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Energetyka jądrowa – reaktory IV generacji

1. Rynek energetyki jądrowej

W Polsce obecnie ważą się losy powstania i rozbudowy gałęzi ogromnego przemysłu.
A jak wygląda sytuacja cywilnej elektroenergetyki jądrowej na świecie?

Pierwszy na świecie prototyp w pełni cywilnej elektrowni lekkowodnej PWR (ang. Pres-
surized Water Reactor; reaktor wodny ciśnieniowy;) – Shippingport Atomic Power Station
zostal otwarty w 1957 roku. Pierwszy prototyp cywilnego reaktora uruchomiony przez pry-
watną firmę – General Electric (GE) (przy wsparciu laboratoriów rządowych USA), był
reaktorem lekkowodnym typu BWR (ang. boiling water reactor; reaktor wodny wrzący;)
powstał w 1960 roku. Z klei pierwszą całkowicie komercyjną elektrownią jądrową była elek-
trownia Yankee-Rowe PWR, która także została uruchomiona w 1960 roku. W latach 70.
w USA nastąpił szybki rozwój technologii i przyrost mocy elektrowni z 300, potem 600
do 1000 MWe (MWe – megawatów mocy elektrycznej). Wystartowały programy jądrowe
reaktorów na wodę lekką we Francji, Japonii, Niemczech, Rosji, Szwecji. Anglia postawiła
na reaktory chłodzone gazem.

Według danych na 2020 rok, 10% produkowanej na świecie energii elektrycznej
pochodziło z elektrowni jądrowych. Cywilne elektrownie jądrowe od początku ich
historii pracowały w 33 krajach. Obecnie 442 reaktory pracują w 30 krajach.
Całkowita zainstalowana moc wynosi 390 GWe (GWe – gigawatów mocy elek-
trycznej). W trakcie budowy są 53 jednostki o całkowitej mocy 56 GWe[1].
Sumarycznie, na całym świecie mamy doświadczenie z 18 389 latami pracy
reaktorów jądrowych.

Rynek EJ dziś

Obecnie energetyka jądrowa, razem z zakładami wydobycia, wzbogacania uranu, zakła-
dami przerobu wypalonego paliwa, składowania materiałów promieniotwórczych, pocho-
dzących od medycznej gałęzi przemysłu jądrowego, różnych zakładów technologicznych,
a także oczywiście od zakładów energetycznych jądrowych, stanowi ogromną gałąź prze-
mysłu.
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2. Trzy generacje reaktorów jądrowych

Podczas jednego ze spotkań Forum GIFIV – Międzynarodowego forum IV generacji (ang.
The Generation IV International Forum) [2] zaproponowano klasyfikację reaktorów według
generacji I, II, III i IV. W ramach tego podziału ujęte są wszystkie rodzaje elektrowni
jądrowych budowanych w celu produkcji energii elektrycznej, niezależnie od firmy, która
je zaprojektowała, czy rodzaju samego reaktora. W tej klasyfikacji odzwierciedlona jest
historia energetyki jądrowej i bardzo prawdopodobne, że jej przyszłość.

Obejmuje wczesne reaktory z lat 50. i 60., które były prototypami dla reaktorów
generacji II.

Generacja I

Obejmuje wszystkie reaktory wybudowane od 1970 do 1990 roku.

Generacja II

Obejmuje reaktory wybudowane po 1990 roku.

Generacja III

Obecnie wyróżnia się też reaktory generacji III+. Wewnątrz społeczności związanej
z przemysłem jądrowym krążą dwa rodzaje kryteriów, których spełnienie decyduje o tym
czy dana elektrownia jest klasyfikowana jako generacja III+.

Posiadanie przez elektrownię systemów chłodzenia stopionego rdzenia wewnątrz
i na zewnątrz reaktora, w razie gdyby miał miejsce poważny wypadek [11].

Generacja III+ – pierwsze kryterium

Według pierwszego kryterium, jako generację III+ można zaliczyć między innymi elek-
trownie: ABWR, ESBWR, EPR, WWER-1000, AP-1000. Podana lista nie wyczerpuje
wszystkich projektów elektrowni spełniających omawiane kryterium. Obejmuje typy elek-
trowni, które, w oficjalnych wypowiedziach przedstawicieli firm je autoryzujących, były
wskazywane jako projekty, które potencjalnie mogą być zgłoszone w ofercie dla Polski.
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Jest rozszerzeniem pierwszego, które dodatkowo zakłada, że systemy bezpieczeń-
stwa powinny być pasywne, co oznacza, że przez określony czas (na przykład 72 go-
dziny, jak w przypadku ABWR [4], ESBWR [5] czy AP-1000 [6]), nie wymagają
one ani żadnej ingerencji człowieka, ani dostarczenia energii z zewnątrz w żadnej
postaci, nawet w przypadku poważnej awarii, ze stopieniem rdzenia włącznie.

Generacja III+ – drugie kryterium

Według drugiego kryterium z wymienionych dotychczas elektrowni do generacji III+
zaliczają się: ABWR, ESBWR, AP-1000. Obecnie klasyfikację wieńczy generacja IV[3].

Między generacjami II i III występuje istotna różnica. Otóż granica ram czasowych,
określających zasięg danej generacji, pokrywa się z granicą między dwiema różnymi filozo-
fiami podejścia do zagadnienia bezpieczeństwa obiektów jądrowych. W przypadku genera-
cji II, na etapie projektowym, inżynierom i całemu społeczeństwu jądrowemu towarzyszyło
przekonanie, że technologia jest bezpieczna i wystąpienie poważnego wypadku jądrowego,
na co wskazywały szacunki, jest bardzo mało prawdopodobne. Tak mało prawdopodobne,
że praktycznie niemożliwe. W związku z tym nieuzasadnione byłoby podnoszenie kosz-
tów budowy elektrowni jądrowych przez wyposażanie je w systemy minimalizujące skutki
poważnych wypadków jądrowych, których prawdopodobieństwo wystąpienia jest zniko-
me. Pomimo małego szacunkowo prawdopodobieństwa wystąpienia poważnych wypadków,
praktyka pokazała, że takie jednak się zdarzają.

Dla reaktorów II generacji prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzenia rdzenia
jest rzędu 10−5/ rok pracy reaktora. Oznacza to, że statystycznie na świecie przy
pracujących 500 reaktorach będzie się zdarzał jeden incydent uszkodzenia rdzenia
na 200 lat.

Prawdopodobieństwo awarii – II generacja

Czasami w wyniku zaniedbań, czy też naruszeń ustalonych procedur bezpieczeństwa
w sposób tak karygodny, że niewyobrażalny – jak to miało miejsce w Czarnobylu na przy-
kład [11, 8]. Warto w tym miejscu nadmienić, że reaktory tego samego typu jakie pracowały
w Czarnobylu, RBMK, nadal są w użyciu na terenie Rosji – 3 bloki w Smoleńsku, 4 bloki
w Petersburgu i 4 bloki w Kursku.

Przykłady Czarnobyla (26 kwietnia 1986 roku), Three Mile Island-2 (TMI-2, 28 marca
1979 roku) i Fukushima 2011, pokazały, że poważny wypadek jądrowy, mimo że jest mało
prawdopodobny, to nie jest niemożliwy. Wypadki jądrowe zawsze odbijają się szerokim
echem i, mimo że na przykład w TMI-2 doszło do znikomych uwolnień substancji radio-
aktywnych, około 80 Ci zostało uwolnionych w ciągu 30 dni od wypadku, a w najbliższym
otoczeniu reaktora materiał radioaktywny jaki został znaleziony obejmował około 0.5 Ci
Cs137 i 0.1 Ci Sr90 [11].
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1 Ci jest jednostką aktywności promieniotwórczej, odpowiadającą aktywności jed-
nego grama radu 226, 1 Ci = 3.7× 1010 rozpadów/s.

1 Ciur

Innymi słowy, w najbliższym otoczeniu elektrowni, organizm człowieka otrzymał daw-
kę promieniowania trzykrotnie niższą niż przy standardowym prześwietleniu płuc. Jednak
wypadek ten spowodował znaczne spowolnienie rozwoju energetyki jądrowej w Stanach
Zjednoczonych. TMI-2 było dla energetyki jądrowej w USA tym, czym dla energetyki
jądrowej w Europie był Czarnobyl. W 1979 roku liczba planowanych reaktorów zmala-
ła w skali światowej, w jednostkach zamówionej mocy elektrycznej o 8 GWe. Co prawda
8 nowych elektrowni zostało zaplanowanych, ale 14 wcześniej planowanych zostało anulo-
wanych. W kolejnych latach w stanach Zjednoczonych Ameryki kontynuowano anulowanie
wcześniej zaplanowanych inwestycji jądrowych [8].

Mimo bardzo małego prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku z uszkodzeniem rdze-
nia jakiegokolwiek rodzaju w nowych konstrukcjach, dla elektrowni generacji III już na
etapie projektowym zakłada się możliwość wystąpienia poważnego wypadku jądrowego.

• 1.7× 10−8/ rok pracy reaktora – ESBWR [5]

• 1.6× 10−7/ rok pracy reaktora – ABWR [4]

• 5.1× 10−7/ rok pracy reaktora – AP-1000 [6]

• 6.1× 10−7/ rok pracy reaktora – EPR [7]

Prawdopodobieństwo awarii – III generacja

Na myśl nasuwa się analogia tej sytuacji do rynku motoryzacyjnego – obecne reaktory
to samochody wyposażone w pasy i poduszki powietrzne, podczas gdy reaktory poprzedniej
generacji nie miały takiego wyposażenia. Specjaliści przekonywali, że reaktory II genera-
cji są tak bezpieczne, że poważne wypadki nie mogą się wydarzyć, a miały miejsce. Jak
rozumieć twierdzenie, że generacja III jest całkowicie bezpieczna? Dlaczego społeczeństwo
miałoby w to uwierzyć? Odpowiedzią jest właśnie powyższe wytłumaczenie jakościowej
różnicy w filozofii podejścia do konstrukcji obiektów jądrowych. Na etapie planowania,
wzięte są pod uwagę nawet teoretycznie niemożliwe zdarzenia, poważne wypadki jądrowe,
włącznie ze stopieniem całego rdzenia.
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Mimo znikomo małego prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku, tak małego,
że można uznać je za niemożliwe, elektrownie jądrowe III generacji są wyposażone
w systemy mające na celu nie tylko im zapobiegać, ale też minimalizować skutki
ich ewentualnego wystąpienia.

Bezpieczeństwo generacji III

3. Generacja IV

produkcja paliwa UOX

wypalonego paliwa

przetwarzanie 

odpady

wzbogacanie paliwa

produkcja UOX+MA

FBR

LWR
UOX

Rysunek 1: Schemat funkcjonowania przemysłu jądrowego w przypadku koegzystencji elek-
trowni III i IV generacji. W takim cyklu odpady stanowią jedynie produkty rozpadu, które
osiągają poziom promieniowania naturalnych złóż uranu po około 300 latach. UOX ozna-
cza paliwo jądrowe składające się z tlenków uranu; MA – aktynowce mniejszościowe (ang.
minor actinates); Pu – symbol pierwiastka chemicznego plutonu; FBR – reaktor powielają-
cy na prędkich neutronach (ang. Fast Breeder Reaktor); LWR – reaktor lekkowodny (ang.
Light Water Reactor)

Wprowadzenie na skalę przemysłową reaktorów IV generacji ma zapewnić trwałość
przemysłu jądrowego w miksie energetycznym przez zaoszczędzenie naturalnych zasobów
uranu na Ziemi i wprowadzenie modelu zamkniętego cyklu paliwowego w całym przemyśle
jądrowym. Reaktory IV generacji charakteryzują się czynnikiem konwersji cr > 1
(cr – stosunek wytworzonego w trakcie pracy reaktora nowego materiału rozszczepialne-
go w zużytym paliwie do materiału rozszczepialnego wypalonego w świeżym paliwie), co
oznacza, że w trakcie swojej pracy produkują więcej materiału rozszczepialnego
niż go zużywają. Typowe, obecnie pracujące reaktory lekkowodne, mają współczynniki
konwersji rzędu cr ' 0.6− 0.8.
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Obejmuje reaktory, których zasada działania jest przetestowana doświadczalnie,
ale nie zostały one jeszcze wprowadzone na skalę przemysłową z przyczyn eko-
nomicznych. Dążenie do uruchomienia tego typu reaktorów na skalę przemysłową
jest umotywowane ich dwiema cechami:

• reaktory te są zdolne przetwarzać wysokoaktywne, długożyciowe odpady
promieniotwórcze powstające w wyniku pracy reaktorów niższych generacji
do odpadów, które osiągają aktywność naturalnie występującej rudy uranu
po około 300 latach składowania; wysokoaktywne, długożyciowe odpady
promieniotwórcze pochodzące z wypalonego paliwa z elektrowni jądrowych
utrzymują aktywność wyższą niż naturalna ruda uranu – około 200 000 lat.

• produkują w trakcie pracy więcej materiału rozszczepialnego niż go zużywa-
ją, co mogłoby zapewnić trwałość energetyki jądrowej dzięki zaoszczędzeniu
zużycia dostępnych zasobów uranu w przyrodzie.

Generacja IV

• Technologia unieszkodliwiania odpadów radioaktywnych jest opracowana, a jej sku-
teczność została zademonstrowana. Obecnie na świecie pracują dwa reaktory typu
FBR, które produkują prąd elektryczny: w Chinach o mocy 20 MWe i w Rosji o mocy
560 MWe [10]. W sumie mamy doświadczenie setek lat pracy reaktorów IV generacji.

• Reaktory opierające się na takich samych technologiach, na jakich mają opierać się
pracujące w przyszłości na skalę przemysłową reaktory IV generacji były już budowa-
ne i pracowały we Francji, Indiach, Japonii, Rosji, USA i Wielkiej Brytanii. Co jest
ciekawe w tym kontekście, w USA pierwszym reaktorem zbudowanym w celu zade-
monstrowania możliwości produkowania energii elektrycznej przez reaktory jądrowe
był reaktor na neutrony prędkie EBR-1, który w trakcie swojej pracy produkował wię-
cej materiału rozszczepianego niż go zużywał. I tak, pod koniec 1951 roku, pierwszą
jądrową elektrownią na świecie produkującą energię elektryczną, była elektrownia,
której działanie jednocześnie po raz pierwszy potwierdziło w praktyce hipotezę, po-
stawioną przez Enrico Fermiego, o możliwości działania reaktora jądrowego, który
będzie produkował materiał rozszczepialny, przydatny do produkcji energii w tempie
szybszym niż będzie go sam zużywał [9].

3.1. Zasoby uranu

W przypadku elektrowni pracujących w cyklu paliwowym otwartym (tzn. takim, w któ-
rym paliwo jądrowe ulega wypaleniu w reaktorze jednorazowo, po czym trafia do zakładów
przerobu zużytego paliwa w celu jego składowania) w latach 2060-2070 przemysł jądrowy
sięgnąłby po spekulacyjne/domniemane zasoby uranu, a w roku 2100 zużycie uranu wzrosło
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by do 40–50 milionów ton. W przypadku uruchomienia na skalę przemysłową elektrowni
IV generacji w roku 2050, domniemane zasoby uranu potrzebne byłyby w okolicach 2070
roku i w roku 2100 całkowite zużycie zaczęłoby się stabilizować na poziomie między 20–30
milionów ton. Wprowadzenie elektrowni jądrowych IV generacji pozwoliłoby na zamknięcie
cyklu paliwowego. Według prognoz wprowadzenie do obiegu na skalę przemysłową reakto-
rów IV generacji w roku 2030 spowodowałoby brak konieczności sięgania po zasoby uranu,
które w chwili obecnej są spekulacyjne. Zatem w okolicach 2080 roku całkowite światowe
zużycie zasobów uranu zatrzymałoby się między 10–20 milionów ton.

Zidentyfikowane światowe zasoby uranu to 5 327 200 tona. Przy obecnym poziomie
zużycia uranu zasoby te wystarczyłyby na 100 lat. Do tego suma prognozowanych
i spekulacyjnych zasobów uranu to około 10 429 100 ton[12]. W oparciu o szacowa-
ne prognozy zapotrzebowania na energię jądrową opracowane przez WEC (World
Energy Council) i Międzynarodowy Instytut Analiz Systemów Stosowanych, gru-
pa ekspertów pracujących w ramach organizacji GIF opracowała prognozy zużycia
światowych zasobów uranu w kilku wariantach systemów pracy elektrowni jądro-
wych [2].
aStan na 1 stycznia 2011 roku. Szacuje się, że zidentyfikowane zasoby uranu mogą jeszcze

wzrosnąć, choćby z tego powodu, że zliczane są tylko zasoby, które zostały zgłoszone przez kraje.
Nie wszystkie kraje od razu zgłaszają wykryte zasoby. Od 2009 do 2011 roku zidentyfikowane
zasoby uranu wzrosły o 12%.

Światowe zasoby uranu

3.1.1. Model otwarty

Obecnie na świecie funkcjonują dwie strategie gospodarki wypalonym paliwem jądrowym.
Pierwsza to cykl jednorazowy – taki model funkcjonuje na przykład w USA, gdzie głów-
nym argumentem, przemawiającym za tym modelem, jest argument ekonomiczny. Stany
Zjednoczone posiadają dostęp do dużych złóż uranu, a przerób zużytego paliwa jądrowego
w celu częściowego ponownego wykorzystania jest bardziej kosztowny niż jego składowanie.

3.1.2. Model z recyklingiem

Drugi model cyklu paliwowego polega na co najmniej jednokrotnym odzyskaniu z wypalo-
nego paliwa niewypalonych atomów U235, U238 i wytworzonego w paliwie, w trakcie pracy
reaktorów P239, który ponownie służy wytworzeniu paliwa do elektrowni, tak zwanego pa-
liwa MOX. Na Rysunku 1 przedstawiony jest zamknięty cykl z recyklingiem, w którym
oprócz wykorzystania paliwa MOX do paliwa do rektorów IV generacji dodaje się ak-
tynowce mniejszościowe. Aktynowce mniejszościowe są tym najbardziej problematycznym
składnikiem, który nie ma zastosowania przemysłowego i charakteryzuje się wysoką aktyw-
nością i najdłuższym czasem życia rzędu setek tysięcy lat. Argumentem za takim modelem
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U 475 do 480 kg Pu 5 kg

(1%)

PR 15 do 20 kg

(3 do 4%)(95 do 96%)

Recykling Recykling Odpady

OdpadyRecykling

Rysunek 2: Skład elementu paliwowego, którego pierwotna masa wynosi 500 kg, po wy-
paleniu. Dokładny skład procentowy zależy od poziomu wypalenia paliwa. Jedynie 3-4%
wypalonego paliwa nie nadaje się do recyklingu i nie może służyć w kolejnym cyklu pali-
wowym.

gospodarki odpadami z elektrowni jądrowych jest to, że jeden element paliwowy, który za-
wiera 500 kg uranu przed napromieniowaniem, po wykorzystaniu w reaktorze zawiera około
480 kg uranu, około 5 kg plutonu, które mogą być odzyskane oraz około 15 kg produktów
rozpadu, co stanowi około 3% całości elementu paliwowego (Rysunek 2).

Wypalone paliwo jądrowe z reaktora nie jest odpadem. Taki model funkcjonuje we
Francji.
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