9
Komu jest potrzebna energetyka jądrowa ?
Elektrownie jądrowe stanowią najbardziej złożone systemy
energetyczne w porównaniu z instalacjami produkcji energii
z wszystkich innych surowców energetycznych (1). Im bar
dziej złożony charakter jakiejkolwiek instalacji, tym więk
sze prawdopodobieństwo awarii. W przypadku energetyki
jądrowej awaria może mieć katastrofalne i nieodwracalne
skutki. Niemały wpływ na awaryjność ma także wszech
obecna w przemysłowych kręgach presja na maksymaliza
cję zysku poprzez wydłużanie czasu aktywności instalacji.
Niebezpieczna jest ponadto tendencja zwiększania nomi
nalnej mocy elektrowni jądrowych — w latach pięćdziesią
tych wynosiła ona kilkaset M W ; ostatnio — ponad tysiąc
M W ; im większa moc, tym większa ilość paliwa jądrowego
w reaktorze.
Koszty energii jądrowej obejmują cztery grupy wydatków:
• koszty budowy instalacji, poczynając od kosztów planowania,
przygotowywania i budowy konstrukcji;
• koszty działania instalacji (praca, bezpieczeństwo, części za
mienne, planowane i nieplanowane postoje);
• koszty paliwa;
• koszty likwidacji instalacji po jej planowanym okresie życia
oraz przechowywanie wszystkich materiałów porozbiórkowych
stosownie do stopnia ich aktywności radiacyjnej.
K o szty budow y

Budowa siłowni jądrowej najczęściej trwa kilka do 12 lat. Roz
ciągnięta w czasie budowa, jest jednym z powodów wzrostu kosz
tów z uwagi na różnorodne okoliczności, nie dające się przewi
dzieć w początkowej fazie budowy np., z uwagi na inflację i coraz
ostrzejsze wymogi bezpieczeństwa. Szczegółowe dane dotyczące
wzrostu kosztów budowy przedstawiono w publikacji Kessidesa
(1). Są one rzędu 200% w porównaniu z kosztem ocenianym w po
czątkowym stadium.
Analizy kosztów budowy instalacji EJ w Kanadzie, Chinach,
Japonii, Anglii, Korei i USA przedstawiono w publikacji 2 Sovacoola. Koszt elektrowni jądrowych o mocy 1000 M W budo
wanych w latach 2005-2009, wynosił od 3,6 do 8 miliardów S.
Kwoty te nic uwzględniały kosztów zakończenia eksploatacji
i zabezpieczenia promieniotwórczych pozostałości po rozbiór
ce instalacji, które przecież w przyszłości muszą być poniesione.
Koszty inwestycyjne były więc wyraźnie zaniżone. Przykładem
znacznego wzrostu kosztów budowy siłowni jądrowej, poczynając
już od jej wstępnego etapu, jest instalacja Olkiluoto w Finlandii
(1,2). Przewidywany okres budowy tej instalacji (generacja 111+)
wydłużał się niemal co roku. Rozpoczęto ją w 2005 r. Wlipcu 2012
poinformowano, że ukończenie budowy przewiduje się w 2015 r.
Prognozowane obecnie koszty budowy już wzrosły o kilka miliar
dów euro porównaniu z początkowo planowanym.
Z kolei w USA rządowa Komisja d/s energii jądrowej (Nuclear Regulatory Comission -N R C ), poinformowała, że niezbęd
ny jest wzrost wymogów bezpieczeństwa po doświadczeniach
z katastrofy w Fukushimie. Przewidywany koszt tych operacji
we wszystkich instalacjach energetyki jądrowej w USA wyniesie

ok. 23 miliardy S (ok. 230 milionów S na instalację). NRC organi
zuje konferencję na ten temat w październiku 2012.
Wniosek - cechą charakterystyczną EJ jest wysoka kapitałochłonność, długi okres budowy i skłonności do przekraczania
początkowo przewidywanych kosztów oraz z reguły - pomijanie
kosztów związanych z zakończeniem eksploatacji instalacji i skła
dowania odpadów.
W skład kosztów działania instalacji wchodzą ni.in., koszty
planowanych i nieplanowanych postojów. Pozornie EJ może pro
dukować elektryczność w sposób niemal ciągły, bo teoretycznie
reaktor produkuje ją przez ok. 12 m iesięcy-aż do czasu w którym
wymaga załadowania nową porcją paliwa. W istocie jednak, ta cią
głość produkcji jest iluzoryczna. Jak dowodzą dane obejmujące
okres do 1998 r„ dla sześciu krajów (USA, Francja, Belgia, Niem
cy, Szwecja, Szwajcaria), częste awarie urządzeń EJ, są powodem
przestojów. W ich wyniku średni okres ciągłego działania instalacji
w poszczególnych krajach wynosił zaledwie od 35 do 88 dni (2).
Exelon - największy operator elektrowni jądrowych w USA
- poinformował w lipcu 2012 r. o rezygnacji z budowy instala
cji w Texasie z uwagi na niekonkurencyjność energetyki jądro
wej w stosunku do niektórych innych źródeł energii (informacja
z internetu).
Koszty paliwa. Dla teraz planowanych instalacji trudno okre
ślić przyszłe koszty paliwa. Od kilkunastu lat wzrastają koszty
wydobywania rudy z coraz trudniej dostępnych złóż uranu. Ła
two dostępne złoża w większości zostały już wyeksploatowane.
Objawia się to wzrostem cen uranu (2). W roku 1994 za 1 funt
tlenku uranu płacono około 10 S. W 2007 cena wynosiła już 42 S,
a w roku 2008 wzrosła do 60 S. Międzynarodowa Agencja Energii
Atomowej (IAEA) poinformowała, że z końcem roku 2010, cena
uranu (3) w'zrosta do 160$ za Kg (ok. 72 S/funt). Taka dynamika
wzrostu nie tylko cen uranu ale też kosztów inwestycyjnych, czy
ni całkowicie niepewnymi prognozy przyszłych kosztów produk
cji energii jądrowej.
Przy tej okazji pojawia się zasadnicze pytanie: czy prognozy
kosztów mogą wogóle stanowić kryterium wyboru takiego lub in
nego kierunku w polityce energetycznej?.
Najwięcej uranu produkuje się w Kanadzie. Produkcja w USA
nie zaspokaja nawet 10% zapotrzebowania kraju na uran. Na Ukra
inie i we Francji produkuje się po 5 ton (2,4).
Wszystkie te kraje mają już za sobą tzw. pik produkcji czyli
najwyższą roczną produkcję w całym dotychczasowym okresie.
Kazachstan, Australia, Niger eksportują uran, bo nie produ
kują energii jądrowej u siebie. Eksporterem jest również Kanada,
bowiem produkuje znacznie więcej niż zużywa. Rosja jest samo
wystarczalna - wydobycie rudy pokrywa zapotrzebowanie kraju
z małą nadwyżką.
Na import skazane są: USA, Francja, Japonia, Niemcy, Połu
dniowa Korea, UK, Ukraina, Szwecja.
Oprócz cen paliwa rosły tez koszty produkcji energii elektrycz
nej w elektrowniach jądrowych. W porównaniu z kosztami w la
tach 2000-2001 (liczonymi w centach US/kWh), obecne wzrosły
czterokrotnie (2).
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Odpady. Ich przechowywanie obciąża znacząco koszty dzia
łania elektrowni jądrowej Zwolennicy tej energii często posłu
gują się argumentem, że instalacje FJ produkują znikome ilości
odpadów w porównaniu z siłowniami produkującymi energię
z paliw kopalnych. W istocie, elektrownia węglowa o mocy 1 ty
siąc MWe wytwarza rocznie około 6-7 milionów ton szkodliwych
gazów (tlenki azotu, siarki i dwutlenek węgla) oraz pyłów. Elek
trownia jądrowa o takiej samej mocy generuje rocznie, „tylko”
30-35 ton odpadów w tym - w postaci wysoce radioaktywnego
zużytego paliwa (2). Mimo tego, iż odpady radioaktywne stano
wią wielokrotnie mniejszą masę, są bardzo dużym zagrożeniem.
Mogą zachować radioaktywność przez tysiące lat i choćby z tego
powodu nie ma uzasadnienia opinia, że EJ jest „przyjazna ludziom
i środowisku”.
Wszystkie instalacje EJ na świecie generują rocznie 10 ty
sięcy ton zużytego paliwa jądrowego (2). Zaledwie 15 % z tej
ilości jest poddawana ponownemu przetw orzenia na paliwo
(reprocessing).
W przeszłości odpady promieniotwórcze traktowano nader
beztrosko. Francja w okresie 1967-69 wyrzuciła 12 tys m3odpadów
do morza. Identycznie postępowała Anglia topiąc swoje odpady
a także - pochodzące z Belgii. Szwajcarii i Holandii - w północ
no-wschodnim Atlantyku. Dopiero w 1983 r zostało to zabronio
ne prawem.
W USA budowano przez ponad 20 lat centralne składowisko
kosztem ponad 20 miliardów S (20 km podziemnych korytarzy),
pod górą Yucca w Newadzie. Rząd Obamy zrezygnował z ukoń
czenia tej budowy i centralnego składowania odpadów promienio
twórczych. Pojawiły się bowiem wątpliwości, czy nagromadzenie
tysięcy ton materiału radioaktywnego na terenie tego składowiska,
nie doprowadzi do jego zniszczenia pod wpływem bardzo dużej
ilości ciepła, wydzielanego przez nagromadzone odpady. Obec
nie w USA, około 70 tysięcy ton odpadów jest po części zlokali
zowanych niemal w każdym stanie. A zatem problem bezpiecz
nego składowania odpadów radioaktywnych pozostaje w dalszym
ciągu otwarty.
Zamieszkiwanie w pobliżu instalacji i składowisk nie jest bez
pieczne (5) (przykłady z terenu USA) Stront-90 obecny w odpa
dach, jest radioaktywny przez 600 lat. Przedostaje się do łańcu
cha pokarmowego. Jego obecność stwierdzono w zębach małych
dzieci, żyjących w pobliżu instalacji EJ. Pluton -składnik zużytego
paliwa, radioaktywny przez kilkaset tysięcy lat - jest niezwykle
toksyczny. W 2009 r udokumentowano w USA liczne przypadki
leukemii i raka mózgu wśród mieszkańców żyjących w pobliżu
instalacji EJ. W ciągu 20 lat instalacje okazały się przyczyną 18
tysięcy zgonów wśród niemowląt oraz 6 tysięcy przypadków raka
wśród dzieci (2) (dane zamieszczone na stronie 115 publikacji 2).
Awarie w energetyce nuklearnej nie należą do rzadkich zja
wisk. W publikacji 5 przedstawiono listę awarii w energetyce
(w okresie 1907 - 2007). Były to awarie różnego rodzaju: pozornie
błahe, które jednak mogły przerodzić się w zjawiska katastrofalne
oraz takie, które katastrofami były. W okresie 1986-2007 instalacje
energetyki jądrowej uległy 31 awariom (w tym katastrofa w Czar
nobylu) co stanowiło 28 % wszystkich awarii/katastrof łącznie
we wszystkich sektorach związanych z energią (wydobycie paliw
kopalnych, ich transport oraz produkcja energii). W owym okresie
energia nuklearna produkowała co najwyżej! 4% globalnej energii
elektrycznej. A zatem udział EJ w awariach znacznie przewyższał
jej udział w produkcji energii elektrycznej.
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Z punktu widzenia potrzeby redukcji emisji dwutlenku węgla
i zużycia energii, na uwagę zasługuje analiza pełnego cyklu życia
instalacji nuklearnej (ang. life cycle asessment - LCA). Analiza
LC A jest stosowana do oceny i porównań wszelkich technologii
produkcji energii. Ta stosunkowo nowa dziedzina, dotycząca emisyjności różnorodnych procesów technologicznych, jest opisywana
na łamach specjalistycznego czasopisma o zasięgu międzynarodo
wym (Journal of Life Cycle Assessment, wyd. Elsevier). Analiza
LCA obejmuje wszystkie kolejne etapy istnienia procesu. W tym
celu sumuje się ilość energii zużytej na produkcje materiałów
niezbędnych do budowy instalacji. Tu uwaga: instalacja jądrowa
wymaga wyjątkowo dużych ilości materiałów budowlanych i kon
strukcyjnych. Warto porównać je z zapotrzebowaniem materia
łów do budowy elektrowni węglowej. Instalacja jądrowa wymaga
większej ilości stali (o 15 %), więcej cementu (o 75%) i np., różnego
rodzaju kabli (o 25%). Dalej - w dużej elektrowni jądrowej trzeba
zamontować około 40 tysięcy różnego rodzaju zaworów; w elek
trowni węglowej o tej samej mocy tylko około 4 tysiące zaworów
(1). Następnie ocenia się ilość energii zużywanej na wzniesienie
konstrukcji, wreszcie - na działanie instalacji po zakończeniu
budowy. Oczywiście analiza LCA obejmuje także proces uzy
skiwania rudy uranowej i kilkuetapowy proces produkcji z niej
paliwa do reaktora, Dalej, trzeba uwzględnić ilość energii, która
będzie musiała być zużyta na likwidację instalacji oraz na składo
wanie odpadów radioaktywnych. Ostatecznie okazuje się, że do
piero po 10 - 18 latach działania instalacji jądrowej, uzyskuje się
nadwyżkę energii w stosunku do zużytej, pochodzącej z reguły
z wysokoemisyjnych surowców energetycznych. W rezultacie elektrownia jądrowa jest obciążona emisją dwutlenku węgla (6,
7) w ilości ok. 66gCOykWh czyli kilkakrotnie więcej niż energia
z wiatru lub produkowana w hydroelektrowni (obie po ok. lOgCO/
kWh). Pozostałe technologie produkcji energii z OZE są obciążone
dwukrotnie mniejszą emisją gazów cieplarnianych w porównaniu
z energetyką jądrowąó. Niestety, elektrownia węglowa jest po
nad dziesięciokrotnie bardziej emisyjna od elektrowni jądrowej.
C z y e n e r g e t y k a ją d r o w a o p a n o w a ł a Ś w ia t ?

Na świecie produkuje się energię w 435 instalacjach jądrowych
działających w 31 krajach (2, 7), w tym w 15 państwach EU27.
Jej globalna moc wynosi około 375 GW i stanowi obecnie tylko 14
% światowej produkcji elektryczności. W Europie zaledwie w sze
ściu krajach buduje się (rok 2012) nowe instalacje (Bułgaria - 2,
Finlandia - 1, Francja - 1, Rosja - 10, Słowacja - 2, Ukraina - 2).
Natomiast nie ma żadnej instalacji - ani działającej, ani w budo
wie - w 12 krajach europejskich. W Austrii i Danii zrezygnowano
z EJ już przed wielu laty. Po roku 1986 kolejno rezygnowano (7)
z tej energetyki we Włoszech, 1lolandii, Belgii, Szwecji a ostatnio
w Niemczech. WHiszpanii wprowadzono moratorium na budowę.
Spośród 192 krajów świata bez energii jądrowej obywa się
161 krajów 7. Według danych IAEA cytowanych w publikacji (7),
na świecie zamknięto 138 instalacji a w budowie są 63 instalacje.
Nie świadczy to o jakimkolwiek „renesansie” EJ. Tym bardziej,
że w niedługim czasie znaczna ilość obecnie działających instalacji
musi zostać zamknięta z uwagi na ostateczne zużycie.
Problemy przyszłości produkcji energii. Nie tylko Polska musi
obecnie podejmować decyzje w obszarze polityki energetycznej.
Należałoby zatem brać pod uwagę także to co dzieje się w tej
dziedzinie w innych krajach i korzystać z doświadczeń oraz ew.
współpracy. Stosownym przykładem są Niemcy (8), kraj o bardzo

podobnym klimacie jak w Polsce. Niemiecki rząd i parlament pod
jęły decyzję o likwidacji energii nuklearnej do 2022 roku, mimo
tego iż dostarczała ona ok. 20 % energii elektrycznej. W 2012 roku
zamknięto ostatecznie 8 reaktorów nuklearnych (pozostałe mają
ulegać stopniowo likwidacji do 2022 r.). Ubytki energii jądrowej
zastępuje się z powodzeniem szybkim wzrostem produkcji energii
z surowców odnawialnych (OZE). Sumaryczny udział OZE w pro
dukcji energii elektrycznej w Niemczech wzrósł od 6,3 % w 2000
roku do ponad 20 % już w połowie 2011 r. Towarzyszy temu zna
czący wzrost ilości miejsc pracy - w Niemczech w całym sektorze
produkującym energię z OZE w roku 2010 było zatrudnionych
370 tysięcy ludzi.
W ciągu około 10 lat Niemcy stały się trzecim światowym
producentem energii wiatrowej (po Chinach i USA). A przecież
jeszcze w 1991 r produkowano znikome ilości tej energii. Obecnie
działa tu 20 tysięcy turbin wiatrowych.
Szybki wzrost produkcji energii słonecznej rozpoczął się
w 2005 r. Konstrukcją ogniw fotowoltaicznych i budową instala
cji gotowych do użytku zajmuje się w Niemczech ponad 20 du
żych firm.
Produkcja energii elektrycznej pochodzenia geoterm alne
go rozpoczęła się szybko rozwijać w 2008 r. Pozyskanie energii
geotermalnej do produkcji energii elektrycznej wymaga wierceń
głębokich, na ogół powyżej 2200 m, dla zapewnienia wody o od
powiednio wysokiej temperaturze (odwierty tego samego rzędu
głębokości jak w produkcji gazu łupkowego). Natomiast znacznie
płytsze odwierty dostarczają gorącą wodę do ogrzewania. Dy
namicznie rozwija się w Niemczech, także w Norwegii, Szwecji
i Francji, produkcja energii cieplnej pochodzenia geotermalnego
w postaci pomp ciepła instalowanych głównie w indywidualnych
gospodarstwach domowych (ok. 70 tysięcy instalacji rocznie).
W Polsce instaluje się zaledwie ok. 8 tysięcy pomp w ciągu roku.
W Niemczech oprócz OZE, duży udział w produkcji energii
elektrycznej w dalszych latach zapewni produkcja energii z węgla
na poziomie 45 do 50%, czyli udziału zbliżonego do dotychcza
sowego. Bardzo ważnym czynnikiem jest również wzrost efek
tywności użytkowania energii (spadek ilości energii zużywanej
na jednostkę PKB).
Powodzenie polityki energetycznej w Niemczech zapewniło
wieloletnie i wielostronne działanie kolejnych rządów. Tu od lat
nie zrezygnowano z odpowiedzialności rządu za obszar tak ważny
dla społeczeństwa jak bezpieczeństwo energetyczne.
Przyszłość sektora energii należy do lokalnych systemów
hybrydowych (studia nad nimi to przedm iot wielu publikacji
\\r czasopismach o międzynarodowym zasięgu). W skład systemu
wchodzi energia słoneczna (produkcja zmienna), energia wiatrów
(produkcja zmienna), hydroelektrownie (regulowany poziom pro
dukcji energii), geotermia (produkcja stała - stabilizator systemu)
oraz produkcja z gazu ziemnego jako rezerwa systemu. W zależ
ności od lokalnych możliwości, w skład może wejść mniejsza ilość
z wymienionych elementów. W Polsce jako stabilizator systemu
winna także wejść produkcja z węgla. Obszar zasilany energetyką
hybrydową powinien być połączony własną, lokalną siecią ener
getyczną, co eliminowałoby straty energii przesytu na dużych
odległościach.

charakteryzują: wysoka kapitalochlonność, długi okres budowy
instalacji i - nie dający się przewidzieć - wzrost kosztów budowy
w czasie jej realizacji. Cena paliwa jądrowego w ciągu 16 lat wzro
sła siedmiokrotnie a cena energii elektrycznej - czterokrotnie.
Ta wysoka dynamika wzrostu kosztów, czyni prognozy przyszłych
kosztów produkcji energii elektrycznej z paliwa jądrowego wyso
ce niepewnymi. Analiza pełnego cyklu życia (LCA) instalacji EJ
wskazuje, że jest ona kilkakrotnie bardziej emisyjna od instala
cji produkujących energię z OZE. Kosztownym i trudnym tech
nicznie zagadnieniem jest zabezpieczenie promieniotwórczych
odpadów, których elektrownia jądrowa (1 tysiąc MW) produkuje
rocznie 30 - 35 ton.
Zamiast inwestycji w energetykę jądrową, potrzebny jest szyb
ki rozwój produkcji energii elektrycznej z OZE. Jest ona koniecz
na, z uwagi na postępujące ocieplenie klimatu, które intensyfikuje
ekstremalne zjawiska pogodowe. Ważne jest również to, że rozwój
energetyki z OZE umożliwiłby regulację tempa ograniczenia pro
dukcji elektryczności z węgla w taki sposób aby nie powodowało
to negatywnych zjawisk społecznych i ekonomicznych.
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P o d s u m o w a n ie

Doświadczenia wynikające z działania energetyki jądrowej
(EJ) w kilkunastu krajach, prowadzą do negatywnej oceny i re
zygnacji z jej udziału w planach rozwojowych sektora energii. EJ
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