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Czym jest energia?

ENERGIA JEST PODSTAWOWĄ WŁASNOŚCIĄ MATERII:

– nawet masa w absolutnym bezruchu posiada energię, gdyż masa jest
formą energii:

E = mc2

– nawet materia nie posiadająca masy posiada energię:

E = hν



ITC
Czym jest energia?

Z ludzkiego punktu widzenia najlepszą definicją wydaje się być:

ENERGIA TO ZDOLNOŚĆ DO WYKONANIA PRACY.

Praca polega na przesuwaniu mas

(lub ładunków elektrycznych):

sFL ⋅=

amF =



ITC Formy energii

Podejście makroskopowe:

• kinetyczna (m.in. wiatrowa, wodna);

• potencjalna grawitacji (m.in. wodna);

• potencjalna sprężystości;

• chemiczna (m.in. ciepło spalania paliw);

• wewnętrzna (m.in. tzw. geotermalna);

• promieniowania (m.in. słoneczna);

• elektryczna;

• jądrowa.

Energia pierwotna,

energia końcowa (użytkowa).

Podejście mikroskopowe:

• kinetyczna

• promieniowania E = hν

• jądrowa E = mc2
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ITC Energetyka

Elektroenergetyka; ciepłownictwo; gospodarka paliwami.

Termodynamika jest działem fizyki, obejmującym wszelkie zjawiska, 
związane z konwersją energii za pomocą wymiany ciepła. W 
szczególności, przedmiotem termodynamiki są stan badanego układu, 
przemiany, jakim on podlega, oraz ich skutki energetyczne. 

Termodynamika techniczna (technika cieplna) zajmuje się 
wykorzystaniem przepływu ciepła do uzyskania pracy.

Choć mierzone za pomocą tej samej jednostki, co energia, ciepło lub 
praca nie są energią. Ciepło i praca są formami przekazywania energii. 
(Nie istnieje „energia cieplna”).



ITC Energia elektryczna

JEST TO ENERGIA

PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ ŁADUNKÓW.

E = Q·∆V

JEST TO PODSTAWOWA FORMA ENERGII

NASZEJ DZISIEJSZEJ CYWILIZACJI.

– Energia elektryczna jest najszerzej stosowaną końcową formą energii 
(np. wszelkie maszyny i urządzenia elektryczne).

– Bardzo ograniczone możliwości magazynowania (baterie, akumulatory).



ITC
Energia elektryczna

podstawą naszej cywilizacji
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Konwersja energii

w bloku energetycznym
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Konwersja energii
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ITC Energia jądrowa

MASA, CZYLI ENERGIA JĄDROWA,

JEST ŹRÓDŁEM CAŁEJ ENERGII WE WSZECHŚWIECIE.

ILOŚĆ ENERGII WE WSZECHŚWIECIE JEST STAŁA.

E = mc2

1 kg odpowiada 90 PJ energii (9·1016 J = 25 TWh)

– Nie do wykorzystania jako końcowa (użytkowa) forma energii.

– Duże możliwości magazynowania (paliwo jądrowe).



ITC Gwiazdy

Na naszym Słońcu w każdej

sekundzie na inną formę

energii zamieniane jest ok.

4·109 kg.

Masa Słońca to ok.  2·1030 kg.



ITC Energia jądrowa na Ziemi
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Siły jądrowe

Z – liczba atomowa ( = liczbie protonów = liczbie elektronów)

N – liczba neutronów

A = Z + N – liczba masowa

mj ≠≠≠≠ Z·mp + N·mn

defekt masy ∆m = Z·mp + N·mn – mj

energia wiązania EB = ∆m·c2

zasięg sił jądrowych – ok. 3·10-13 m
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Zasady zachowania

W fizyce szeroko stosuje się zasady zachowania masy, ładunku 

elektrycznego, pędu i momentu pędu, energii itp.

W fizyce jądrowej stosuje się jednolitą zasadę zachowania masy i energii 

(E = mc2), tak więc podstawowymi jej zasadami stają się:

– zasada zachowania masy i energii;

– zasada zachowania pędu i momentu pędu;

– zasada zachowania ładunku elektrycznego;

– zasada zachowania liczby nukleonów.

(Są też inne...)
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Energia wiązania 

Pytanie:

skoro nie da się 

zmienić (zmniejszyć) 

liczby nukleonów, to 

skąd bierze się 

masa, którą 

przemienia się w 

energię?

Odpowiedź: 

z różnych defektów 

masy (energii 

wiązania) różnych 

nuklidów!
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Synteza termojądrowa

Możliwych jest wiele 

reakcji syntezy. 

Każdorazowo 

wyzwalana jest 

energia rzędu kilku 

do kilkunastu MeV.
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Rozszczepienie

Przy każdym 

rozszczepieniu 

U235 wyzwala się 

ok.   200 MeV

energii.

Dla porównania: 

ciepło spalenia 

atomu węgla 

wynosi 4,1 eV.



ITC Nuklidy rozszczepialne i rodne

Rozszczepić można każdy nuklid. Chodzi o to, by robić to bez wkładu 

energii. Odpowiednie nuklidy nazywane są rozszczepialnymi.

Nuklidy rozszczepialne: U233, U235, Pu239, Pu241.

Uran naturalny: U238 → 99,2745%; U235 → 0,72%; U234 → 0,0055%.

Uran wzbogacony: U235>0,72%. Uran zubożony: U235<0,72%.

Nuklidy rodne to takie nuklidy naturalne, z których wytworzyć można 

sztuczne nuklidy rozszczepialne:

Th232 + n → Th233 → Pa233 → U233

U238 + n → U239 → Np239 → Pu239
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Reakcja rozszczepienia

0n
1 + 92U

235
→ 2Fr + x.0n

1 + y.γ
natychmiastowe

łańcuch rozpadów; emisja β-, n i γ

opóźnione
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Historia - początek

1932 → James Chadwick eksperymentalnie udowadnia istnienie neutronu. 

Nagroda Nobla z fizyki w 1935 r. (Hans Falkenhagen)

1938 → Otto Hahn i Fritz Strassmann przeprowadzają reakcję

rozszczepienia. Nagroda Nobla z fizyki w 1944 r. dla Hahna.

2.XII.1942 →→→→ Początek ery atomowej: Enrico Fermi przeprowadza 

pierwszą samopodtrzymującą się reakcję łańcuchową („stos 

Fermi’ego” pod boiskiem Chicago University). Nagroda Nobla z 

fizyki w 1938 r.

16.VII.1945 → Bomba A (USA).

31.X.1952 → Bomba H (USA).

1956 → Pierwsza elektrownia atomowa – Calder Hall A (UK). (Obninsk)
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Reaktor a bomba

Podstawowa różnica techniczna między reaktorem a bombą jądrową polega 

na diametralnie różnej prędkości wytwarzania (uwalniania) energii, co 

wynika z różnicy w ich przeznaczeniu: w bombie należy uwolnić jak 

najwięcej energii w jak najkrótszym czasie; w reaktorze należy wytworzyć 

podobną ilość energii, ale w długim czasie, przy stałej mocy (w celu jej 

odebrania i przetworzenia).

Paliwo do bomb jest czyste, tzn. wzbogacone do 100%. Paliwo do reaktorów 

wzbogacone jest do kilku procent, występują też inne materiały. Różnica 

gęstości materiału rozszczepialnego jest co najmniej stukrotna.

Wniosek: wybuch jądrowy w reaktorze jest fizycznie niemożliwy.

Reaktor może się co najwyżej stopić, ewentualnie zapalić - jeżeli występują

lub wytworzą się substancje palne.
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Uwaga

Własności chemiczne zależą od ładunku elektrycznego na 

zewnętrznej orbicie, czyli od liczby elektronów na niej. Liczba ta zaś 

zależy od całkowitej liczby elektronów w powłoce, równej liczbie

protonów i liczbie atomowej Z.

Inaczej mówiąc, wszystkie izotopy danego pierwiastka mają takie 

same własności chemiczne.

Własności fizyczne zależą od masy, czyli od liczby nukleonów, 

równej liczbie masowej A.

Izotopy danego pierwiastka mają różne własności fizyczne.



ITC Bomba A - uranowa

Materiał rozszczepialny – czysty U235:

Należy wydzielić U235 z uranu naturalnego, tzn. oddzielić go od U238. Są to 

jednak izotopy tego samego pierwiastka, nie można ich zatem oddzielić 

metodami chemicznymi. Pozostają metody fizyczne, w których wykorzystuje 

się różnicę mas U235 i U238, zgazowanych do UF6. Ponieważ różnica ta 

jest stosunkowo niewielka (0,86%), są one mało wydajne i trudne do 

technicznej realizacji. Obecnie stosuje się dwie metody: dyfuzyjną; oraz 

odwirową. Pierwsza jest ok. 50 razy bardziej energochłonna.

Stany Zjednoczone nigdy nie przekazały technologii wzbogacania 

komukolwiek. Związek Sowiecki ją wykradł, zaś Europa Zachodnia (Francja) 

samodzielnie takową opracowała w latach 60-tych.



ITC Bomba A - plutonowa

Materiał – czysty Pu239:

Należy w reaktorze jądrowym wytworzyć Pu239, a następnie oddzielić go od 

pozostałych nuklidów (U235, U238, produkty rozszczepienia). Można to 

wykonać metodami chemicznymi. W porównaniu do metod fizycznych, są 

one dużo łatwiejsze do technicznej realizacji.

Wojskowe programy jądrowe wszystkich mocarstw oparte były (i są) na 

bombach (głowicach) plutonowych. Pierwsze reaktory wszędzie służyły 

wyłącznie do wytwarzania Pu239.

Obecnie, dzięki zmniejszeniu arsenałów jądrowych, materiał z bomb 

wykorzystywany jest w energetyce – oczywiście, po odpowiedniej obróbce.



ITC Współczesne głowice jądrowe

Podstawowe cechy konstrukcji:

• materiał rozdzielony na kilka części;

• materiał jądrowy otoczony konwencjonalnym;

• „zapalnik” jądrowy, czyli źródło neutronów do zapoczątkowania reakcji.

Sposób działania:

• w wyznaczonej chwili przesuwa się do siebie części materiału jądrowego;

• otaczający go materiał konwencjonalny eksploduje, powodując zwiększenie 

gęstości materiału jądrowego;

• jednocześnie uruchamia się „zapalnik” jądrowy.

Uwaga: podobnie działa bomba H. Materiałem właściwym jest deuter i tryt. Otacza go 

bomba A, po wybuchu której osiągane są gęstość i temperatura, niezbędne dla 

syntezy. To, na razie, jedyne „udane” zastosowanie syntezy termojądrowej na Ziemi.



ITC Koniec lat 30’ - koncepcje

Żeby móc użyć uranu naturalnego jako paliwa w reaktorze, należy 

spowolnić neutrony, powstające w wyniku reakcji rozszczepienia. 

Odpowiednimi materiałami spowalniającymi są tylko ciężka woda i grafit.

Koncepcja niemiecka:

Błąd w obliczeniach: jedynym materiałem na moderatora jest ciężka woda 

(D2O). Potrzebne duże ilości wody ciężkiej pozyskać można metodą fizyczną 

z wody morskiej.

Koncepcja amerykańska:

Enrico Fermi: grafit również nadaje się na moderatora. Jest dostępny i tani –

reaktor można zbudować szybko.
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„Stos Fermi’ego”

Ok. 60 000 

bloków 

grafitowych.

Ok. 20 000 

elementów 

paliwowych.

Uran naturalny.

Chłodzenie 

powietrzem, 

konwekcyjne.



ITC
„Stos Fermi’ego” – 2.XII.1942

Podczas gdy Niemcy traciły czas na produkcję ciężkiej wody w fabryce w 

Norwegii, zespół Enrico Fermi’ego przeprowadził pierwszą kontrolowaną 

samopodtrzymującą się łańcuchową reakcję rozszczepienia. Dalej poszło 

błyskawicznie...
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Pierwszy reaktor – 1943 r.

Powstał projekt budowy bomby atomowej, kryptonim „Manhattan”. 

Kierownikiem był gen. Leslie R. Groves, kierownikiem naukowym zaś 

J. Robert Oppenheimer.



ITC
Bomba A

„Manhattan” rozwijany był w latach 1942-1946. W szczytowej fazie 

zatrudniono przy nim ponad 130 000 osób. Koszt wyniósł prawie 2 mld dol.

16.VII.1945 przeprowadzono pierwszą próbę bomby atomowej.       

6.VIII i 9.VIII.1945 zrzucono bomby A na Hiroszimę i Nagasaki.
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Bomba H

Pierwszą próbę bomby H przeprowadziły USA w dniu 31.X.1952.

Technologię tę opanowały później ZSRR i Francja.
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Wyścig zbrojeń jądrowych

Trwa dyskusja o celach użycia bomb A pod koniec II Wojny Światowej. Z jednej 

strony podkreśla się, iż bez tego opór Japonii trwałby dużo dłużej, co 

pochłonęłoby większą liczbę ofiar. Z drugiej mówi się, iż Amerykanom chodziło 

o odstraszenie ZSRR - co im się udało.

Przez kilka lat po wojnie USA były hegemonem atomowym.

29.III.1951 Ethel i Julius Rosenbergowie zostali skazani na śmierć za 

przekazanie ZSRR planów bomby A. Wyrok wykonano 19.VI.1953.

Dogonienie USA pod względem wielkości arsenału jądrowego zajęło ZSRR ok. 

20 lat.

Świadoma polityka rozkręcenia wyścigu zbrojeń (tzw. „gwiezdne wojny”) 

prezydenta Reagana w latach 80’ wybitnie przyspieszyła bankructwo systemu 

komunistycznego.
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Nośniki bomb
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Arsenały atomowe

Źródło: SIPRI, 2003.
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Pierwsze elektrownie atomowe

1956 → Calder Hall 1 (W. Bryt.) – 50 MWe

1954 → Obninsk (ZSRR) – 5 MWe



ITC Historia cd.

1950’ → Napęd atomowy dla łodzi podwodnych – wojskowi wymuszają

opracowanie mniejszych (jako wymiary) reaktorów – reaktory wodne, 

wzbogacanie paliwa.

1960’-1980’ → Dynamiczny rozwój energetyki jądrowej; stały wzrost mocy

jednostkowej bloków (do 1450 MWe).

28.III.1979 → Awaria w elektrowni Three Mile Island (USA) – stopienie się

rdzenia reaktora bez emisji substancji promieniotwórczych.

26.IV.1986 →→→→ Katastrofa w elektrowni pod Czarnobylem (ZSRR) –

stopienie się rdzenia reaktora, wybuch chemiczny (wodór), pożar

(grafit); emisja ogromnych ilości substancji promieniotwórczych.

Szok po tej katastrofie spowodował wstrzymanie rozwoju* energetyki jądrowej 

przez 20 lat (w niektórych krajach – rezygnację).
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Elektrownie współczesne



ITC
Elektrownie współczesne
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Najpoważniejsze awarie

28.III.1979 → Three Mile Island (USA)

26.IV.1986 → Czarnobyl (ZSRR)
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EJ Fukushima Daiichi

11.III.2011
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Bilans w elektroenergetyce
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Warunki obecne

1. Zasoby i ceny paliw kopalnych.

2. Ochrona środowiska – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

3. Ochrona środowiska – zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych.

4. Bezpieczeństwo energetyczne.

5. Brak alternatywy w postaci tzw. odnawialnych źródeł 

energii.
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Zasoby paliw kopalnych -

świat

Źródło: World Energy Council’s Survey of Energy Resources 2007.
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Zasoby paliw kopalnych -

Polska

Źródło: World Energy Council’s Survey of Energy Resources 2007.
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Cena ropy naftowej

Źródło: WTRG Economics.
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Ochrona środowiska

Spalanie węgla → emisja SOx, NOx, pyłów.

Spalanie gazu i produktów ropopochodnych → emisja NOx.

Ograniczenie tych emisji jest bardzo kosztowne, a całkowita eliminacja 

– niemożliwa bez zmiany nośnika energii pierwotnej.

Spalanie organicznych paliw kopalnych → emisja gazów cieplarnianych 

(H2O, CO2).

Nawet ograniczenie tych emisji jest niemożliwe bez zmiany nośnika 

energii pierwotnej.
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Bezpieczeństwo energetyczne

Uzależnienie UE od importu:

ropy naftowej → 75%;

gazu ziemnego → 60%;

węgla → 40%.

Szerokie zastosowanie energii jądrowej pozwoli zastąpić import paliw. 

Energię tę wykorzystać można nie tylko do produkcji energii elektrycznej, 

ale też do syntezy paliw płynnych (tzw. synergia jądrowo-węglowa).

Import paliwa jądrowego nie stanowi problemu pod względem 

bezpieczeństwa, gdyż – w odróżnieniu od innych paliw – jego transport nie 

wymaga specjalnych środków, zaś kierunków importu jest wiele.



ITC
Źródła odnawialne

Tzw. źródła odnawialne mają wspólną, podstawową wadę – są bardzo drogie. 

(Najtańsza spośród nich jest energia wodna, która jednak i tak jest droższa niż 

ta z węgla, gazu, ropy czy też jądrowa.) W przypadku wody decydują o tym 

nakłady inwestycyjne. W pozostałych - niska sprawność konwersji energii oraz 

ogromne nakłady w postaci potrzebnej przestrzeni.

Dodatkowo, energia słoneczna i wiatrowa nie są dyspozycyjne. Oznacza to, iż 

muszą być rezerwowane przez bloki cieplne.

Źródła wodne zależne są od warunków klimatycznych w danym roku.

Wodór nie jest nośnikiem energii pierwotnej, na Ziemi występuje bowiem 

prawie wyłącznie w postaci związanej. Do jego produkcji potrzebna jest zatem 

energia z innych źródeł.

Źródła odnawialne nie stanowią alternatywy dla źródeł kopalnych.
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Energia jądrowa - szanse

Energia jądrowa może stać się źródłem, które zapewni kolejną rewolucję 

energetyczną, a następnie technologiczną.

Warunkiem jest szerokie wdrożenie reaktorów prędkich powielających (fast

breeder reactor - FBR), spełniających 3 funkcje:

• wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła;

• mnożenie paliwa jądrowego (wytwarzanie w ilości większej niż zużycie);

• utylizacja paliwa wypalonego (redukcja materiałów promieniotwórczych). 

Wydłużyłoby to perspektywę naszej samowystarczalności energetycznej do 

kilku-kilkunastu tysięcy lat.

Krajami wiodącymi w rozwoju tej technologii są USA, Francja, Rosja i 

Japonia. Głównym problemem jest tu bezpieczeństwo – możliwość 

proliferacji broni jądrowej.
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Energia jądrowa - zagrożenia

Ze strony energetyki jądrowej zagrożeniem nie jest paliwo, lecz produkty 

powstające przy jego rozszczepieniu. Zadaniem bezpieczeństwa jądrowego 

jest niedopuszczenie do wydostania się tych produktów do otoczenia.

Temu celowi podporządkowane są konstrukcje reaktorów oraz ich układów 

bezpieczeństwa (układy takie nie występują w żadnej innej technologii 

przemysłowej), jak też specjalne metody transportu i składowania. W 

niedalekiej przyszłości możliwa będzie radykalna redukcja ich ilości przed 

opuszczeniem elektrowni (reaktory FBR).

Doświadczenie pokazuje, iż rzeczywistym zagrożeniem dla bezpieczeństwa 

jest nie technika, lecz człowiek. W energetyce jądrowej obowiązują 

najwyższe i wciąż doskonalone standardy kultury technicznej. Pomocne w 

tym są międzynarodowe organizacje operatorów, zapewniające wymianę 

informacji dot. eksploatacji i awarii.
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Energia neutronów

• na neutrony prędkie

• na neutrony termiczne

Klasyfikacja energetycznych 
reaktorów jądrowych

Konstrukcja

• kanałowe

• zbiornikowe

• basenowe

Materiały

(chłodziwa, moderatora)

• wodne ciśnieniowe (PWR)

• wodne wrzące (BWR)

• ciężkowodne (HWR)

• gazowe (GCR)

• metalowe → prędkie powielające

(LMR → FBR)

• wodno-grafitowe (LWGR/RBMK)

Moc

• duża

• średnia

• mała
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Źródło: IAEA

Operational

Type No. of Units Total MW(e)

BWR 84 77595

FBR 2 580

GCR 17 8732

LWGR 15 10219

PHWR 47 23072

PWR 268 246387
Total: 433 366555

Under construction

Type No. of Units Total MW(e)

BWR 4 5450

FBR 2 1274

LWGR 1 915

PHWR 4 2582

PWR 54 52571
Total: 65 62592

Stan obecny
energetyki jądrowej
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Stan obecny - świat

Liczba krajów eksploatujących elektrownie jądrowe → 30

15Ukraina

20Indie

9Niemcy

18Kanada

18Wielka Brytania

21Korea

32Rosja

50Japonia

58Francja

104USA

Klasyf. wg liczby reaktorów

340Korea

368Ukraina

372Szwecja

582Kanada

751Niemcy

995Rosja

1437Japonia

1455Wielka Brytania

1698Francja

3499USA

Klasyf. wg doświadczenia 

[reaktorolata]

42,1Węgry

38,0Szwajcaria

37,3Słowenia

39,4Armenia

38,1Szwecja

48,1Ukraina

51,2Belgia

51,8Słowacja

64,4Litwa

74,1Francja

Klasyf. wg udziału

w produkcji kraj. [%]
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Stan obecny - świat

Źródło: IAEA
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Stan obecny - świat

Źródło: IAEA
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Stan obecny - Europa

17 krajów eksploatuje 180 i buduje 19 reaktorów.

58

18

32

9
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Koncepcje technologiczne poszczególnych typów reaktorów nie zmieniły się od lat 50-tych. Oparte 

są na kilku wymogach i ograniczeniach:

• możliwość odprowadzenia mocy

moc jednostkowa ograniczona przez wymiary reaktora (nierównomierność rozkładu mocy), 

wymiary turbiny (ostatni stopień) lub wielkość systemu elektroenergetycznego

• możliwość sterowania

• niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się produktów rozszczepienia

paliwo oddzielone od chłodziwa (koszulki elementów paliwowych), dalsze bariery 

konstrukcyjne (zamknięty obieg chłodzenia, obudowa bezpieczeństwa), możliwość 

awaryjnego odprowadzenia ciepła powyłączeniowego (układy bezpieczeństwa)

• obniżenie kosztów inwestycyjnych (standaryzacja, modularyzacja, licencjonowanie)

Ewolucja rozwiązań konstrukcyjnych do awarii w Three Mile Island i Czarnobylu dotyczyła 

kwestii mocy, później skoncentrowano się na zagadnieniach bezpieczeństwa i kosztów. Ta 

zmiana podejścia stanowi granicę między Gen II a Gen III.

Koncepcje technologiczne
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Prototypy

małej mocy

Obninsk (LWGR)

Calder Hall (Magnox)

Shippingport (PWR)

Dresden (BWR)

Fermi I (FBR)

Wielka różnorodność 

rozwiązań.

USA nie udostępniają 

technologii 

wzbogacania.

Ewolucja konstrukcji

1950 1990 2000 2010 2020 2030 2040198019701960

Gen I Gen II Gen III,III+ Gen IV

Reaktory komercyjne

średniej i dużej mocy

PWR – do 1450 MWe

(VVER – do 1000 MWe)

BWR – do 1400 MWe

Candu – do 930 MWe

AGR – do 680 MWe

FBR – do 1200 MWe

RBMK – do 1300 MWe

Westinghouse, GE, 

Babcock&Wilcox, AECL, 

ASEA Atom, KWU, AEG, 

Framatome, Rosatom, 

Hitachi, Toshiba, MHI

Podwyższone 

bezpieczeństwo

INPO, WANO

URD, EUR

• bezpieczeństwo (PSA)

• emisje

• dyspozycyjność

• czas eksploatacji

AP-1000, EPR, AES-92, 

APR-1400, APWR, ATMEA1

ABWR, ESBWR, KERENA

ACR-1000

Bezpieczeństwo

Osiągi

Powielanie pal.

Redukcja odp.

FBR

USA, Francja, 

Rosja, Japonia

HTGR

USA, UE, RPA

Prototypy – 2020
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Schemat bloku

z reaktorem wrzącym

Źródło: Areva
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Schemat bloku

z reaktorem ciśnieniowym

Źródło: Areva
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Dostawca: Areva

(Francja).

Bezpieczeństwo oparte na 
pomnożeniu czynnych 
układów.

Czas budowy: 60-72 mies.

EPR (1600 MWe)

Źródło: Areva
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Dostawca: Toshiba – Westinghouse

(USA – Japonia)

Bezpieczeństwo oparte na uproszczeniu 
schematu cieplnego i układach biernych.

Czas budowy: 48-60 mies.

AP-600, AP-1000

Źródło: Toshiba-Westinghouse
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Dostawca:

General Electric – Hitachi

(USA – Japonia)

Czas budowy: 42-48 mies.

Bezpieczeństwo oparte na 
klasycznej koncepcji kombinacji 
układów czynnych i biernych.

Dalece uproszczony schemat 
cieplny elektrowni.

Wyższe narażenie radiacyjne 
pracowników.

ABWR (1300 MWe)

Źródło: GE - Hitachi
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Za wdrożenie programu odpowiedzialny jest Pełnomocnik Rządu (p. Hanna 

Trojanowska) oraz Ministerstwo Gospodarki (Departament Energii 

Jądrowej, w przyszłości Agencja Energii Jądrowej).

Przyjęto ramy ustawowe: znowelizowane Prawo Atomowe oraz tzw. ustawę 

inwestycyjną. Opracowywane są przepisy wykonawcze (rozporządzenia).

Ogłoszenie przetargu na dostawcę technologii – do końca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie w 2013 r.

Projektowanie, pozwolenia – do końca 2015 r.

Budowa pierwszego bloku – do końca 2020 r.

Budowa drugiego i ew. trzeciego bloku – do końca 2025 r.

Budowa drugiej elektrowni (2 lub 3 bloki) – do końca 2030 r.

Polski program rozwoju 
energetyki jądrowej
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Dziękuję za uwagę!

dr inż. Nikołaj Uzunow

Atom energetyczny

Akademia Atomu, Politechnika Warszawska, 27 października 2011 r.


