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Ryzyko zgonówRyzyko zgonów

 Ocena dla EJ  
przeprowadzona była dla EJ 
II generacji

 Dla reaktorów III generacji to 
ryzyko jest dużo mniejsze

 Mimo to ludzie boją się 
elektrowni jądrowych 
znacznie bardziej niż np. 
wypadków drogowych

 Maria Skłodowska Curie: 
Promieniowania nie trzeba 
się bać, trzeba je rozumieć



Jak porównywać ryzyko związane z różnymi 
sposobami generacji energii elektrycznej?

Jak porównywać ryzyko związane z różnymi 
sposobami generacji energii elektrycznej?

 ExternE – całościowe podejście, ryzyko oceniane od kolebki do 
grobu. 

 Emisje z elektrowni, ale też przy jej budowie i likwidacji, przy 
produkcji urządzeń, wydobyciu metali i paliw,

 Uwzględniono koszty niezdolności do pracy, chorób z pobytem 
w szpitalu, skrócenia życia wskutek zanieczyszczenia powietrza 
i chorób zawodowych, zgonów, chorób dziedzicznych

 Przyjmując wartość straconych lat życia obliczono koszty 
przedwczesnych zgonów

 Sumując koszty społeczne utraty zdrowia i szkód w środowisku 
powodowane przez wytwarzanie energii otrzymano wskaźnik 
kosztów zewnętrznych USD/GWh dla jednej elektrowni, kraju 
lub rodzaju paliwa w określonej technologii.



Wg World Energy  Council, IPCC, IAEA 
EJ to najlepsze źródło niskoemisyjne

Wg World Energy  Council, IPCC, IAEA 
EJ to najlepsze źródło niskoemisyjne



Wielkie awarie w energetyce – przykładyWielkie awarie w energetyce – przykłady

Wybuch wieży wiertniczej BP Deepwater Horizon (2010) – 11 
zabitych, miliony litrów ropy wypłynęło do Zatoki Meksykańskiej, 
koszty około 42 mld USD.

Katastrofa w kopalni Farmington, USA (1968). 78 zabitych 
górników.

Blackout w Indiach (2012). W szczytowe upały letnie, około 670 
mln ludzi – 10% ludzkości – bez prądu przez 2 tygodnie. Promień 
3,000 km. 

1942. Wybuch  w kopalni Benxi ponad 1,549 zabitych. 

Tankowiec Exxon Valdez (1989) uderzył w rafę i wylał 26 mln  
litrów ropy do wody koło Alaski. Ropa pokryła ptaki, ryby i ssaki. 

Wybuch w pociągu przewożącym ropę, Lac-Megantic (2013)
Kanada, 47 zabitych.



Poważne awarie w energetyce 1969-1996 Poważne awarie w energetyce 1969-1996 



Częstość wypadków na jednostkę energii 
powodujących X lub więcej zgonów

Częstość wypadków na jednostkę energii 
powodujących X lub więcej zgonów

Hirschberg 2019



Wielkie awarie w energetyce jądrowej – czy 
ryzyko większe niż dla innych źródeł 

Wielkie awarie w energetyce jądrowej – czy 
ryzyko większe niż dla innych źródeł 

 Awaria w Three  Mile Island – zniszczony reaktor, bez szkód 
zdrowotnych

 Awaria w EJ Czarnobyl – zasadnicze różnice konstrukcyjne w 
stosunku do reaktorów PWR

 Fatalne skutki decyzji o ewakuacji po awarii w Czarnobylu

 Awaria w Fukushimie –

• Wstrząsy sejsmiczne – możliwe skutki i odporność EJ

• Tsunami – Pozbawienie EJ Fukushima zasilania elektrycznego 

• Ewakuacja – niepotrzebna i szkodliwa

• Akcja stress testów w UE, USA 



Prawdopod. P 
na rok

Stan 
obiektu

Kryteria akceptacji

P> niż 10-2 Przewidy
wane 
zdarzenia 
eksploatac
yjne

- parametry w granicach dopuszczalnych przewidzianych w projekcie, 

- brak degradacji paliwa, 

- uwolnienia substancji promieniotwórczych nie przekraczające limitów 
ustalonych dla normalnej eksploatacji

10-3 <P < 10-2 Awarie 
kat. 1

- uszkodzenie koszulek < 10% elementów paliwowych,
- zachowane funkcje systemów chłodzenia reaktora i obudowy 
bezpieczeństwa reaktora,
- ograniczone skutki radiologiczne, 

10-4< P< 10-3 Kat 2 - uszkodzenie koszulek < 10% elementów paliwowych, 
- parametry paliwa w granicach dopuszczalnych, 
- utrzymanie geometrii rdzenia reaktora,
- zachowane funkcje obudowy bezpieczeństwa,
- ograniczone skutki radiologiczne

10-5<P<10-4
10-6<P<10-5

Poza pr. 
Ciężkie 
awarie bez 
uszkodzen
ia 
obudowy

- duża degradacja paliwa, włączając stopienie rdzenia reaktora,

- możliwe duże uwolnienia do środowiska substancji promieniotwórczych,

- skutki radiologiczne nie przekraczają kryteriów określonych w § 9 pkt 2 
rozporządzenia projektowego

P < 10-6 uszkodz. 
obudowy 
pierwotnej

- duża degradacja paliwa, włączając stopienie rdzenia reaktora,
- możliwe bardzo duże uwolnienia do środowiska substancji 
promieniotwórczych,



Spowalnianie neutronów - po awarii moc winna malećSpowalnianie neutronów - po awarii moc winna maleć
Reaktor wodny- przy grzaniu wody moc 

maleje
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R e a c to r  R B M K  (C h e rn o b y l)

Reaktor w Czarnobylu- przy 
grzaniu moc rośnie



Niebezpieczne cechy reaktora RBMK Niebezpieczne cechy reaktora RBMK 

Wbudowana niestabilność, która po wzroście temperatury
prowadzi do wzrostu mocy reaktora.

Błąd projektowy – wprowadzenie pręta regulacyjnego
przejściowo zwiększało reaktywność.

Cechy te spowodowały bardzo szybki wzrost mocy do mocy
wielokrotnie większej od dopuszczalnej. Paliwo reaktora
musiało ulec przegrzaniu, uran stopił się i odparował, a
produkty radioaktywne uwolniły się poza reaktor.



Dalsze niebezpieczne cechy reaktora RBMKDalsze niebezpieczne cechy reaktora RBMK

Układ awaryjnego chłodzenia rdzenia można było odłączyć –
i operator to zrobił…

Sygnały powodujące zrzut prętów bezpieczeństwa można 
było wyłączyć – i operator to zrobił …

Praca z małą liczba prętów bezpieczeństwa rdzeniu była 
niebezpieczna – ale nie napisano tego w raporcie 
bezpieczeństwa …

Nie było kultury bezpieczeństwa – chęć osiągnięcia celu 
przed 1 maja wystarczyła by operator złamał przepisy 
bezpieczeństwa…

Dyspozytor sieci energetycznej utrzymał reaktor na mocy dla 
zaspokojenia potrzeb sieci mimo, że powodowało to 
zagrożenie



W RBMK nie było obudowy bezpieczeństwa…W RBMK nie było obudowy bezpieczeństwa…





 Czarn  wys - 50 Ci/km2,  śr- 15,  nis- 5 Ci/km2 
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Skutki Czarnobyla
Tło naturalne

Dawki w rejonie Czarnobyla na tle dawek w UE



Słabości reaktorów BWR w EJ FukushimaSłabości reaktorów BWR w EJ Fukushima

 Niedostateczna ochrona przed tsunami Zalanie wodą 
całego terenu EJ, zalanie silników Diesla, utrata zasilania 
elektrycznego prądem przemiennym, utrata możliwości 
dostarczania wody chłodzącej, utrata możliwości dostarczania 
wody chłodzącej do reaktora, przegrzanie i częściowe stopienie 
rdzenia.

 Brak pasywnych układów rekombinacji wodoru Brak 
możliwości rekombinacji wodoru, duża zawartość wodoru w 
wypuszczanych gazach, 

 Słaba konstrukcja obudowy wtórnej Wybuch wodoru 
spowodował zniszczenie obudowy wtórnej

 Niechroniony basen paliwa wypalonego Słabe osłony 
przed promieniowaniem, zniszczenie basenu utrata osłon po 
wybuchu wodoru, utrata chłodzenia basenu.



Skale i stopnie intensywności sejsmicznej Skale i stopnie intensywności sejsmicznej 

 Oczekiwaną intensywność sejsmiczną opisują skale 12- stopniowe  
MM (skala Modified Mercalli), MSK-64 (skala Medvedev-Sponhauer-
Karnik) lub EMS-98 (European Macroseismic Scale). Skala EMS-98 
jest z nich najnowocześniejsza i „kompatybilna w dół” ze skalą MSK-
64

 Można im przypisać przybliżone wartości projektowych przyspieszeń
• 0.05g – stopień VI, 
• 0.1g – stopień VII, 
• 0.2g – stopień VIII
• 0.4g – stopień IX. 

 Przy okresie powrotu 10 000 lat i przyspieszeniu 0.1g zakłada się 
wystąpienie trzęsienia ziemi o intensywności VII natomiast dla 
podwyższonego ryzyka o okresie powrotu 100 000 lat zakłada się 
intensywność około VIII



Trzęsienie ziemi Spitak 1988, Armenia,  
25000 zabitych i 20000 rannych

Trzęsienie ziemi Spitak 1988, Armenia,  
25000 zabitych i 20000 rannych



EJ Armeńska wytrzymała bez szwanku. 
Dostarczała 40% elektryczności w Armenii

EJ Armeńska wytrzymała bez szwanku. 
Dostarczała 40% elektryczności w Armenii

 Została jednak potem wyłączona wskutek obaw ludności. Przez 
5 lat zmarło z zimna 25 000 ludzi. EJ Armeńską uruchomiono, 



Akcja weryfikacji odporności reaktorów na 
maksymalne zagrożenia zewnętrzne

Akcja weryfikacji odporności reaktorów na 
maksymalne zagrożenia zewnętrzne

By wykluczyć ponowne wystąpienie awarii ze stopieniem rdzenia 
jak w EJ Fukushima, w UE przeprowadzono akcję „stress testów” , 
czyli próby wytrzymałości elektrowni w warunkach skrajnych 
zagrożeń.

Zagrożenia obejmują: 

 Trzęsienie ziemi, większe niż możliwe na danym terenie

 Powódź (w tym tsunami, rozerwanie tamy itd.) 

 Utratę zasilania elektrycznego 

 Utratę układu odbioru ciepła z elektrowni

 Zbadanie odporności elektrowni na ciężką awarię ze stopieniem 
rdzenia.



Na lądzie  groźba powodzi – deszcze, 
topnienie śniegów ale i rozerwanie tam
Na lądzie  groźba powodzi – deszcze, 

topnienie śniegów ale i rozerwanie tam

Żelazne wrota 
największa tama 
na Dunaju, 35 m 
wysokości. 

W analizie stress
tests założono 
nagle, jednoczesne 
rozerwanie obu 
kolejnych tam, 
nałożenie się 
dwóch fal i wypływ 
wody 10 000 m3/s. 
Ponadto założono 
max. poziom wody 
powodowany przez 
deszcze.



Przykład analizy powodziowej – wyniki  dla 
EJ Kozłoduj

Przykład analizy powodziowej – wyniki  dla 
EJ Kozłoduj

 Poziom „zero” dla EJ Kozłoduj to 35.00 m npm

 Maksymalny poziom wody w Dunaju po rozerwaniu tam, wg 
raportu bezpieczeństwa 1975

Prawdopodobieństwo
wystąpienia

1% 0,1% 0,01%

Poziom wody 29,93 m 30,87 m 31,73 m

Wg studium z 2010 r. maksymalny poziom wody MPW po rozerwaniu tamy 
Żelazne Wrota to 32,53 m. Ten poziom wystąpi 28 h po rozerwaniu tamy i 
będzie trwał przez 2 h. Efektywny wypływ wody 7 mln m3. W raporcie 
przyjęto MPW=32.93 m npm. przy  nałożeniu się wydarzeń o bardzo niskim  
prawdopodobieństwie. 
Analiza potwierdziła, że EJ Kozłoduj leży na „suchym gruncie”.



EJ Kozłoduj – zabezpieczenie awaryjnych 
źródeł prądu przed powodzią

EJ Kozłoduj – zabezpieczenie awaryjnych 
źródeł prądu przed powodzią

Awaryjne generatory diesla są nad poziomem gruntu (0,00) a 
zasilane sekcje na poziomie +3.60, a więc powódź im nie grozi

Zagrożenie zalaniem występuje dla kanałów kablowych  między 
budynkiem diesli a budynkiem reaktora, na poziomie 31 m.

Słabość EJ Kozłoduj – układ kanalizacji ma wyloty poniżej 32.93 m 
npm. 

 Woda może więc przeniknąć do wszystkich budynków gdzie 
położenie ścieków jest poniżej 32.93 m npm.

 Możliwe zalanie nadbrzeżnej stacji pomp tłokowych i utrata 
alternatywnego układu uzupełniania zbiorników układu zraszania.

 Zalanie pomp dodatkowego systemu awaryjnej wody zasilającej 
wytwornice pary i utrata  chłodzenia basenu wypalonego paliwa.



Środki zaradcze w EJ KozłodujŚrodki zaradcze w EJ Kozłoduj

W analizach założono, że nastąpi zalanie linii energetycznych poza 
EJ z utratą zasilania z sieci.

Dla podniesienia bezpieczeństwa trzeba 

 Opracować zabezpieczenia, które wykluczą przenikanie wody 
do sieci drenaży EJ;

 Opracować procedury działania w razie rozerwania tamy 
Żelazne Wrota. 

Ponadto dozór jądrowy zażądał analizy możliwości 

 Modernizacji układu drenaży i kanalizacji zgodnie z programem 
modernizacji bloków 5 i 6 EJ Kozłoduj 

 Zbadania możliwości zabezpieczenia urządzeń w nadbrzeżnej  
stacji pomp BPS 2 i 3 w razie powodzi z MWL = 32,93 m.



Odporność na wstrząsy sejsmiczneOdporność na wstrząsy sejsmiczne

Elektrownie jądrowe buduje się tak, by ich układy zapewniające bezpieczne 
wyłączenie i schłodzenie elektrowni były odporne na maksymalne wstrząsy 
sejsmiczne możliwe w danej okolicy.

Wg MAEA poziom ryzyka sejsmicznego powinno się sprawdzać dla dwóch 
poziomów tego ryzyka

 niższego zwanego SL-1 po którego wystąpieniu EJ powinna mieć 
możliwość normalnej pracy bez uszkodzeń (operating basis
earthquake OBE) oraz 

 wyższego zwanego SL-2 dla którego EJ powinna móc być 
bezpiecznie wyłączona celem ewentualnych testów lub napraw 
(safe shutdown earthquake SSE).

Dla SL-2 przeciętna roczna liczba zdarzeń sejsmicznych przyjmowanych w 
różnych krajach to 10-3 i 10-4. (okres powrotu 1000 lub 10 000 lat). Okresowi 
powrotu 475 lat odpowiada przeciętna liczba zdarzeń 2.1 ×10-3.



Przy lokalizacji nadmorskiej trzeba określić 
możliwe tsunami i zapewnić ochronę EJ

Przy lokalizacji nadmorskiej trzeba określić 
możliwe tsunami i zapewnić ochronę EJ

 Ważne czynniki
Intensywność i czas trwania 

wstrząsów
Typ gleby (miękka? Twarda 

skała?)
Konstrukcja budynku

 Zjawiska 
Upłynnianie 
Obsunięcie gruntu 
Tsunami



Tsunami: Fala powstająca na morzu rośnie w 
miarę zbliżania się do brzegu

Tsunami: Fala powstająca na morzu rośnie w 
miarę zbliżania się do brzegu

Japońskie słowo tsu znaczy port & nami znaczy fala



Charakterystyka tsunami: powstaje po 
podmorskim wstrząsie sejsmicznym

Charakterystyka tsunami: powstaje po 
podmorskim wstrząsie sejsmicznym

Długość fali dużo większa niż fal 
powodowanych przez wiatr. 
-~ 10 do 100 km

Wysokość fal na otwartym oceanie 
dużo mniejsza niż przy brzegu
- 0.5 - 1.0  m
Zwykle nie odczuwa się tsunami na 
otwartym oceanie w łódce
Miejscowa wysokość zależy od 
głębokości dna oceanu

Szybkość może przekroczyć 500 km/h

Koło brzegu wysokość sięga 10-20 m



re

• Układ elektrowni.
• Maksymalny poziom wody HWL: określany dla ustawienia poziomu 

wszystkich urządzeń i elementów ważnych dla bezpieczeństwa.

• Minimalny poziom wody LWL: Układ poboru wody jest zaprojektowany tak 
by pobierał wodę morską dla układów bezpieczeństwa nawet w momencie 
najniższego poziomu morza.

Woda chłodząca dla 
elementów reaktora

Projektowy HWL
Projektowy LWL

Pompa dla poboru wody do 
chłodzenia awaryjnego

Elementy projektu elektrowni jądrowej narażone 
na uszkodzenie po tsunami



Trzęsienie ziemi i 
Tsunami
Trzęsienie ziemi i 
Tsunami

Reaktory nie spowodowały 
żadnego zgonu!

Skutki promieniowania:

Dawki efektywne dla dzieci od 0,01 do 
1,2 mSv łącznie – nie groźne. 

Wstrzymanie jedzenia zebranego na 
powierzchni zaledwie kilku km2

Nawet największe dawki (230 mSv) 
otrzymane przez pracowników elektrowni 
nie są groźne dla zdrowia, nie 
przekraczają dawek dopuszczalnych 

Skutki: 

20000 zgonów

Kompletne 
zniszczenie 
prowincji

Przesunięcie poziome 
całej wyspy o 2 metry.

Zniszczenie 4 
reaktorów

Największe trzęsienie ziemi w historii Japonii –
marzec 2011



Akcja weryfikacji odporności reaktorów na 
maksymalne zagrożenia zewnętrzne

Akcja weryfikacji odporności reaktorów na 
maksymalne zagrożenia zewnętrzne

By wykluczyć ponowne wystąpienie awarii ze stopieniem rdzenia 
jak w EJ Fukushima, w UE przeprowadzono akcję „stress testów” , 
czyli próby wytrzymałości elektrowni w warunkach skrajnych 
zagrożeń.

Zagrożenia obejmują: 

 Trzęsienie ziemi, większe niż możliwe na danym terenie

 Powódź (w tym tsunami, rozerwanie tamy itd.) 

 Utratę zasilania elektrycznego 

 Utratę układu odbioru ciepła z elektrowni

 Zbadanie odporności elektrowni na ciężką awarię ze stopieniem 
rdzenia.



Akcja stress testów została przeprowadzona 
bardzo sprawnie i dała dobre wyniki

Akcja stress testów została przeprowadzona 
bardzo sprawnie i dała dobre wyniki

 Badania objęły 147 reaktorów w 17 krajach, 15 UE, oraz 
Szwajcaria i Ukraina, a podobne analizy przeprowadzono w 
USA, w Chinach i Korei Pd.

 Analizy prowadziły najpierw firmy energetyczne eksploatujące 
reaktory. 

 Następnie weryfikowały je urzędy dozoru jądrowego, np. Health
and Safety Executive w UK, czy ASN  we Francji.

 W trzecim etapie oceniali je indywidualnie eksperci w 
wybranych dziedzinach pochodzący z innych krajów i zespoły 
ekspertów Unii Europejskiej

 Akcja trwała od czerwca 2011 do kwietnia 2012. Wyniki są 
ogólnie dobre, świadczące o bezpieczeństwie EJ. 



Zapobieganie awariom w energetyce 
jądrowej – czy skuteczne

Zapobieganie awariom w energetyce 
jądrowej – czy skuteczne

 Analizy  bezpieczeństwa – prowadzone od 1955 roku, dały 
przykład dla innych gałęzi gospodarki

 Zasada pojedynczego uszkodzenia – w PSA wiele uszkodzeń

 Probabilistyczne analizy bezpieczeństwa – obejmują wszystkie 
możliwe awarie pierwotne, ich skutki, z uwzględnieniem 
jednocześnie występujących innych uszkodzeń lub zaniedbań –
możliwe tylko dzięki pracy komputerów

 Uwzględnienie błędów człowieka

 Dla pracujących EJ – root cause analyses – analizy przyczyn 
pierwotnych, które spowodowały zagrożenie lub awarię, nie 
karzemy człowieka za błędy, lecz szukamy ich przyczyny i 
usuwamy ją.



Skutek wysokich wymagań bezpieczeństwa 
na etapie projektowania i budowy

Skutek wysokich wymagań bezpieczeństwa 
na etapie projektowania i budowy

 Konstrukcja EJ  jest złożona, układy zwielokrotnione, 
wyposażenie najwyższej jakości, bardzo surowa kontrola 
jakości, ogromna ilość dokumentacji, analizy  setek stanów 
awaryjnych wykazujące bezpieczeństwo i dostępne krytykom.

 Rozbudowany system barier, z potężną obudową 
bezpieczeństwa i chroniącym ją układami.

 Czas budowy długi, koszty wysokie.

 Ale wyniki są imponujące – w EJ budowanych zgodnie z 
obowiązującą filozofią bezpieczeństwa nikt nie stracił ani życia, 
ani zdrowia wskutek awarii jądrowej. 



Specjalne środki zabezpieczenia EJ na 
wypadek ciężkich awarii 

Specjalne środki zabezpieczenia EJ na 
wypadek ciężkich awarii 

 Wymagania EUR obejmują takie rozwiązania nowych EJ, by 
wykluczały one zniszczenie obudowy bezpieczeństwa, nawet 
po ciężkiej awarii. Oznacza to  

 Praktyczne wyeliminowanie stopienia rdzenia pod wysokim 
ciśnieniem,

 Praktyczne wyeliminowanie stopienia rdzenia z obejściem 
obudowy bezpieczeństwa (np. przez przeciek z obiegu 
pierwotnego do wtórnego)

 Praktyczne wyeliminowanie awarii, które mogą prowadzić do 
wczesnych dużych uwolnień radioaktywności wskutek 
zniszczenia obudowy (wybuch wodoru, wybuch parowy, 
bezpośrednie grzanie powietrza wewnątrz obudowy) 

 Ograniczenie przetapiania płyty fundamentowej w razie 
niskociśnieniowego stopienia rdzenia



Zasady obrony w głąbZasady obrony w głąb

Poz. 
1

Zapobieganie odchyleniom of 
normalnej eksploatacji i 
uszkodzeniom

Projektowe zapasy 
bezpieczeństwa i wysoka 
jakość projektu i eksploatacji

2 Kontrola odchyleń od normalnej 
eksploatacji  detekcja uszkodzeń

Układy sterowania, 
ograniczania i bezpieczeństwa

3 Kontrola awarii projektowych Inżynieryjne cechy i układy 
bezpieczeństwa i procedury 
awaryjne

4 Ograniczania ciężkich awarii Uzupełniające układy 
bezpieczeństwa i procedury dla 
ciężkich awarii

5 Ograniczanie następstw 
radiologicznych dużych uwolnień 
produktów radioaktywnych

Działania awaryjne wokoło 
uszkodzonego obiektu



obudowa bezpieczeństwa

granica ciśnieniowa
obiegu pierwotnego

Aby paliwo było zawsze dobrze 
chłodzone, w razie awarii potrzeba
1. Wyłączyć reaktor
2. Dostarczać wodę do rdzenia

Aby zredukować zagrożenie wokoło 
EJ, trzeba także
Utrzymać produkty rozszczepienia 
wewnątrz obudowy bezpieczeństwa .

1,2,3 Zbiornik z roztworem kwasu borowego, pompa 
i zawór zwrotny w niskociśnieniowym układzie 
awaryjnego chłodzenia rdzenia UACR

6,7 Zbiornik ze stężonym roztworem kwasu 
borowego i pompa w wysokociśnieniowym UACR

Obudowa 
bezpieczeństwa i UACR



Ograniczenie uwolnień produktów 
rozszczepienia z reaktorów III generacji 

Ograniczenie uwolnień produktów 
rozszczepienia z reaktorów III generacji 

Reaktory III generacji są zaprojektowane tak, by nie dopuścić do 
stopienia rdzenia. 

A jeśli się stopi – utrzymać go wewnątrz obudowy bezpieczeństwa. 

Prawdopodobieństwo stopienia rdzenia jest bardzo małe 
 AP1000 – 5 na 10 milionów reaktoro-lat  
 EPR  - 6.1 na 10 milionów reaktoro-lat 
 ABWR - 1.6 na 10 milionów reaktoro-lat 
 ESBWR – 0.1 na 10 milionów reaktoro-lat 

Ale poza utrzymaniem rdzenia w obudowie, trzeba jeszcze 
ograniczyć wyjście produktów rozszczepienia. 

Fukushima to dobitnie potwierdziła. Chociaż nikt nie zginął wskutek 
promieniowania, uwolnienia produktów rozszczepienia 
spowodowały konieczność ewakuacji ludności na wiele miesięcy, 



Filtrowanie gazów odsysanych z przestrzeni 
między powłokami obudowy bezpieczeństwa. 
Filtrowanie gazów odsysanych z przestrzeni 

między powłokami obudowy bezpieczeństwa. 

Obudowa bezpieczeństwa francuskiego reaktora 1300 MWe z układem 
wentylacji przestrzeni między powłokowej, skuteczność filtrów 99% 
(związki organiczne jodu) do 99.9% (jod molekularny i aerozole)



Dawki wokoło reaktora EPR  w ciągu 7 dni od 
ciężkiej awarii ze stopieniem rdzenia 

Dawki wokoło reaktora EPR  w ciągu 7 dni od 
ciężkiej awarii ze stopieniem rdzenia 

 Dawka skuteczna (wykres górny) 
i dawka na tarczycę (wykres 
dolny) w ciągu 7 dni po awarii ze 
stopieniem rdzenia EPR. 

 Wg przepisów polskich dawka 
skuteczna w ciągu 7 dni powinna 
być mniejsza od 100 mSv (we 
Francji 50 mSv) by nie trzeba 
było podejmować ewakuacji i od 
10 mSv by nie było potrzeby 
pozostawać w pomieszczeniach 
zamkniętych. 

 EPR spełnia oba wymagania-
poza strefą ograniczonego 
użytkowania 10 mSv – wystarcza 
około 700 m.



Dawki wokoło reaktora EPR  w ciągu 50 lat 
od ciężkiej awarii ze stopieniem rdzenia

Dawki wokoło reaktora EPR  w ciągu 50 lat 
od ciężkiej awarii ze stopieniem rdzenia

 Dawka skuteczna i dawka na 
tarczycę w ciągu 50 lat po 
awarii ze stopieniem rdzenia 
EPR. 

 Wg przepisów polskich 
dawka skuteczna w ciągu 70 
lat powinna być mniejsza od 
1000 mSv (we Francji tak 
samo) by nie trzeba było 
przesiedlać ludności. 

 Poza strefą graniczonego 
użytkowania 30 mSv w ciągu 
30 dni – spełnione z 
zapasem, nie tylko  przez 30 
dni, ale przez 50 lat!



EJ zbudowana zgodnie z wymaganiami EUR 
nie stwarza zagrożenia nawet po awarii

EJ zbudowana zgodnie z wymaganiami EUR 
nie stwarza zagrożenia nawet po awarii

Po awariach uwzględnionych w projekcie (aż do rozerwania obiegu 
pierwotnego) nie potrzeba żadnych działań dalej niż 800 m od EJ

Nawet po hipotetycznych ciężkich awariach nie ma 
zagrożenia dla ludności poza strefą wyłączenia EJ:

 Nie potrzeba wczesnych działań ochronnych po awarii dalej niż 
800 m od EJ (granica strefy wyłączenie wokoło EJ)

 Nie potrzeba działań  średnio terminowych dalej niż 3 km od EJ

 Nie potrzeba działań długoterminowych (ewakuacja, ograniczenie 
spożycia płodów rolnych) dalej niż 800 m od EJ

 Skutki ekonomiczne ograniczone

Takie bezpieczeństwo zapewniają EJ z EPR  budowane w 
Finlandii i we Francji, lub AP 1000 i ABWR (USA)



Wspólna cecha EJ III generacji –
odporność na ciężkie awarie

Wspólna cecha EJ III generacji –
odporność na ciężkie awarie

 Po awariach w TMI-2 i w Czarnobylu zaprojektowano reaktory 
III generacji. 

 Przy budowie EJ II generacji przyjmowano, że awarie 
zdarzające się niesłychanie rzadko – np. raz na 100 000 lat –
można pominąć, bo powodują one małe ryzyko w porównaniu z 
wojnami czy kataklizmami naturalnymi.

 Natomiast przy projektowaniu EJ III generacji zakładamy, że 
mimo wszystkich środków bezpieczeństwa dojdzie jednak do 
takiej niesłychanie rzadkiej awarii – i wymagamy, by nawet 
wówczas reaktor nie powodował zagrożenia  ludności. 

 Promień strefy ograniczonego użytkowania wokoło reaktora 
EPR to 800 metrów – nie kilometrów, ale metrów. Okoliczni 
mieszkańcy są bezpieczni!



.
Przewidywane skutki nagłego pęknięcia tam w 

Kalifornii przy pełnym wypływie wody

.
Przewidywane skutki nagłego pęknięcia tam w 

Kalifornii przy pełnym wypływie wody

Nazwa tamy Liczba zgon\w przy
p kni ciu tamy
w dzie½ w nocy

Van Norman 72000 123000
S.Andreas+LC
Springs

21000 33000

Stone Canyon 125000 207000
Encino 11000 18000
San Pablo 24000 36000
Folsom 260000 260000
Chatsworth 14000 22000
Mulholland 180000 180000
Upper S.Leandro.
L.Chalbot

36000 55000

Shasta 34000 34000

Liczba ofiar może się gać od 18 000 
do  ćwierć miliona osób! 
Zestawienie to opracowano w 
po»łowie lat 70-tych, po tym jak 
wskutek ruchów sejsmicznych 
p ękła tama na ogromnym zbiorniku 
wodnym nad Los Angeles. Mogło to 
spowodować setki tysię cy nagłych 
zgonów a tylko dlatego nie doszło 
do katastrofy, że wskutek 
uprzednich upałów zbiornik wodny 
był całkowicie opróżniony



Wpływ przepisów bezpieczeństwa na 
bezpieczeństwo tam

Wpływ przepisów bezpieczeństwa na 
bezpieczeństwo tam

Przykładem jak nadzór i staranne projektowanie mogą przyczynić 
się do zwiększenia bezpieczeństwa jest sytuacja w UK. 

Przed 1930 rokiem posiadacz  zbiornika wodnego  mógł wybrać 
kogo chciał do zaprojektowania i zbudowania tamy. Ale gdy w 
2015 r. trzy małe tamy  pękły i 19 osób zginęło, rząd brytyjski 
wprowadził ustawę „Reservoirs Safety Provision Act” wymagająca 
by projektowanie, budowa i inspekcja tamy była wykonywana 
przez kwalifikowanych inżynierów wyznaczonych przez jeden z 
ośrodków inżynieryjnych ustalonych w ustawie. 

Po wprowadzeniu tej ustawy w  życie, nie było w UK więcej awarii 
tam, które spowodowałyby utratę życia. [Hirschberg 1998, page 216]. 

Po tragedii w Vaiont (1963) nie było już podobnych wypadków w 
krajach UE. W studium ExternE Norwegia przyjęła wskaźniki 
bezpieczeństwa dla tam na bazie własnych doświadczeń.



Wskaźnik – awarie i zgony na jednostkę 
energii

Wskaźnik – awarie i zgony na jednostkę 
energii

 W pracy Hirschberga podano zestawienia uszkodzeń tam i 
powodowanych przez nie zgonów. W okresie 1969-1992 
zgin ęło łą cznie 4015 osób, co odpowiada średniej liczbie 
zgonów na jednostkę energii 0,83 zgonu/Gwe, a a wi ęc
wię kszej niż dla ropy czy gazu ziemnego. Krzywe czę stości
awarii różnych źródel energii, mogących powodowa ć 10, 100, 
1000 i wię cej ofiar śmiertelnych, pokazano na rys. poniżej.

 Różnice bezpieczeństwa hydroenergetyki w krajach OECD i 
innych są bardzo duże. Wskaźnik zgonów w OECD to 0.004, 
poza OECD - 2.187 zgonu/GWe.a [Hirschberg S, Spiekerman G, Dones R, Burgher P. 
Comparison of severe accident risks in fossil, nuclear and hydro electricity generation, in: Proc. of Intern. Conf. on 

Ecological Aspects of Electric Power Generation, Warsaw, 14-16 Nov. 2001.

Wniosek – nie  można rozpatrywać bezpieczeństwa danego źródła 
energii w oderwaniu od kraju, technologii, przepisów



Koszty zewnętrzne produkcji energii 
elektrycznej z różnych źródeł

Koszty zewnętrzne produkcji energii 
elektrycznej z różnych źródeł

Najpełniejsza ocena ryzyka, program 
Unii Europejskiej,  ExternE.

ExternE obejmuje cykl produkcji 
energii i wszystkie aspekty zarówno 
ryzyko awarii jak i normalnej pracy 

Obejmuje źródła, rozpraszanie, 
funkcje wpływu na zdrowie i 
środowisko, i ocenę monetarną strat 
zdrowia i innych skutków. 

Dla EJ wyniki są obciążone 
całkowaniem bardzo małych dawek 
przez bardzo długie okresy czasu. 

Nie uwzględnia się stopy dyskonta.

A jednak EJ okazuje się jednym ze 
źródeł energii najbardziej 
przyjaznych dla człowieka i 
środowiska.



Koszty zewnętrzne [Rabl 04] 5,8
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Elektrownia

Skutki zdrowotne wytwarzania elektryczności z 
różnych źródeł w UE-15 [Rabl 04]

Straty zdrowia 
przeliczone na 
pieniądze –
wyniki 
programu 
ExternE

PFBC- spalanie 
w złożu 
fluidalnym pod 
ciśnieniem, 
CC- cykl 
kombinowany,
PWR otw. 
– cykl paliwowy 
otwarty, 
PWR zamk.
- cykl paliwowy 
zamknięty



Wyniki studium UE: energia jądrowa należy 
do najkorzystniejszych dla ludzi i przyrody  
Wyniki studium UE: energia jądrowa należy 
do najkorzystniejszych dla ludzi i przyrody  

Studium ExternE, 1993-2001. Kryterium - koszty zewnętrzne, tj koszty 
płacone przez społeczeństwo (za stratę zdrowia, przedwczesne 
zgony, zniszczenie środowiska)

 Koszty zewnętrzne oceniano dla wszystkich źródeł energii, dla całego 
cyklu budowy, pracy, likwidacji ”od kolebki do grobu”

 Dominujący wpływ - skrócenie życia ludzi wskutek zachorowań 
powodowanych przez emisje zanieczyszczeń do atmosfery

Zgodne wyniki wielu krajów UE wykazały że:

 Najniższe koszty zewnętrzne powoduje energia wiatru, energia 
jądrowa i hydroenergia

 Największe – spalanie węgla i  ropy. 

 Średnie – spalanie gazu i użycie ogniw słonecznych.

Łączne koszty dla społeczeństwa – tj koszty produkcji i koszty 
zewnętrzne – są najniższe dla energii jądrowej.


