12.

11. Podsumowanie

Społeczeństwa, politycy i przemysł powinni traktować problematykę 
dotycząca bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska bardzo po-
ważnie. Przemysłowy i cywilizacyjny rozwój świata doprowadził do wiel-
kiej degradacji środowiska naturalnego, wyczerpania zasobów naturalnych 
i pogorszenia zdrowia ludności, mimo wydłużenia czasu życia człowieka, 
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będącego wynikiem rozwoju medycyny oraz pokoju światowego panującego 
przez ostatnie półwiecze.

Zasoby ropy naftowej i gazu zostaną wyczerpane w ciągu następnych 
60 lat. Przyszłe pokolenia będą produkowały węglowodory z CO2 i wody, po-
wstałych ze spalania węglowodorów kopalnych. Jest to tak szalony scenariusz, 
że mógł go napisać tylko człowiek.

Zgodnie z raportem IPCC, która to organizacja otrzymała nagrodę No-
bla w roku 2007, populacja globu osiągnie rekordową liczbę 8,7 mld w połowie 
wieku XXI, aby następnie zmaleć do 7,1 mld po roku 2100. Czy będzie to kara, 
czy nagroda za działania naszego pokolenia?

Zarówno względy środowiskowe, jak i surowcowe, powodują, że dalsze 
kierunki rozwoju elektroenergetyki bazowej będą się opierały o rozwój energe-
tyki jądrowej i wybranych odnawialnych źródeł energii. Jednak przyjmując, że 
jest to zło konieczne, jeszcze przez lata węgiel pozostanie głównym paliwem 
sektora energetycznego. Energetyka jądrowa jest technologią wytwarzania 
energii elektrycznej, która może rozwiązać szereg problemów energetycznych 
Polski. Dotyczy to przede wszystkim ograniczeń związanych z emisją CO2 oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. 

Warto wspomnieć, że chemia i inżynieria chemiczna odgrywają niezwy-
kle ważna rolę w rozwoju energetyki konwencjonalnej , opartej o spalanie pa-
liw kopalnych (oczyszczanie spalin, sekwestracja ditlenku węgla, zgazowy-
wanie węgla), w rozwoju OZE (biopaliwa, ich pozyskiwanie i oczyszczanie) 

Rysunek 12. Rozmieszczenie pracujących elektrowni jądrowych w Europie

Źródło: ENS, 2012.
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i wreszcie w rozwoju energetyki jądrowej wykorzystującej paliwa rozszcze-
pialne (otrzymywanie uranu i toru, produkcja i przerób paliwa, eksploatacja 
reaktorów, unieszkodliwianie odpadów). W tym roku NCBiR uruchomił pro-
jekt strategiczny „Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki 
jądrowej” w którym ICHTJ koordynuje ważne zadanie dotyczące przerobu 
paliwa jądrowego i unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych oraz 
uczestniczy w trzech innych zadaniach. W ramach Programu Regionu Morza 
Bałtyckiego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powstał między-
narodowy program promujący zastosowanie innowacyjnych technologii pla-
zmowych do ochrony środowiska. Projekt PlasTEP, w ramach którego ICHTJ 
rozwija prace nad wykorzystaniem akceleratorów elektronów w oczyszczaniu 
gazów ze spalania paliw kopalnych. Analiza możliwości pozyskania uranu dla 
energetyki jądrowej z zasobów krajowych jest prowadzona w ramach projektu 
współinansowanego przez UE (POIG.01.01.02-14-094-09-00). W ramach roz-
woju OZE ICHTJ wraz z irmą Uniserv buduje małą biogazową elektrownię 
rolniczą (projekt „IniTech”). 
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i ponad 60 polskich oraz zagranicznych patentów. Według Jego rozwiązań zo-
stały zbudowane instalacje oczyszczania spalin w ZNTK Bydgoszcz (największy 
żeliwiak w Polsce), pilotowa w EC Kawęczyn i przemysłowa w EC Pomorzany 
(największa i najnowocześniejsza w świecie instalacja do jednoczesnego usuwa-
nia SO2 i NOx z kotła opalanego węglem). Jego patenty zostały wdrożone też 
w zakładach Orlen S.A. w Płocku i  ZUOP, Świerk. Obecnie prowadzi prace dla  
irmy naftowej ARAMCO (Arabia Saudyjska) i Maersk & Meller, Dania. Kieruje 
zespołem wdrażającym projekt biogazowi rolniczej według oryginalnego pol-
skiego rozwiązania. Jest członkiem rzeczywistym Akademii Inżynierskiej w Pol-
sce, a w roku 1999 uzyskał tytuł „Złoty Inżynier w kategorii HighTech”. Pod Jego 
kierunkiem napisano ponad 60 prac magisterskich i 11 doktorskich.



Mirosław Duda

Konkurencyjność elektrowni jądrowych 

Wydarzenia w Fukushimie zmuszają do określenia warunków 
dalszego rozwoju energetyki, w tym w Polsce. Należy się liczyć 
z ewentualnym wzrostem wymagań w zakresie bezpieczeństwa 
jądrowego, co może, aczkolwiek nie musi, wpłynąć na konkuren-
cyjność elektrowni jądrowych. W artykule przedstawiono wyniki 
porównania uśrednionych kosztów wytwarzania energii elektrycz-
nej w elektrowniach jądrowych dla różnych parametrów ekono-
micznych z kosztami energii produkowanej w konwencjonalnych 
elektrowniach cieplnych. Porównaniem objęto technologie obecnie 
stosowane i przewidywane do wdrożenia komercyjnego w latach 
2020–2030.

The Fukushima accident has caused decision makers, also in Poland, 
to rethink future strategies for the power generation sector. One can expect 
eventual tightening of the nuclear safety standards, which may, but does 
not have to, inluence the competitiveness of nuclear power plants. The ar-
ticle presents the results of a comparison of the average costs of electricity 
generated in nuclear plants, assuming different economic parameters, with 
the costs of electricity generated in conventional thermal plants. The com-
parison covers technologies that are currently used and those that are to be 
commercialized in the years 2020–2030.

Wstęp

O rozwoju energetyki jądrowej w świecie, obok względów społecznych, 
decyduje konkurencyjność tej technologii w odniesieniu przede wszystkim do 
technologii elektrowni cieplnych, ze względu na podobieństwo ich roli w sys-
temie energetycznym. Porównywanie tej technologii z technologiami wykorzy-
stującymi energię odnawialną ma mniejsze znaczenie, gdyż odnawialne źródła 
energii (OZE) mają swoją specyikę, a zwłaszcza ograniczone zasoby o racjo-
nalnych kosztach ich eksploatacji i ograniczone możliwości wykorzystywania 
tych technologii w systemie ze względu na ich uzależnienie od warunków kli-
matycznych (elektrownie wodne, na biomasę i przede wszystkim wiatrowe).
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Konkurencyjność tę należy rozpatrywać w ujęciu społecznym, a więc na-
leży rozpatrywać koszty wytwarzanej energii widziane poprzez ceny na rynku 
przez odbiorców energii elektrycznej, a nie tylko przez przedsiębiorstwa ener-
getyczne, aby rachunek porównawczy nie był zakłócony ewentualnymi dota-
cjami z pieniędzy podatników na technologie promowane politycznie.

Konkurencyjność poszczególnych rodzajów technologii wytwarzania 
energii elektrycznej z uwzględnieniem warunków ich rozwoju, w tym dostęp-
ności zarówno paliw, jak i samych technologii, powinna być istotnym czyn-
nikiem w formułowaniu polityki energetycznej kraju i określaniu kierunków 
inwestowania przez podmioty na rynku energii. Należy jednak wyraźnie pod-
kreślić, że jednostkowe koszty wytwarzania energii elektrycznej, niezależnie 
od metody i poprawności założeń, stanowią tylko jeden z czynników kształto-
wania polityki energetycznej państwa w zakresie źródeł wytwarzania energii 
elektrycznej. Nie uwzględniają one bowiem warunków pracy systemu elektro-
energetycznego, a zwłaszcza bilansu zapotrzebowania i dostaw energii elek-
trycznej, ograniczeń systemowych wynikających ze struktury paliwowej źródeł 
w systemie, konieczności utrzymania niezbędnej rezerwy mocy w systemie, 
wymuszonego politycznie rozwoju odnawialnych źródeł energii itp. Polityka 
państwa w tym zakresie powinna wynikać z prognozy struktury źródeł o naj-
mniejszych kosztach wytwarzania, odzwierciedlającej warunki działania rynku 
energii elektrycznej1. 

 Wydarzenia w Fukushimie zmuszają do określenia warunków dalszego 
rozwoju energetyki, w tym w Polsce. Należy się liczyć z ewentualnym wzro-
stem wymagań w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, co może, aczkolwiek nie 
musi, wpłynąć na konkurencyjność elektrowni jądrowych. 

W artykule przedstawiono wyniki porównania kosztów wytwarzania 
energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych rozmaitych technolo-
gii, uśrednionych w okresie ich ekonomicznej eksploatacji, z kosztami energii 
wytworzonej w elektrowniach jądrowych. Porównanie obejmuje technolo-
gie obecnie stosowane i przewidywane do wdrożenia komercyjnego w latach 
2020–2030. 

Metodyka analizy konkurencyjności EJ

O konkurencyjności technologii wytwarzania energii elektrycznej decy-
dują koszty jednostkowe energii. W szczególnych przypadkach bierze się pod 
uwagę również dostępność zasobów materialnych i inansowych, co jednak 
w większości przypadków można przełożyć na koszty. 

Koszty wytwarzania energii elektrycznej w źródłach o różnej technolo-
gii zależą od wielu czynników i z tego względu niezwykle ważne jest, aby je 
interpretować z uwzględnieniem założeń, przy których były określone. Unik-
nie się w ten sposób porównywania nieporównywalnych liczb, a w skrajnych 

1 Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 r., opracowanie ARE S.A. wykona-
ne na zamówienie Ministerstwa Gospodarki, 2009 r. Analiza porównawcza kosztów wytwarzania 
energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, węglowych i gazowych oraz odnawialnych źró-
dłach energii, opracowanie ARE S.A. wykonane na zamówienie Ministerstwa Gospodarki, 2009 r.
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przypadkach ich wykorzystywania do z góry założonych tez, co często obser-
wuje się w dyskusjach na temat zasadności rozwoju energetyki jądrowej.

W analizie konkurencyjności EJ przyjęto projekcje składowych kosztów 
wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o dotychczasowe doświadczenia 
i doświadczenia dostawców technologii energetycznych i prognozy renomo-
wanych światowych ośrodków badawczych z zachowaniem zasady konser-
watyzmu w odniesieniu do technologii, których wskaźniki wstępne wskazują 
na ich konkurencyjność. Dotyczy to przede wszystkim elektrowni jądrowych, 
które często wymagają ostrożności w założeniach, przyjmowanych do porów-
nań z innymi technologiami. W referencyjnym wariancie analizy przyjęto np. 
zwiększone w stosunku do dotychczasowych nakłady inwestycyjne na budo-
wę EJ uwzględniając ewentualne skutki wydarzeń w Fukushimie.

Koszty wytwarzania energii elektrycznej uśredniano dla okresu ich eko-
nomicznej eksploatacji z zachowaniem zasad dyskonta. W odróżnieniu od 
analizy korporacyjnej, stosowanej do określenia kosztów wytwarzania energii 
i prognozy wyników inansowych przedsiębiorstw energetycznych, przyjęto 
więcej założeń upraszczających i operowano w większym stopniu wartościami 
średnimi parametrów ekonomicznych i technicznych rozpatrywanych techno-
logii, stosownie do celu analizy porównawczej.

Dla przyjętej realnej stopy dyskonta i parametrów danej technologii po-
równywano realne (w jednostkach pieniężnych o sile nabywczej wybranego ro-
ku) uśrednione jednostkowe koszty wytwarzania energii (levelized bus bar costs), 
odniesione do jednostki wytworzonej energii. Jako rok waluty wybrano rok 
2005, gdyż większość danych w literaturze odnosi się do tego roku. Rok waluty 
nie ma znaczenia dla wyników porównania technologii wyrażonych w jednost-
kach pieniężnych o stałej sile nabywczej (real terms). Ma znaczenie dopiero przy 
określaniu bezwzględnych wartości kosztów ponoszonych w bieżącym roku, 
gdzie stosuje się odpowiednie delatory.

W analizie uwzględniono zinternalizowane koszty zewnętrzne, związa-
ne z kosztami uprawnień do emisji CO2, wynikające z obowiązku ich zakupu 
na aukcjach, zgodnie z dyrektywą pakietu energetyczno-klimatycznego o eu-
ropejskim systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Poziom kosztów 
uprawnień określano na podstawie prognoz renomowanych ośrodków anali-
tycznych.

W kosztach wytwarzania koszty inwestycyjne (kapitałowe) liczono jako 
sumę kosztów amortyzacji bilansowej majątku i kosztów kapitału. Do nakła-
dów inwestycyjnych określanych na podstawie kontraktów z dostawcą tech-
nologii (tzw. nakłady OVN – overnight) dodawano koszt kapitału, ponoszony 
przez inwestora w trakcie budowy (IDC – interest during construction). W amor-
tyzacji bilansowej, w odróżnieniu od amortyzacji podatkowej, okres całkowitej 
amortyzacji jest równoznaczny z okresem ekonomicznej eksploatacji obiektu. 
Dla EJ zgodnie z zasadą konserwatyzmu założeń w kosztach stałych uwzględ-
niono fundusz likwidacji obiektu, który ze względu na rachunek dyskonta nie 
stanowi istotnej pozycji kosztów całkowitych. 

W kalkulacji kosztów uwzględniono eskalację (ponadinlacyjny wzrost) 
poszczególnych składników kosztów wytwarzania, w tym eskalację kosztów 
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nośników energii pierwotnej, związaną ze wzrostem cen paliw na rynku glo-
balnym lub lokalnym.

Zakres i założenia analizy porównawczej

W analizie porównawczej, której wyniki przedstawiono w niniejszym ar-
tykule, rozpatrzono reprezentatywne źródła wytwarzania energii elektrycznej, 
które mogą pracować w całym zakresie wykorzystania mocy zainstalowanej. 
Nie rozpatrywano elektrowni wodnych i źródeł małej mocy, w których koszty 
wytwarzania w dużym stopniu zależą od warunków lokalnych, jak np. elek-
trownie wodne przepływowe lub małe elektrownie rozproszone na biogaz 
lub biomasę, Wyłączono również z porównań elektrociepłownie, gdyż koszty 
wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem zależą od lokalnego 
zapotrzebowania na ciepło i zewnętrznych warunków regulacji cen ciepła sie-
ciowego, co rachunek czyni niedookreślonym.

W analizie jako reprezentatywną EJ wybrano jednostkę z reaktorem wod-
nym ciśnieniowym PWR (pressurized water reactor) typu EPR (European pressuri-
zed water reactor) III generacji o mocy netto 1500 MW, z zamkniętym systemem 
chłodzenia, co jest najbardziej prawdopodobne dla warunków polskich. Elek-
trownie z tym reaktorem są obecnie budowane w Finlandii (Olkiluoto 3) i Fran-
cji (Flamanville). Jednostka ta w zakresie kosztów wytwarzania reprezentuje 
również EJ z reaktorem AP1000 dostarczanym przez koncern Westinghouse, 
oraz z reaktorem wodnym wrzącym typu ABWR 1000 ABWR (advanced boiling 
water reactor). Różnice jednostkowych kosztów wytwarzania energii pomiędzy 
EJ z różnymi reaktorami nie są istotne w świetle celu analizy. Będą one na-
tomiast istotne w procesie wyboru technologii dla pierwszej i następnych EJ 
w Polsce.

W zaktualizowanej analizie porównawczej, wykonanej na zamówienie 
Ministerstwa Gospodarki w 2011 r.2, rozpatrzono następujące elektrownie kon-
wencjonalne:
 a) na węgiel brunatny:

– blok 800 MW na parametry nadkrytyczne, wyposażony w odpowied-
nie instalacje redukcji emisji SO2, NOX i pyłów,

– blok 800 MW na parametry nadkrytyczne, wyposażony w odpowied-
nie instalacje redukcji emisji SO2, NOX i pyłów, oraz dodatkowo w in-
stalację służącą do wychwytu i składowania CO2 CCS (carbon capture 
and storage),

– blok 600 MW, spalający gaz ze zintegrowanej z elektrownią instalacji 
zgazowania węgla brunatnego GCC ( integrated gasiication combined 
cycle),

– blok 600 MW, spalający gaz ze zintegrowanej z elektrownią instalacji 
zgazowania węgla IGCC, wyposażony w instalację wychwytu i skła-
dowania CO2 CCS;

2 Aktualizacja prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 r., opracowanie ARE 
SA na zamówienie Ministerstwa Gospodarki, 2011 r. (www.mg.gov.pl).
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 b) na węgiel kamienny:− blok 800 MW na parametry nadkrytyczne, wyposażony w odpowied-
nie instalacje redukcji emisji SO2, NOX i pyłów,− blok 800 MW na parametry nadkrytyczne, wyposażony w odpowied-
nie instalacje redukcji emisji SO2, NOX i pyłów, oraz instalację CCS,− blok 600 MW, spalający gaz ze zintegrowanej z elektrownią instalacji 
zgazowania węgla kamiennego IGCC,− blok 600 MW, spalający gaz ze zintegrowanej z elektrownią instalacji 
zgazowania, IGCC wyposażony w instalację CCS;

 c) na gaz ziemny:
− blok gazowo-parowy z wysokosprawnymi turbinami gazowymi o mo-

cy 400 MW GTCC (gaz turbine combine cycle).
Parametry techniczno ekonomiczne reprezentatywnych elektrowni 

(tab. 1) przyjęto na podstawie uaktualnionych prognoz renomowanych świa-
towych ośrodków badawczych3. Dla EJ przyjęto nakłady inwestycyjne OVN na 
poziomie 3500 euro z 2005 r./kW (ok. 3850 euro z 2010 r./kW, czyli wyższe od 
poziomu ok. 3000–3200 euro z 2010 r./kW, który jeszcze przed Fukushimą był 
uważany za referencyjny w analizach ekonomicznych).

Poziom nakładów inwestycyjnych jest krytyczny w porównaniu ekono-
micznym EJ z innymi rodzajami technologii wytwarzania energii elektrycznej 
i z tego względu jest podstawowym parametrem analiz wrażliwości wyników 
porównań.

W obliczeniach zastosowano realną stopę dyskonta, którą określono jako 
średni koszt kapitału (WACC – weighted average cost of capital) dla inwestycji in-
frastrukturalnych przy typowej dla tego rodzaju inwestycji proporcji kapitału 
własnego i obcego (40/60%). Wartość WAAC przyjęto w wariancie referencyj-
nym na poziomie 7,5%. W analizie wrażliwości uwzględniono również inne 
wartości.

Koszty paliw określono na podstawie prognozy cen paliw na rynku świa-
towym. Projekcja cen paliw została przyjęta z opracowania Międzynarodowej 
Agencji Energii World Energy Outlook 2010 dla scenariusza „New Policies”. 
W kosztach paliwa jądrowego ujęto koszty składowania i unieszkodliwiania 
odpadów, co jest istotne przede wszystkim dla elektrowni jądrowych. Ceny pa-
liw przeliczono na cenę energii zawartej w paliwie (tab. 2 i rys. 1).

3 World Nuclear Association, The Economics of Nuclear Power, updated March 9, 2011; The 
Role of Nuclear Power in Europe, opr. World Energy Council, 2007 r.; The future of Nuclear Power, An 
Interdisciplinary MIT Study, 2003.
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Tabela 1. Parametry techniczno-ekonomiczne reprezentatywnych elektrowni

Rodzaj elektrowni 

Moc el. 
netto

Nakłady  
Inwestycyjne 

OVN

Koszty eksploatacji  
i remontów (O&M) Sprawność 

netto 
Ekonomiczny 

czas życia
Wskaźnik* 
emisji CO

2Stałe Zmienne

MW
tys. euro 

z 2005/MW
tys. euro 

z 2005/MW
euro 

z 2005MWh % lata kg/GJ

 EL. na węgiel brunatny 800 1500 27 3,6 44 35 110

 El. na węgiel brunatny +CCS 800 2500 41 6,2 40 35 14

 El. na węgiel brunatny – IGCC 600 2000 30 4,7 49 35 110

El. na węgiel brunatny – IGC-
C+CCS

600 2500 36 5,6 43 35 11.0

El. na węgiel kamienny 800 1500 24 3,4 47 35 94

El. na węgiel kamienny +CCS 800 2400 36 6,0 41 35 12

El. na węgiel kamienny IGCC 600 2000 30 4,7 50 35 94

El. na węgiel kamienny IGC-
C+CCS

600 2500 36 5,6 44 35 9.4

El. na gaz ziemny – GTCC 400 800 12 1,6 60 25 55

El. jądrowe – PWR 1500 3500 70 0,8 36 40 0

* Wskaźnik odniesiony do wsadu energetycznego w paliwie. Niższe wartości tego wskaźnika uwzględniają instalację wychwytu CO2.
Źródło: opracowanie ARE S.A. z 2011 r.4

4 Aktualizacja prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 r., opracowanie ARE SA na zamówienie Ministerstwa Gospodarki, 2011 r. 
(www.mg.gov.pl).
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Tabela 2. Prognoza cen paliw organicznych (ceny w dol. z 2009 r.)5

Paliwo Jednostka 2009 2015 2020 2025 2030

Ropa naftowa dol./ boe 60,4 90,4 99,0 105,0 110,0

Gaz ziemny dol./ boe 44,5 63,8 69,8 74,0 77,6

dol./1000 m3 272,4 390,3 427,1 452,8 474,9

dol./ GJ 7,8 11,1 12,2 12,9 13,5

Węgiel kamienny dol./boe 22,2 22,3 23,2 23,8 24,1

dol./t 97,3 97,7 101,7 104,1 105,6

dol./GJ 3,9 3,9 4,1 4,2 4,2

Źródło: dane ARE S.A. z 2011 r.6, na podstawie „WEO 2010, IEA – New Policies Scenario”.

Rysunek 1. Prognoza cen paliw organicznych

Źródło: dane ARE S.A. z 2011 r.7 na podstawie „WEO 2010, IEA – New Policies Scenario”

W analizie nie uwzględniono jeszcze gazu łupkowego, ponieważ brak 
jest wystarczających informacji dotyczących zarówno wyników samych badań 
geologicznych, jak i opłacalności wydobycia tego gazu.

Projekcję cen węgla brunatnego określono dla warunków polskich na 
podstawie oceny eksperckiej ARE S.A.8 Przyjęto cenę na poziomie 2,26 dol. za 
09/GJ, natomiast z nowych odkrywek (początek eksploatacji po 2025 r.) o ok. 
50% wyższą niż z kopalni istniejących. 

Koszty paliwa uranowego (tab. 3) określono na podstawie projekcji cen 
surowca (rudy uranowej U3O8), kosztów jego przerobu na sześcioluorek uranu 
UF6, kosztów wzbogacenia w izotop U235 oraz kosztów produkcji elementów 

5 W analizie ceny ropy naftowe służyły tylko jako odniesienie do cen gazu ziemnego.
6 Aktualizacja prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 r., opracowanie ARE 

SA na zamówienie Ministerstwa Gospodarki, 2011 r. (www.mg.gov.pl).
7 Tamże.
8 Tamże.
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paliwowych. W koszcie paliwa jądrowego uwzględniono koszt schładzania 
i przechowywania paliwa wypalonego.

Tabela 3. Prognozowany koszt paliwa jądrowego

Koszt 2010 2020 2030

[dol. z 2009/GJ] r./GJ] 0,965 1,040 1,120

[euro z 2005 r./GJ] 0,640 0,689 0,743

Źródło: ocena ekspercka ARE S.A. z 2011 r.9 w oparciu o dostępne źródła literaturowe. 

Projekcje cen uprawnień do emisji CO2 (tab. 4) sporządzono w oparciu 
o prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej10, czyli w o parciu o źró-
dło, na podstawie którego przyjęto prognozę cen paliw.

Tabela 4. Prognoza cen uprawnień do emisji CO
2

Koszt 2009 2020 2030

[dol. z 2009 r./tCO2] 22 38 46

[euro z 2009 r./tCO2] 16 27 33

Źródło: ocena ekspercka ARE S.A z 2011 r.11 w oparciu o dostępne źródła literaturowe. 

W analizie porównawczej w wariancie referencyjnym dla obiektów budo-
wanych w okresie 2024–2030 przyjęto koszt uprawnień do emisji CO2 w roku 
uruchomienia na poziomie 30 euro z 2005 r./tCO2. Ze względu na to, że w po-
równaniu EJ z elektrowniami na paliwo organiczne jest to również krytyczny 
parametr, a jego prognozy obarczone są dużym błędem wynikającym z nie do 
końca określonej polityki klimatycznej, w analizie wrażliwości uwzględniono 
również inne wartości uprawnień.

Konkurencyjność EJ w wariancie referencyjnym  
analizy porównawczej

Do określania konkurencyjności ekonomicznej analizowanych źródeł 
wytwarzania energii określono krzywe konkurencyjności tych źródeł w sys-
temie elektroenergetycznym (screening curves), które przedstawiają graicznie 
zależności uśrednionych jednostkowych kosztów wytwarzania) od współ-
czynnika wykorzystania mocy danego źródła w systemie w skali rocznej CF 

9 Tamże.
10 World Energy Outlook 2010, MAE, Paryż 2010.
11 Aktualizacja prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 r., opracowanie ARE 

SA na zamówienie Ministerstwa Gospodarki, 2011 r. (www.mg.gov.pl).
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(capacity factor). Określono również uśrednione jednostkowe koszty wytwa-
rzania źródeł pracujących w typowych warunkach w systemie, a więc przy 
określonych wartościach współczynników wykorzystania mocy zainstalowa-
nej. Wyniki przedstawiono dla elektrowni przewidzianych do uruchomienia 
w latach 2024–2025, gdyż jest to realna perspektywa oddania do eksploatacji 
pierwszej EJ w Polsce. 

W wariancie referencyjnym krzywe konkurencyjne wykazują przewagę 
elektrowni jądrowych w streie obciążeń podstawowych nawet nad najtańszy-
mi źródłami klasycznymi (tab. 5 i rys. 2). Ta przewaga się zmniejsza w stosun-
ku do źródeł węglowych wyposażonych w instalacje CCS ze względu na istot-
ne zmniejszenie kosztów uprawnień do emisji CO2.

Tabela 5. Uśrednione koszty jednostkowe wytwarzania energii elektrycznej 
w rozpatrywanych elektrowniach w wariancie referencyjnym analizy 

Jednostka  
wytwórcza

Współczynnik wykorzystania mocy elektrowni CF

x 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

El. WK x 153,18 104,78 88,65 80,59 75,75

El. WK+CCS x 197,63 118,26 91,80 78,57 70,63

El. WB x 155,79 106,44 89,99 81,76 76,83

El. WB+CCS x 195,80 114,82 87,83 74,33 66,24

El. jądrowe x 249,34 129,21 89,17 69,15 57,14

El. Gaz. GTCC x 124,17 97,30 88,34 83,86 81,17

El. WK IGCC x 184,40 120,51 99,22 88,57 82,18

El. WK IGCC+CCS x 194,09 114,72 88,26 75,03 67,09

El. WB IGCC x 184,86 120,97 99,68 89,03 82,65

El. WB IGCC+CCS x 189,00 109,63 83,17 69,94 62,01

Źródło: załącznik do opracowania ARE S.A.12

Przewaga konkurencyjna elektrowni jądrowych w odniesieniu do elek-
trowni konwencjonalnych wyraźnie zaznacza się dla elektrowni pracujących 
przy współczynnikach obciążenia powyżej 0,75 (czas wykorzystania pełnej mo-
cy – ok. 6500 h/rok). Oczywiście w rzeczywistości EJ pracują przy znacznie 
wyższym współczynniku obciążenia w systemie, co zwiększa ich przewagę 
nad resztą porównywanych źródeł. W analizach przyjmuje się, że jest to war-
tość 0,85.

12 Tamże.
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Rysunek 2. Krzywe konkurencyjności elektrowni przewidzianych do urucho-
mienia w latach 2024–2030 dla referencyjnego wariantu analizy porównawczej

Źródło: załącznik do opracowania ARE S.A.13

Rysunek 3. Uśrednione koszty wytwarzania energii elektrycznej i ich struk-
tura dla elektrowni przewidzianych do uruchomienia w latach 2024–2030 
i współczynników wykorzystania mocy w systemie: 0,7 dla elektrowni kon-
wencjonalnych i 0,85 dla EJ

Źródło: załącznik do opracowania ARE S.A.14

13 Tamże.
14 Tamże.
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Wrażliwość konkurencyjności elektrowni jądrowych  
na przyjęte założenia

W analizie wrażliwości zbadano konkurencyjność EJ przy zmianie krytycz-
nych parametrów analizy porównawczej przy zachowaniu pozostałych na po-
ziomie referencyjnym. Do parametrów krytycznych należą przede wszystkim: 
 a) nakłady inwestycyjne na budowę EJ; 
 b) koszt kapitału.
 c) ceny uprawnień do emisji CO2.

Nie analizowano wpływu cen paliwa jądrowego ze względu na bardzo ma-
ły udział kosztów tego paliwa w strukturze kosztów wytwarzania energii w EJ.

Z analizy wpływu poziomu nakładów inwestycyjnych na jednostkowe 
koszty wytwarzania w elektrowniach przewidzianych do uruchomienia w la-
tach 2024–2030 wynika, że jeśli uda się utrzymać nakłady OVN na poziomie 
3000 euro z 2005 r./kW, czyli ok. 3300 euro z 2010 r./kW, to konkurencyjność 
EJ będzie znacznie wyższa w stosunku do wariantu referencyjnego (rys. 4). 

Rysunek 4. Uśrednione koszty wytwarzania energii elektrycznej dla trzech 
poziomów nakładów inwestycyjnych OVN na budowę EJ: 3000, 3500 i 4000 
euro z 2005 r./kW na tle kosztów referencyjnych w elektrowniach na paliwa 
organiczne przy współczynnikach wykorzystania mocy w systemie: 0,7 dla 
elektrowni konwencjonalnych i 0,85 dla EJ

Źródło: dane z analizy wrażliwości, Załącznik do opracowania ARE S.A.15

Elektrownie jądrowe pozostają konkurencyjne w odniesieniu do innych rodza-
jów porównywanych elektrowni pracujących w podstawie obciążenia systemu 
przy poziomie nakładów OVN do 4000 euro z 2005 r./kW, czyli ok. 4400 euro 
z 2010 r./kW (rys. 5). Ta wartość nakładów odpowiada poziomowi OVN ok. 
5850 dol. z 2010 r./kW, co mieści się w zakresie przytaczanym ostatnio przez 
źródła amerykańskie jako wartość rzeczywistych nakładów w USA. Należy 
podkreślić, że w tym porównaniu parametry innych technologii wytwarzania 

15 Tamże.
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nie zostały zmienione, w tym nakłady inwestycyjne, co jest założeniem konser-
watywnym dla elektrowni jądrowych. Oczywiście, jeśli nie uda się opanować 
komercyjnie elektrowni węglowych z instalacjami CCS, to graniczna wartość 
nakładów na budowę EJ, przy której ta technologia będzie konkurencyjna bę-
dzie znacznie wyższa ze względu na koszty uprawnień do emisji CO2.

Istotnym parametrem konkurencyjności EJ jest koszt kapitału. EJ pozosta-
ją konkurencyjne w porównaniu do innych technologii węglowych przy real-
nym koszcie kapitału poniżej 15% (rys. 5 i 6) i przy pozostałych parametrach 

Rysunek 5. Uśrednione koszty wytwarzania energii w porównywanych elek-
trowniach przy realnym koszcie kapitału 10% przy współczynnikach wyko-
rzystania mocy w systemie: 0,7 dla elektrowni konwencjonalnych i 0,85 dla EJ

Źródło: dane z analizy wrażliwości, Załącznik do opracowania ARE S.A.16

Rysunek 6. Uśrednione koszty wytwarzania energii w porównywanych elek-
trowniach przy realnym koszcie kapitału 15% przy współczynnikach wyko-
rzystania mocy w systemie: 0,7 dla elektrowni konwencjonalnych i 0,85 dla EJ

Źródło: dane z analizy wrażliwości, Załącznik do opracowania ARE S.A.17

16 Tamże.
17 Tamże.
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jak w wariancie referencyjnym, a więc przy podwyższonych nakładach inwe-
stycyjnych na budowę EJ. Taki poziom kosztu kapitału w warunkach stabilnej 
gospodarki światowej jest do uzyskania, o czym świadczą dane inansowania 
EJ w Finlandii i Francji. Przy wysokim koszcie kapitału konkurencyjna jest 
technologia gazowa ze względu na niski udział kosztów kapitałowych w kosz-
tach wytwarzania.

Konkurencyjność EJ na rynku energii elektrycznej będzie w dużym stop-
niu zależeć od cen uprawnień do emisji CO2, które będą się kształtować w Eu-
ropie stosownie do wymogów polityki klimatycznej. Im bardziej restrykcyjna 
będzie ta polityka, tym wyższe będą ceny uprawnień. Dla poziomu cen upraw-
nień 60 euro z 2005 r./tCO2, który był przyjmowany w prognozie dla polityki 
energetycznej Polski do 2030 r., konkurencyjność EJ jest ewidentna (rys. 7). Przy 
przyjętych założeniach w wariancie referencyjnym analizy graniczną (dolną) 
wartość ceny uprawnień do emisji CO2, przy której zaczyna się opłacalność EJ 
wynosi ok. 10–15 euro z 2005 r./tCO2 (rys. 8).

Rysunek 7. Struktura i poziom uśrednionych kosztów wytwarzania ener-
gii w rozpatrywanych elektrowniach dla ceny uprawnień do emisji CO

2
 na 

poziomie 60 euro z 2005 r./tCO
2
 przy współczynnikach wykorzystania mocy 

w systemie: 0,7 dla elektrowni konwencjonalnych i 0,85 dla EJ 

Źródło: dane z analizy wrażliwości, Załącznik do opracowania ARE S.A.18

Podsumowanie 

Analiza porównawcza wykazała wysoką konkurencyjność kosztową elek-
trowni jądrowych w odniesieniu do wszystkich rodzajów porównywanych 
elektrowni cieplnych na paliwa organiczne również przy konserwatywnych 
dla EJ założeniach, a więc podwyższonych w stosunku przyjmowanych w do-
tychczasowych analizach nakładów inwestycyjnych, wynikających z ewentu-
alnych skutków wydarzeń w Fukushimie. W wariancie referencyjnym analizy 

18 Tamże.
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przyjęto nakłady OVN na budowę EJ na poziomie 3500 euro z 2005 r./kW, co 
odpowiada wartości ok. 3850 euro z 2010 r./kW i ok. 5120 dol. z 2010/kW. 
Znacznie większą konkurencyjność EJ uzyska się, jeśli nakłady OVN ukształtu-
ją się na poziomie 3000 euro z 2005 r./kW, co było zakładane w wielu dotych-
czasowych analizach. 

Rysunek 8. Struktura i poziom uśrednionych kosztów wytwarzania ener-
gii w rozpatrywanych elektrowniach dla ceny uprawnień do emisji CO

2
 na 

poziomie 10 euro z 2005 r./tCO
2
 przy współczynnikach wykorzystania mocy 

w systemie: 0,7 dla elektrowni konwencjonalnych i 0,85 dla EJ

Źródło: dane z analizy wrażliwości, Załącznik do opracowania ARE S.A.19

Istotnym parametrem konkurencyjności EJ jest koszt kapitału. EJ pozo-
stają konkurencyjne w porównaniu do innych konwencjonalnych elektrowni 
cieplnych przy realnym koszcie kapitału poniżej 15% Taki poziom kosztu kapi-
tału w warunkach stabilnej gospodarki światowej jest do uzyskania. Tym nie-
mniej decyzje o budowie EJ będą w dużym stopniu uzależnione od uzyskania 
dostępu do kapitału po racjonalnych kosztach.

Konkurencyjność EJ na rynku energii elektrycznej będzie w dużym stop-
niu zależeć od cen uprawnień do emisji CO2, które będą się kształtować w Eu-
ropie stosownie do wymogów polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Przy 
przyjętych założeniach w wariancie referencyjnym analizy graniczną (dolną) 
wartość ceny uprawnień do emisji CO2, przy której zaczyna się opłacalność EJ 
wynosi ok. 10–15 euro z 2005 r./tCO2. 
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Marian głowicki

„Morski wiatr kontra atom”

W lipcu 2011 r. Greenpeace opublikował raport „Morski wiatr 
kontra atom”. Przeprowadzona została kampania promująca bu-
dowę Morskich Farm Wiatrowych (zwanych dalej MFW), mają-
ca jednocześnie zdyskredytować budowę Elektrowni Jądrowych 
(zwanych dalej EJ). Celem raportu było wykazanie, że energia elek-
tryczna z MFW będzie tańsza niż z EJ. Tezę tę udokumentowano za 
pomocą kosztowego modelu ekonomicznego opracowanego przez 
Massachusetts Institute of Technology wprowadzając do obliczeń 
zaniżone koszty jednostkowe budowy MFW i zawyżone koszty 
jednostkowe budowy EJ. Dzięki temu w raporcie obliczono koszty 
energii elektrycznej z EJ w wysokości 110,30 euro/MWh, natomiast 
z MFW w wysokości 104,40 euro/MWh. Stąd wyciągnięto prosty 
wniosek, że należy zrezygnować z energetyki jądrowej na rzecz 
morskiej energetyki wiatrowej.

Przeciętny obywatel nie musi się znać na: modelu MIT, rachun-
ku dyskonta, kosztach jednostkowych EJ i MFW publikowanych 
przez różne zagraniczne instytucje, przeliczeniach walut, stopniu 
wykorzystania mocy, okresie budowy i eksploatacji poszczególnych 
instalacji, pracy systemu elektroenergetycznego itp. subtelnościach. 
Powinien natomiast dostać rzetelną i wiarygodną informację zarów-
no ze strony rządu, jak i organizacji ekologicznych typu Greenpe-
ace. Tymczasem jest przez Greenpeace, Instytut Energii Odnawialnej 
i Fundację Heinrich Böll Stiftung świadomie wprowadzany w błąd. 
Można wręcz postawić zarzut, że organizacje te opracowały raport 
mając za priorytet interes producentów urządzeń do elektrowni wia-
trowych (koszt dostawy turbin stanowi według danych raportu 44% 
wartości MFW).

W tej sytuacji dla urealnionych kosztów inwestycyjnych wyko-
nano obliczenie kosztów energii elektrycznej. Wykorzystano do te-
go celu oryginalny model ekonomiczny MIT uzyskany od autorów 
raportu. Zmiany wprowadzone do modelu obliczeniowego zebra-
no w tab. 1.
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Tabela 1. Zestawienie zmian wprowadzonych do modelu MIT

Wyszczególnienie Jednostka
Model MIT raport Model MIT  

skorygowany

EJ MFW EJ* MFW*

1 2 3 4 5 6

Moc [MW] 3.000 5.700 3.000 5.700 

Produkcja energii  
elektrycznej

[GWh/a] 22.338 22.469 22.338 22.469 

Współczynnik  
wykorzystania mocy

[%] 85,00% 45%/50% 85,00% 45%/50%

Koszt nakładów  
bazowy

[euro/kW] 2.800,00 2.510,89 3.737,30 3.500,00 

Współczynnik  
Fukushima

[%] 80,00% 0,00% 10,00% 0,00%

Narzut kosztów  
własnych inwestora

[%] 30,00% 0,00% 20,00% 20,00%

Koszt nakładów  
overnight  
– 2016 – 2020

[euro/kW] 5.460,00 2.510,89 4.933,24 4.200,00 

Koszt nakładów  
overnight – 2045

[euro/kW] **** 2.062,00 **** 3.360,00 

Wydatki kapitałowe [euro/
kW/a]

54,60 25,85 49,33 42,00 

Koszt budowy [euro mln] 16.380,00 14.312,70 14.799,71 23.940,00 

Koszt likwidacji  
(15%; 5%)

[euro mln] 3.226,00 1.140,00 2.219,96 1.197,00 

Koszt likwidacji [euro/kW] **** 200,00 **** 360,00 

Okres trwałości [a] 40 2 * 25 40 2 * 25

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu „Morski wiatr kontra atom”.

Wyniki obliczeń zestawiono w tab. 2.

Tabela 2. Zweryikowane koszty energii elektrycznej z EJ i MFW

Wyszczególnienie Jednostka Wartość Raport Zmiana Zmiana

EJ euro/MWh 100,31 110,30 –9,99 –9,06%

MFW euro/MWh 158,25 104,40 53,85 51,58%

Relacja MFW/EJ [%] 157,76% 94,65%

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem modelu MIT z raportu „Morski wiatr kontra atom”.
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Po urealnieniu nakładów inwestycyjnych koszty energii elek-
trycznej z MFW będą o ponad 50% wyższe niż z EJ. Znajduje to po-
twierdzenie w taryfach niemieckich, gdzie obecnie płaci się produ-
centom energii elektrycznej z MEW 150 ÷ 190 euro/MWh.

Stawia to pod znakiem zapytania zarówno zasadność budowy 
MFW, jak i wiarygodność samego raportu.

In July 2011, Greenpeace published a report titled “Sea Wind vs. the 
Atom”. The purpose of the report was to demonstrate that electricity from 
sea wind farms will be cheaper than energy from nuclear power plants. This 
statement was proved by using a costly economic model elaborated by the 
Massachusetts Institute of Technology which was based on excessively low 
unit costs of construction of sea wind farms and excessively high unit costs 
of construction of nuclear power plants. This enabled the authors of the re-
port to calculate the cost of electricity from nuclear power plants as equal 
to euro 110.30 per MWh and the cost of electricity from sea wind farms as 
equal to euro 104.40 per MWh. This has led the authors to the simple con-
clusion that nuclear energy should be abandoned to the beneit of sea wind 
farm installations.

The public does not need to understand the MIT model, the discount 
accounting, the unit costs of nuclear power plants and sea wind farms pub-
lished by various foreign institutions, the currency exchange rates, the ca-
pacity utilization ratios, the periods of construction and operation of different 
installations, the operation of the power grid system, and other such details. 
However, the public deserves is to get reliable and credible information both 
from the government and from non-governmental organizations involved in 
environmental protection, such as Greenpeace. Meanwhile, Greenpeace, the 
Institute for Renewable Energy, and the Heinrich Böll Stiftung Foundation 
purposefully mislead the public. One can actually claim that these organi-
zations prepared the report to promote the interest of the manufacturers of 
wind farm equipment (according to the report, the cost of turbines is approx. 
44% of the total cost of sea wind farms).

Given this, the authors calculated the costs of electricity based on cor-
rect capital costs. For this purpose, the original MIT economic model, pro-
vided by the authors of the aforementioned report, was used. The changes in 
the calculation model are shown in Table no. 1.
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Table no. 1. List of changes made in the MIT model

Item Unit MIT model – the 
original report

MIT model – correc-
ted

Nuclear 
Power 
Plant

Sea Wind 
Farm

Nuclear  
Power 
Plant*

Sea Wind 
Farm*

1 2 3 4 5 6

Power [MW] 3,000 5,700 3,000 5,700

Electric energy  
generated

[GWh/
year]

22,338 22,469 22,338 22,469

Capacity utilization 
ratio

[%] 85.00% 45%,/,50% 85.00% 45%,/,50%

Outlays – base [euro/kW] 2,800.00 2,510.89 3,737.30 3,500.00

Fukushima coeficient [%] 80.00% 0.00% 10.00% 0.00%

Investor’s overhead [%] 30.00% 0.00% 20.00% 20.00%

Overnight outlay  
cost – 2016-2020

[euro/kW] 5,460.00 2,510.89 4,933.24 4,200.00

Overnight outlay  
cost – 2045

[euro/kW] **** 2,062.00 **** 3,360.00

Capital expenditures [euro/
kW/year]

54.60 25.85 49.33 42.00

Construction cost [euro  
million]

16,380.00 14,312.70 14,799.71 23,940.00

Decommissioning  
cost (15%; 5%)

[euro  
million]

3,226.00 1,140.00 2,219.96 1,197.00

Decommissioning  
cost

[euro/kW] **** 200.00 **** 360.00

Useful life [years] 40 2*25 40 2*25

Source: prepared by the author based on the “Sea Wind vs. the Atom” report.

The results of the calculations are shown in Table no. 2.

Table no. 2. Veriied costs of electric energy from nuclear power plants and 
sea wind farms

Item Unit Value Report Change Change
Nuclear power plant euro/MWh 100.31 110.30 –9.99 –9.06%
Sea wind farm euro/MWh 158.25 104.40 53.85 51.58%

Ratio wind/nuclear [%] 157.76% 94.65%

Source: prepared by the author based using the MIT model from the “Sea Wind vs. the Atom” report.
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After the capital outlays were corrected to relect the true costs, the 
costs of electricity from sea wind farms was calculated to be over 50% higher 
than the cost of electricity from nuclear power plants. This is conirmed by 
the German tariffs where operators of sea wind farms are paid euro 150-190 
per MWh.

This negates both the rationale for building sea wind farms and the 
credibility of the report itself.

Wstęp

W lipcu 2011 r. opublikowany został przez Greenpeace raport „Morski 
wiatr kontra atom” zwany w dalszej części tekstu raportem.

Przeprowadzono szeroką kampanię informacyjną promującą MFW i ma-
jącą, przy okazji, zdyskredytować energetykę jądrową. Przykładem może być 
wywiad i wypowiedzi Dyrektora Greenpeace Polska opublikowane w Dzien-
niku Bałtyckim zamieszczone na rys. 1.

Rysunek 1. Artykuł zamieszczony w Dzienniku Bałtyckim w dniu 14 lipca 
2011 r.

Źródło: Dziennik Bałtycki z 14 lipca 2011 r.

Z wypowiedzi Dyrektora Greenpeace, Pana Macieja Muskata zamieszczo-
nych w Dzienniku Bałtyckim w dniu 14 lipca 2011 r. można się dowiedzieć, że:
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„Z analiz przeprowadzonych w raporcie wynika, że Polska stoi przed hi-
storycznym wyborem, który wpłynie na nasze portfele i całą gospodarkę. Albo 
pójdziemy w niebezpieczny atom i zapłacimy większe rachunki za prąd, albo 
zainwestujemy w morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Dzięki temu za prąd 
zapłacimy mniej i stworzymy więcej miejsc pracy, między innymi w polskich 
stoczniach. Nie mówiąc już o tym, jak wzrośnie dzięki temu nasze bezpieczeń-
stwo. Wyniki analiz raportu „Morski wiatr kontra atom” dobitnie pokazują, 
że w rządowym programie rozwoju polskiej energetyki jądrowej zaniżono ce-
nę produkcji energii elektrycznej z elektrowni jądrowej. Jest to niedopuszczal-
ne, aby wciskać Polakom atom w oparciu o fałszywe dane. Skutki korzystania 
z energetyki jądrowej będziemy odczuwać przynajmniej przez 100 lat. Raport 
przekażemy różnym organizacjom, także rządowi. Wkrótce rozpoczniemy 
w całym kraju kampanię, mającą na celu poinformowanie jak największej licz-
by ludności o wynikach naszych badań”.

Można się zgodzić ze stwierdzeniem, że podawane w programach rządo-
wych dane dotyczące kosztów produkcji energii elektrycznej z elektrowni jądro-
wych są zaniżone, ale nie upoważnia to autorów raportu do zaniżania cen energii 
elektrycznej z morskich farm wiatrowych. Zarzut wciskania „kitu” może doty-
czyć w równym stopniu rachmistrzów od energii atomowej, jak i wiatrowej.

Podstawowe informacje o raporcie  
„Morski wiatr kontra atom”

Celem raportu „Morski wiatr kontra atom” jest wykazanie przy pomocy 
porównawczej analizy ekonomicznej, że energia elektryczna z Morskich Farm 
Wiatrowych będzie tańsza od wyprodukowanej w Elektrowniach Jądrowych.

W tym celu porównano projekt budowy i oddania do użytku w 2020 r. 
pierwszej elektrowni jądrowej o mocy 3000 MW na przykładzie planowanej 
inwestycji EJ w Żarnowcu z budową klastra morskich farm wiatrowych MFW 
w polskiej wyłącznej streie ekonomicznej, o mocy dającej równoważną EJ pro-
dukcję energii elektrycznej. Dla celów raportu wykonano obliczenia z wyko-
rzystaniem metod dyskontowych poprzez porównanie kosztów produkowanej 
energii elektrycznej. W tym celu wykorzystano model kosztowy (zwany dalej 
modelem MIT), opracowany przez Massachusetts Institute of Technology, któ-
ry w oryginale porównuje koszty energii elektrycznej z elektrowni jądrowych, 
węglowych i gazowych. Autorzy raportu wpisali dane MFW w arkusze doty-
czące elektrowni węglowych. Arkusze zawierające obliczenia elektrowni gazo-
wych zostały z modelu usunięte.

Źródłowe dane ekonomiczne dotyczące elektrowni jądrowej zaczerpnię-
to ze studium MIT Future of nuclear power (2009). Jako podstawę do obliczenia 
kosztów przyjęto dane z 2007 r., które podwyższono współczynnikami mający-
mi odwzorować polskie warunki realizacji EJ. Dotyczy to podniesienia kosztów 
robót i dostaw współczynnikiem „Fukushima” 1,8 oraz pomnożenia tak otrzy-
manych kosztów współczynnikiem 1,3 mającym odzwierciedlać koszty własne 
inwestora (bez kosztów inansowych doliczonych w modelu oddzielnie). Stąd 
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wartość nakładów inwestycyjnych (bez kosztów inansowych) z bazowych 
2800 euro/kW została podniesiona do 5460 euro/kW. W tab. 3.1 raportu jest 
wymieniona inna wartość 6145 euro/kW.

Dla EJ przyjęto współczynnik wykorzystania mocy w wysokości 85%, 
a okres pracy określono na 40 lat.

Okres pracy MFW ustalono na 25 lat, współczynnik wykorzystania mocy 
45/50%. Koszt jednostkowy budowy przyjęto w wysokości 2511 euro/kW mo-
cy zainstalowanej. Koszt rekonstrukcji MFW w 2045 r. ustalono na 2062 euro/
kW. Koszty własne inwestora dla MFW przyjęto jako zerowe. Dla MFW o mocy 
5700 MW założono okres pełnej wymiany urządzeń i fundamentów w okresie 
jednego roku, przy czym rekonstrukcja MFW ma być tak sprawnie prowadzo-
na, że nie doprowadzi do zmniejszenia produkcji energii elektrycznej.

Przyjęto jednakowy dla EJ i MFW 5-letni okres realizacji inwestycji. Za-
kończenie realizacji budowy dla obu obiektów to 2020 r.

Ponadto do obliczeń przyjęto:
 – stopę inlacji 3,0%;
 – realną stopę wzrostu kosztów operacyjnych 1,0%;
 – realną stopę wzrostu kosztów paliwa 0,5%;
 – stopę podatku dochodowego 19,0%;
 – udział kapitału obcego w inansowaniu inwestycji 50,0%;
 – koszt kapitału obcego 8,0%;
 – koszt kapitału własnego 15,0%;
 – WACC (średni ważony koszt kapitału) 10,7%.

Zestawienie danych wejściowych z raportu zawiera tabela zamieszczona 
na rysunku nr 2:

Pozostałe dane, jakie przyjęto do obliczeń w raporcie:
 1) dla EJ:

– koszty paliwa w wysokości 0,47 euro/mmBtu;
– koszt utylizacji wypalonego paliwa to 0,0007 euro/kWh.

 2) dla MFW:
– po uruchomieniu: średnie koszty eksploatacyjne 18 euro/MWh, sto-

pień wykorzystania mocy 45%;
– po rekonstrukcji w 2045 r.: średnie koszty eksploatacyjne 13 euro/

MWh i stopień wykorzystania mocy 50%.
Pomimo niższych kosztów jednostkowych przyjętych w raporcie dla MFW 

całkowite nakłady na realizację obu obiektów są porównywalne i po przelicze-
niu wynoszą dla:
 – EJ = 16 380 mln euro
 – MFW = 14 313 mln euro

Wyniki obliczeń wykonanych na potrzeby raportu metodą MIT są nastę-
pujące:
 – koszt energii elektrycznej z EJ = 110,3 euro/MWh;
 – koszt energii elektrycznej z MFW = 104,4 euro/MWh.

Nie są to jak na produkcję energii elektrycznej ceny małe i po przeliczeniu 
na walutę krajową kursem średnim NBP z dnia 06.10.2011 r. tabela Nr 194/A/
NBP/2011 równym 4,3765 wyniosą odpowiednio:
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 – dla EJ = 482,73 zł/MWh;
 – dla MFW = 456,91 zł/MWh.

W ramach raportu przeprowadzono analizę wrażliwości. 
Wyniki obliczeń metodą MIT zamieszczone w raporcie zawierają tabele 

zamieszczone na rys. 3–5:

Rysunek 3. Wyniki obliczeń kosztów energii elektrycznej – metoda MIT

Źródło: raport „Morski wiatr kontra atom”.

Rysunek 2. Zestawienie danych wejściowych do modelu MIT

Źródło: raport „Morski wiatr kontra atom”.
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Rysunek 4. Wyniki obliczeń analizy wrażliwości – metoda MIT

Źródło: raport „Morski wiatr kontra atom”.

Rysunek 5. Wyniki obliczeń analizy wrażliwości – metoda MIT

Źródło: raport „Morski wiatr kontra atom”.

W raporcie pominięte są koszty wyprowadzenia mocy z MFW i przyłą-
czenia do sieci energetycznej. Pomija się również konieczność prawie dwukrot-
nego, w porównaniu do EJ, powiększenia zdolności przesyłowych sieci energe-
tycznych z 3000 MW do 5700 MW. Zagadnienia współpracy MFW z systemem 
energetycznym i zapewnienia mocy rezerwowych na okoliczność spadku pro-
dukcji są poza zakresem zainteresowania autorów raportu. Konieczność re-
zerwowania mocy i dostosowania systemu elektroenergetycznego do odbioru 
energii z MFW nie wpłynie na koszt zakupu energii elektrycznej z MFW, po-
nieważ w modelu MIT takich szczegółów nie uwzględniono. Niemniej spowo-
duje wzrost kosztów energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom końcowym.

Z treści raportu oraz przeprowadzonej kampanii informacyjnej można 
wywnioskować, że jego celem jest pozyskanie środków inansowych plano-
wanych na budowę elektrowni jądrowych na rzecz budowy elektrowni wia-
trowych. Pozostaje tylko do rozstrzygnięcia kwestia, czy rzeczywiście budowa 
MFW jest rozwiązaniem lepszym, prowadzącym do obniżenia cen energii elek-
trycznej w porównaniu do cen energii uzyskiwanej z EJ?
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Przedstawione w raporcie rozważania dotyczące korzyści wynikających 
ze zwiększonego zatrudnienia przy budowie i eksploatacji MFW oraz lokowa-
nia w Polsce produkcji komponentów do MFW mają sens jedynie w przypadku 
podjęcia decyzji o budowie MFW i po udokumentowaniu, że energia elektrycz-
na z MFW będzie rzeczywiście tańsza od energii elektrycznej z EJ.

Raport nie podaje, kto lub co stoi obecnie w Polsce na przeszkodzie w pro-
wadzeniu tak intratnego interesu jak budowa i eksploatacja MFW.

Założenia przyjęte do weryikacji obliczeń

Podstawowym parametrem decydującym o kosztach energii elektrycz-
nej zarówno w przypadku EJ, jak i MFW są nakłady inwestycyjne. Dlatego 
przy weryikacji skupiono się na prawidłowym określeniu tych nakładów. 
Na niezmienionym poziomie pozostawiono koszty eksploatacyjne i produk-
cję energii elektrycznej. Nie skorygowano tak oczywistych błędów jak brak 
spadku produkcji energii elektrycznej w okresie odtwarzania MFW. Pozosta-
wiono 40 letni czas pracy elektrowni jądrowej pomimo tego, że planowane są 
one na 60-letni okres pracy. Skorygowano współczynnik „Fukushima” z 1,8 
na 1,1 oraz współczynnik określający koszty własne inwestora z 1,3 na 1,2. 
Współczynnikiem 1,2 uwzględniono koszty własne inwestora dla budowy 
MFW. Mało prawdopodobne jest wybudowanie w czynie społecznym MFW 
o mocy 5700 MW.

Do weryikacji obliczeń kosztów energii z EJ i MFW wykorzystano 
model obliczeniowy udostępniony przez autorów raportu w pliku „Arkusz 
kalkulacyjny do raportu MFW kontra EJ_wersja dla osob zainteresowanych.
xls”. Arkusz ten został opracowany przez Massachusetts Institute of Tech-
nology i w oryginale porównuje koszty energii elektrycznej z elektrowni ją-
drowych, węglowych i gazowych. Autorzy raportu przystosowali arkusze 
dotyczące elektrowni węglowych do obliczenia MFW. Arkusze zawierające 
obliczenia elektrowni gazowych zostały usunięte. Jednostką walutową obli-
czeń jest euro.

Wykonana weryikacja obliczeń może zostać uznana za naruszenie klau-
zuli poufności, której podpisanie było konieczne w celu uzyskania oryginalne-
go modelu obliczeniowego z Instytutu Energii Odnawialnej.

Nakłady inwestycyjne

Ocena kosztów przyjętych w raporcie do modelu MIT
Głównym parametrem decydującym o kosztach energii elektrycznej uzy-

skiwanej zarówno z elektrowni jądrowych, jak i z morskich farm wiatrowych 
są nakłady inwestycyjne.

Podstawowe zastrzeżenia w raporcie budzą przyjęte koszty budowy EJ 
i MFW. Są one zaniżone po stronie MFW i zawyżone dla EJ. Koszty te publi-
kowane są przez szereg instytutów zlokalizowanych zarówno w Europie, jak 
i w Stanach Zjednoczonych.
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Przykładowo w opracowaniu „Ekonomia energetyki jądrowej: aktualiza-
cja” wydanym w marcu 2010 r. przez Fundację Heinricha Bölla podano nastę-
pujące koszty budowy EJ określone na podstawie przetargów:
 – Francja (budowa od 2008 r.) = 3300 dol./kW = 2310 euro/kW;
 – Finlandia (budowa od 2005 r.) = 4500 dol./kW = 3150 euro kW.

Z treści ww. opracowania można wnioskować, że przytoczone powyżej 
nakłady nie obejmują kosztów inansowych. Nie obejmują również kosztów 
nadzorów ponoszonych przez inwestora, które powiększą wartość kosztów 
kontraktowych o ok. 20%.

Nowsze dane dotyczące kosztów budowy EJ i MFW zawarte są w opraco-
waniu Updated Capital Cost Estimated for Electricity Generation Plants, U.S. Energy 
Information Administration – November 2010 i zestawione w tabeli na rys. 6.

Rysunek 6. Koszty budowy elektrowni – prognoza 2011

Źródło: Updated Capital Cost Estimated for Electricity Generation Plants, U.S. Energy Information Ad-
ministration November 2010.
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Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że koszty morskich farm 
wiatrowych są wyższe od przyjętych w raporcie, a ponadto wykazują tendencję 
rosnącą podobnie jak koszty elektrowni jądrowych. Prognozowane na 2011 r. 
koszty jednostkowe wynoszą odpowiednio:
 – dla EJ = 5339 dol./kW = 3737 euro/kW;
 – dla MFW = 5975 dol./kW = 4183 euro/kW.

Tendencję wzrostową kosztów realizacji MFW potwierdzają również in-
formacje zawarte w samym raporcie zamieszczone na rys. 7.

Rysunek 7. Koszty inwestycji morskich farm wiatrowych latach 2001–2010

Źródło: raport „Morski wiatr kontra atom”.

Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, że koszty farm wiatro-
wych na Bałtyku z 2010 r. wyniosły w pierwszym przypadku ok. 3100 euro/
kW, a w drugim 3600 euro/kW (są to wielkości porównywalne do podanych 
w opracowaniu „Updated Capital Cost Estimated for Electricity Generation 
Plants” – U.S. Energy Information Administration – November 2010).

Potwierdza to następujący zapis raportu określający koszty jednostkowe 
budowy MFW na 3500 euro/kW zamieszczony na rys. 8.

Rysunek 8. Zapis w raporcie dotyczący jednostkowych kosztów budowy MFW

Źródło: raport „Morski wiatr kontra atom”.
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Są też źródła, np. Nuclear Energy Institute Washington (www.nei.org) 
The Cost of New Generating Capacity In Perspective September 2011, prze-
widujące niższe koszty jednostkowe zarówno EJ, jak i MFW. Przykład takiej 
prognozy zawiera tabela na rys. 9.

Rysunek 9. Prognoza jednostkowych nakładów inwestycyjnych i kosztów 
energii elektrycznej NEI

Źródło: Nuclear Energy Institute.

Podobnie optymistyczne dane dotyczące nakładów inwestycyjnych na re-
alizację EJ i MFW zawarte w Polskim Programie Energetyki Jądrowej wersja 2 
z grudnia 2010 r. zawiera tabelę pokazaną na rys. 10.

Z raportu można wnioskować, że jednostkowe koszty inwestycyjne MFW 
przyjęte do modelu obliczeniowego są celowo zaniżone w celu uzyskania ce-
ny energii elektrycznej z MFW niższej, niż z EJ. W tym celu autorzy raportu 
przyjęli koszty wyprowadzenia mocy z MFW w wysokości 1,1 euro/kW oraz 
pominęli koszty prowadzenia inwestycji. Z wykresu zamieszczonego na rys. 11 
wynika, że koszty przyłączenia MFW do sieci energetycznej wynoszą ok. 20% 
kosztów inwestycji. Tymczasem w założeniach obliczeniowych do raportu wy-
noszą one 0,04%. Jeżeli wykres zamieszczony jest prawdziwy, to udział kosz-
tów wyprowadzenia mocy z MFW powinien być podniesiony z 0,04 do 20% 
nakładów inwestycyjnych.

Nasuwa się prosty wniosek, że należy urealnić koszty jednostkowe 
budowy MFW uwzględniając udział procentowy wyprowadzenia mocy 
5700 MW (prawdopodobnie będą to linie kablowe prądu stałego o napięciu 
rzędu 500 kV) do wielkości podanej na wykresie zamieszczonym w raporcie. 
Przyjęto założenie, że podany w raporcie jednostkowy koszt kontraktowy 



Część i. Podstawy energetyki jądrowej

112

budowy MFW w wysokości 3500 dol./kW zawiera koszty budowy wypro-
wadzenia mocy.

W raporcie zaniżone są też koszty likwidacji MFW, które przyjęto w wy-
sokości 206 mln euro bez podania zakresu prac likwidacyjnych. W zweryiko-
wanych obliczeniach koszty likwidacji MFW przyjęto w wysokości 5,0%, a dla 
EJ w wysokości 15,0% wartości inwestycji (w oparciu o opracowanie „Projected 
Costs of Generating Elektricity” 2010 Edition – OECD, IEA, NEA, s. 43).

Po przyjęciu jednostkowych kosztów budowy MFW w wysokości 3500 eu-
ro/kW i dodaniu do nich 20% narzutu kosztów własnych inwestora, nakłady na 
budowę MFW o mocy 5700 MW przy kosztach jednostkowych 4200 euro / kW 

Rysunek 10. Nakłady inwestycyjne na EJ i MFW według PPEJ wersja 2

Źródło: PPEJ wersja 2, s. 36.
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wyniosą 23,94 mld euro. Będą więc wyższe od kosztów budowy EJ prognozo-
wanych na 14,80 mld euro.

W wydanie 23,9 mld euro na budowę MFW, zdaniem autorów raportu 
najlepiej zaangażować budżet państwa, stąd propozycja stworzenia do tego ce-
lu stanowiska ministra (sekretarza stanu) i utworzenia nowego departamentu 
w Ministerstwie Gospodarki.

Zestawienie pierwotnych i zweryikowanych danych wejściowych przyję-
tych do obliczeń kosztów energii elektrycznej z EJ i MFW zawiera tab. 3. Wiel-
kości zweryikowane zamieszczono w kolumnach 5 i 6.

Tabela 3. Porównanie danych wejściowych

Wyszczególnienie Jednostka Model MIT raport Model MIT  
skorygowany

EJ MFW EJ* MFW*
1 2 3 4 5 6

Moc [MW] 3.000 5.700 3.000 5.700 

Produkcja energii  
elektrycznej

[GWh/a] 22.338 22.469 22.338 22.469 

Współczynnik  
wykorzystania mocy

[%] 85,00% 45% / 
50%

85,00% 45% / 
50%

Koszty jednostkowe  
US EIA 2011

[dol./kW] **** **** 5.339,00 5.975,00 

Koszty jednostkowe  
US EIA 2011

[euro/kW] **** **** 3.737,30 4.183,00 

Koszt nakładów  
bazowy

[euro/kW] 2.800,00 2.510,89 3.737,30 3.500,00 

Rysunek 11. Struktura kosztów inwestycyjnych MFW

Źródło: raport „Morski wiatr kontra atom”.
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Wyszczególnienie Jednostka Model MIT raport Model MIT  
skorygowany

EJ MFW EJ* MFW*
1 2 3 4 5 6

Współczynnik  
Fukushima

[%] 80,00% 0,00% 10,00% 0,00%

Narzut kosztów  
własnych inwestora

[%] 30,00% 0,00% 20,00% 20,00%

Koszt nakładów  
overnight – 2016 – 2020

[euro/kW] 5.460,00 2.510,89 4.933,24 4.200,00 

Koszt nakładów  
overnight – 2045

[euro/kW] **** 2.062,00 **** 3.360,00 

Koszty przyłącza  
= MEW – EJŻ

[euro mln] 0 6,25 0 720,00 

Koszty przyłącza  
= MEW – EJŻ

[euro/kW] 0 1,10 0 126,32 

Wydatki kapitałowe [euro/
kW/a]

54,60 25,85 49,33 42,00 

Koszt budowy [euro mln] 16.380,00 14.312,70 14.799,71 23.940,00 

Koszty operacyjne  
stałe

[euro/
kW/a]

46,275 0,00 46,275 0,00 

Koszty operacyjne 
zmienne

[euro-
mills/
kWh]

0,349 18,00 0,349 18,00 

Koszt paliwa [euro/
mmBtu]

0,47 0,00 0,47 0,00 

Opłata za odpady/ 
składowanie wyp. 
paliwa

[euro/
kWh]

0,0007 0,00 0,0007 0,00 

Koszt likwidacji  
(15%; 5%)

[euro mln] 3.226,00 1.140,00 2.219,96 1.197,00 

Koszt likwidacji [euro/kW] **** 200,00 **** 360,00 

Okres trwałości [a] 40 2 * 25 40 2 * 25
Stopa inlacji [%] 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Realna stopa wzrostu 
kosztów operacyjnych

[%] 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Realna stopa wzrostu 
kosztów paliwa

[%] 0,50% **** 0,50% ****

Stopa podatku  
dochodowego

[%] 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%
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Wyszczególnienie Jednostka Model MIT raport Model MIT  
skorygowany

EJ MFW EJ* MFW*
1 2 3 4 5 6

Udział inansowania 
kapitałem dłużnym

[%] 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%

Koszt kapitału  
dłużnego

[%] 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Koszt kapitału  
własnego

[%] 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

WACC (średni ważony 
koszt kapitału)

[%] 10,70% 10,70% 10,70% 10,70%

Nakłady 2016 [%] 10,00% 20,00% 10,00% 20,00%

Nakłady 2017 [%] 25,00% 20,00% 25,00% 20,00%

Nakłady 2018 [%] 31,00% 20,00% 30,00% 20,00%

Nakłady 2019 [%] 25,00% 20,00% 25,00% 20,00%

Nakłady 2020 [%] 10,00% 20,00% 10,00% 20,00%

Nakłady 2016 [euro mln] 1.638,00 2.862,54 1.479,97 4.788,00 

Nakłady 2017 [euro mln] 4.095,00 2.862,54 3.699,93 4.788,00 

Nakłady 2018 [euro mln] 5.077,80 2.862,54 4.439,91 4.788,00 

Nakłady 2019 [euro mln] 4.095,00 2.862,54 3.699,93 4.788,00 

Nakłady 2020 [euro mln] 1.638,00 2.862,54 1.479,97 4.788,00 

Razem nakłady [euro mln] 16.543,80 14.312,70 14.799,71 23.940,00 

Przelicznik kursowy 
dol./euro

[bezw.] 0,70 0,70 0,70 0,70

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu „Morski wiatr kontra atom”.

Wyniki obliczeń
Wyniki obliczeń kosztów energii elektrycznej przeprowadzonych na zwe-

ryikowanym modelu MIT przedstawiono w tab. 4.

Tabela 4. Zweryikowane koszty energii elektrycznej z EJ i MFW

Wyszczególnienie Jednostka Wartość Raport Zmiana Zmiana
EJ euro/MWh 100,31 110,30 -9,99 –9,06%
MFW euro/MWh 158,25 104,40 53,85 51,58%

Relacja MFW/EJ [%] 157,76% 94,65%

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem modelu MIT z raportu „Morski wiatr kontra 
atom”.
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Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że koszty energii z MFW 
będą wyższe o ponad 50% od przyjętych w raporcie i o ponad 50% wyższe od 
kosztów energii elektrycznej z EJ.

Koszty energii elektrycznej z EJ będą niższe o ok. 10% niż wykazane w ra-
porcie, niemniej nadal będą one wysokie. Wynika to z dużych nakładów jed-
nostkowych przyjętych do obliczeń oraz 40-letniego okresu pracy EJ przyjętego 
w modelu MIT, podczas gdy obecnie planuje się EJ na 60 lat eksploatacji. Jed-
nak uwzględnienie 60-letniego okresu eksploatacji (według obliczeń wykona-
nych na modelu MIT przez W. Kiełbasę) zmniejsza koszty o ok. 3%, co zmienia 
ceny energii elektrycznej z 100,31 euro/MWh do 97,30 euro/MWh. Nadal jest 
to jednak wysoka cena.

W Programie Polskiej Energetyki Jądrowej (wersja z grudnia 2010 r.) na 
stronie 37 podano prognozowaną cenę energii elektrycznej dla EJ przewidzia-
nej do uruchomienia w 2020 r. w wysokości 57,00 euro/MWh. Wydaje się to 
z kolei wartością nieco zaniżoną.

Obliczone w skorygowanym modelu MIT ceny energii elektrycznej 
z MFW znajdują potwierdzenie w danych dotyczących kosztów energii elek-
trycznej dla Niemiec. Według danych Wind-Works.org (http://www.wind 
–works.org/) w 2010 r. za energię elektryczną z niemieckich farm wiatrowych 
płacono 150,00 euro/MWh. W kontraktach długoterminowych zawieranych 
na okresy minimum piętnastoletnie cena ta się utrzymuje, o czym świadczą 
dane z tab. 5.

Tabela 5. Ceny kontraktowe energii elektrycznej z MFW

Offshore Wind Tariffs Worldwide Summary
20-Sep-2011
Selected programs with contract terms of 15 years or longer.
Jurisdiction Years €/kWh
Germany with Sprinter Bonus 20 0,190

Spain (Maximum) 20 0,177

Germany 20 0,150

Ireland 15 0,140

France 15 0,130

Greece 20 0,097

Denmark (Maximum) 20 0,083

Źródło: Wind-Works.org WWW,wind-works.org/FeedLaws/GermanyPassesNewRenewable-
EnergyLawfor2012.htm.

Dane z tab. 5 potwierdzają poprawność przeprowadzonych obliczeń wy-
nikiem, których jest cena energii elektrycznej z MFW wynosząca 158,25 eu-
ro/MWh. Odpowiada to cenom w Niemczech zawierających się w granicach 
 150–190 euro/MWh.
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W celach porównania cen z lądowych i morskich farm wiatrowych w tab. 6 
zamieszczono zestawienie cen kontraktowych z lądowych farm wiatrowych:

Tabela 6. Ceny energii elektrycznej z lądowych farm wiatrowych

Wind Tariffs Worldwide Summary

20-Sep-2011

Selected programs with contract terms of 15 years or longer.

Jurisdiction Years €/kWh

Cyprus 20 0,166

Rhode Island 15 0,099

Ontario 20 0,097

Bulgaria 15 0,096

Slovenia 15 0,095

Nova Scotia 20 0,094

Vermont 20 0,093

Uganda 20 0,092

Spain Maximum 20 0,091

Czech Republic 15 0,091

Germany 20 0,089

Greece Mainland 20 0,088

Luxembourg 15 0,082

France 15 0,082

Slovakia 15 0,081

Portugal 15 0,074

Ecuador 15 0,068

Ireland 15 0,066

Źródło: Wind-Works.org www,wind-works.org/FeedLaws/GermanyPassesNewRenewableEner-
gyLawfor2012.htm.

Z porównania cen zawartych w tab. 5 i 6 wynika, że energia elektryczna 
z MFW jest obecnie o 50% droższa od energii elektrycznej z lądowych farm 
wiatrowych.

Dla zweryikowanych parametrów modelu MIT zestawionych w tab. 7 
wykonano analizę wrażliwości na zmianę:
 – Nakładów inwestycyjnych;
 – Zmiennych kosztów operacyjnych;
 – Wskaźnika wykorzystania mocy.

Wyniki obliczeń analizy wrażliwości zawierają tab. 7–12:
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Tabela 7. Wpływ jednostkowych kosztów inwestycyjnych EJ na koszt energii elektrycznej 

Zmiana parametru –50% –40% –30% –20% –10% 0,00% 10% 20% 30% 40% 50%

Overnight costs [Euro/kW] 2.467 2.960 3.453 3.947 4.440 4.933 5.427 5.920  6.413  6.907 7.400

Euro/MWh 57,52 66,08 74,64 83,19 91,75 100,31 108,87 117,43 125,98 134,54 143,10 

Zmiana kosztu energii [%] 57,3% 65,9% 74,4% 82,9% 91,5% 100,0% 108,5% 117,1% 125,6% 134,1% 142,7%

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem modelu MIT z raportu „Morski wiatr kontra atom”.

Tabela 8. Wpływ kosztów zmiennych EJ na koszt energii elektrycznej

Zmiana parametru -50% -40% -30% -20% -10% 0,00% 10% 20% 30% 40% 50%

Variable O&M [Euromills/kWh] 0,15 0,18 0,21 0,24 0,26 0,29 0,32 0,35 0,38 0,41 0,44 

Euro/MWh 100,10 100,14 100,18 100,22 100,27 100,31 100,35 100,40 100,44 100,48 100,52 

Zmiana kosztu energii [%] 99,8% 99,8% 99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,1% 100,1% 100,2% 100,2%

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem modelu MIT z raportu „Morski wiatr kontra atom”.

Tabela 9. Wpływ stopnia wykorzystania mocy EJ na koszt energii elektrycznej

Capacity factor [%] 60,00% 65,00% 70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%

Euro/MWh 139,17 129,01 120,30 112,75 106,14 100,31 95,13 90,49 86,32 

Zmiana kosztu energii [%] 138,74% 128,61% 119,92% 112,40% 105,81% 100,00% 94,83% 90,21% 86,05%

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem modelu MIT z raportu „Morski wiatr kontra atom”.



„M
orski w

iatr kontra atom
”

119
Tabela 10. Wpływ jednostkowych kosztów inwestycyjnych MFW na koszt energii elektrycznej 

Zmiana parametru -50% -40% -30% -20% -10% 0,00% 10% 20% 30% 40% 50%

Overnight costs 
[Euro/kW]

2.100 2.520 2.940 3.360 3.780 4.200 4.620 5.040 5.460 5.880 6.300

Euro/MWh 96,69 109,00 121,32 133,63 145,94 158,25 170,56 182,88 195,19 207,50 219,81 

Zmiana kosztu 
energii [%]

61,10% 68,88% 76,66% 84,44% 92,22% 100,0% 107,78% 115,56% 123,34% 131,12% 138,90%

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem modelu MIT z raportu „Morski wiatr kontra atom”.

Tabela 11. Wpływ kosztów zmiennych MFW na koszt energii elektrycznej

Zmiana parametru -50% -40% -30% -20% -10% 0,00% 10% 20% 30% 40% 50%

Variable O&M 
[mln Euro/kW]

0,009 0,011 0,012 0,014 0,016 0,018 0,019 0,021 0,023 0,025 0,026 

Euro/MWh 146,53 148,88 151,22 153,56 155,91 158,25 160,60 162,94 165,28 167,63 169,97 

Zmiana kosztu 
energii [%]

92,59% 94,08% 95,56% 97,04% 98,52% 100,00% 101,48% 102,96% 104,44% 105,92% 107,41%

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem modelu MIT z raportu „Morski wiatr kontra atom”.

Tabela 12. Wpływ stopnia wykorzystania mocy MFW na koszt energii elektrycznej

Capacity factor [%] 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00%

Euro/MWh 196,77 175,10 158,25 144,77 133,74 

Zmiana kosztu energii [%] 124,34% 110,65% 100,00% 91,48% 84,51%

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem modelu MIT z raportu „Morski wiatr kontra atom”.
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Wnioski z wyników obliczeń analizy wrażliwości:
Zarówno w przypadku EJ, jak i MFW koszty energii elektrycznej wykazu-

ją dużą zależność od jednostkowych nakładów inwestycyjnych. Podobnie duża 
zależność występuje dla zmiany wskaźnika wykorzystania mocy. Z uwagi na 
duże jednostkowe koszty inwestycyjne obie technologie wykażą dużą zależ-
ność od udziału kapitału obcego w inansowaniu inwestycji oraz od kosztów 
jego pozyskania.

W analizie kosztów energii elektrycznej warto wspomnieć o ryzyku kur-
sowym. Zmianę kosztów energii elektrycznej w zależności od kursu wymiany 
zł/euro ilustruje tab. 13.

Tabela 13. Ceny energii elektrycznej w złotych w funkcji kursu wymiany 
PLN/euro

Wyszczególnienie Jednostka EJ MFW Kurs

Cena obliczeniowa [euro/MWh] 100,31 158,25 –

Cena w złotych 1 [PLN/MWh] 391,21 617,18 3,90 

Cena w złotych 2 [PLN/MWh] 401,24 633,00 4,00 

Cena w złotych 3 [PLN/MWh] 411,27 648,83 4,10 

Cena w złotych 4 [PLN/MWh] 421,30 664,65 4,20 

Cena w złotych 5 [PLN/MWh] 431,33 680,48 4,30 

Cena w złotych 6 [PLN/MWh] 441,36 696,30 4,40 

Cena w złotych 7 [PLN/MWh] 451,40 712,13 4,50 

Źródło: opracowanie własne.

Praca EJ i MFW w systemie energetycznym
Zasadniczym zagadnieniem różniącym elektrownie jądrowe od wiatro-

wych jest współpraca tych ostatnich z systemem energetycznym. Rozpatrywa-
na w raporcie MFW będzie generowała moc czynną w sposób niekontrolowany 
w zakresie 0–5700 MW, co wynika z nieprzewidywalności wiatru oraz charak-
terystyk turbin wiatrowych.

Przykładowa charakterystyka elektrowni wiatrowej pokazana jest na 
rys. 13.

Uzależnienie mocy czynnej generowanej przez farmę wiatrową od siły 
wiatru powoduje jej bardzo dużą zmienność. Z raportu wynika, że z MFW moc 
czynna będzie wprowadzana do sieci w wysokości wynikającej z bieżących wa-
runków wiatrowych. Przykładowy wykres generowania mocy czynnej przez 
farmę wiatrową pokazany jest na rys. 14.

Inny przykład generowania mocy czynnej przez farmy wiatrowe zawiera 
rys. 15.

Przykład wpływu farm wiatrowych na pracę systemu elektroenergetycz-
nego zawiera rys. 16.
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Rysunek 14. Przykładowy wykres generowania mocy czynnej przez farmę 
wiatrową*

* Farma wiatrowa, dla której zdjęto ww. wykres, miała w okresie pomiarowym współczynnik wy-
korzystania mocy 40%, a więc zbliżony do MFW rozpatrywanej w raporcie.
Źródło: „Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym”. 

W porównaniu do stabilnej mocy czynnej generowanej przez elektrownię 
jądrową w przypadku MFW będą występowały zależne od pogody nadwyżki 
lub niedobory mocy. Niezbędne będzie zatem, utrzymywanie mocy rezerwo-
wej lub import na pokrycie niedoborów oraz eksport lub akumulacja nadwy-
żek energii w przypadku generowania mocy przekraczającej 3000 MW.

Obecnie brak w polskim systemie energetycznym możliwości kompenso-
wania wahań mocy generowanej przez MFW w zakresie 0–5700 MW (w sposób 
pokazany na rys. 16), tym bardziej że w okresie jej uruchomienia do systemu 
będą podłączone lądowe elektrownie wiatrowe o mocy zainstalowanej kilku 
tysięcy MW i znacznie większych niż w przypadku MFW wahaniach genero-
wanej mocy czynnej.

Rysunek 13. Przykładowa charakterystyka elektrowni wiatrowej

Źródło: „Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym”.



Część i. Podstawy energetyki jądrowej

122

Rysunek 16. Przykład wpływu farm wiatrowych na system energetyczny 
(grudzień 2003 r.)

Źródło: Project Costs of Generating Electricity 2010 Edition – OECD NEA. 

Rysunek 15. Przykład generowania mocy czynnej przez farmy wiatrowe
Źródło: Project Costs of Generating Electricity 2010 Edition – OECD NEA.
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Najlepiej do regulacji mocy i stabilizacji systemu energetycznego nadają 
się elektrownie wodne szczytowo-pompowe (Żarnowiec, Porąbka Żar, Ży-
dowo) oraz wodne z członem pompowym (Solina, Dychów, Nidzica). Pro-
blem w tym, że ich łączna moc regulacyjna wynosi ok. 1750 MW. W celu 
zapewnienia stabilności systemu konieczna byłaby budowa kolejnej dużej 
elektrowni szczytowo-pompowej o mocy 3000 MW (w latach 80. ubiegłe-
go stulecia zaniechano realizacji już rozpoczętej budowy elektrowni Młoty 
o mocy ok. 800 MW).

Do skompensowania okresowych niedoborów mocy z MFW można użyć 
także elektrowni rezerwowych z turbinami gazowymi, ale tych jak na razie 
brak.

W przeciwieństwie do MFW bloki jądrowe generacji III + mogą pracować 
w zakresie 25–100% obciążenia znamionowego w sposób stabilny i planowy, 
przy czym zmiana obciążenia z 25% do 100% może nastąpić w czasie 1 godzi-
ny. Podstawowym ograniczeniem są w tym przypadku dopuszczalne różnice 
wydłużeń cieplnych wirników i korpusów turbin parowych.

Z tytułu różnic we współpracy z systemem energetycznym elektrowni 
wiatrowych i jądrowych porównanie ich tylko na zasadzie wolumenu produk-
cji energii elektrycznej prowadzi do błędnych wniosków – budowa MFW spo-
woduje wzrost kosztów energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.

Aspekt współpracy MFW z systemem elektroenergetycznym, koszty 
dostosowania sytemu do przyjęcia szybkozmiennych wartości mocy czynnej 
generowanej przez MFW oraz dwukrotnego zwiększenia przepustowości lą-
dowych linii przesyłowych (z 3000 na 5700 MW) został w raporcie całkowi-
cie pominięty. W zweryikowanych obliczeniach kosztów energii elektrycznej 
koszty dostosowania systemu elektroenergetycznego do regulacji mocy z MFW 
nie zostały uwzględnione. Nie będą one ponoszone przez właściciela MFW.

Zestawienie podstawowych różnic we współpracy EJ i MFW z systemem 
elektroenergetycznym zawiera tab. 14.

Tabela 14. Podstawowe różnice we współpracy EJ i MFW z systemem elek-
troenergetycznym

Wyszczególnienie Jednostka EJ MFW

Moc, poziom odniesienia [MW] 3.000 3.000 

Moc maksymalna [MW] 3.000 5.700 

Rezerwa na warunku pogodowe [MW] 0 3.000 

Nadwyżka mocy ponad 3.000 MW [MW] 0 2.700 

Rozbudowa linii przesyłowych [MW] 0 2.700 

Regulacja mocy generowanej przez elektrownię [bezw.] Tak Nie

Wzrost kosztów energii elektrycznej dla odbiorców 
końcowych z tytułu współpracy z siecią

[bezw.] Tak Nie

Źródło: opracowanie własne.


