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Institut Fraunhofer fur Solar und Wind Energie ISE

Die Welt: „Na początku grudnia 2013 r. produkcja energii z elektrowni wiatrowych i słonecznych 
niemal kompletnie stanęła. Nie obracało się ponad 23 000 wiatraków. Milion układów 
fotowoltaicznych niemal całkowicie przerwało wytwarzanie prądu. Przez cały tydzień EW, EJ i 
gazowe musiały zaspokajać około 95% zapotrzebowania Niemiec

Czy nie wystarczy budowa wiatraków i paneli pV, jak w Niemczech?



Wahania produkcji energii z wiatraków 
spadki mocy i okresy ciszy
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. 

UK – poniżej 1,25% 
mocy, 10 dni w roku

Spadek mocy wiatru 
100% do 0,4% w 24 h

Polska: Przez 8 dni współczynnik 
wykorzystania mocy zainstalowanej 
8%, przez 24 h – tylko 3,7%



Czy lekarstwem jest przesyłanie energii z 
sąsiednich krajów?
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Budowa wielkich sieci przesyłowych 
jest kosztowna i sprzeczna z ideałem 
energetyki rozproszonej, gdzie każdy 
wytwarza sam potrzebną mu energię 
elektryczną. 

Co więcej, nie jest to wystarczające. 

Zmiany mocy wiatru występują na 
dużych obszarach jednocześnie. 

Przykład – moc wiatru w Wielkiej 
Brytanii i w Niemczech. (Oswald 2008)

Wzrost i spadki  mocy od 100% do 
10% i od 85% do 0% występują 
jednocześnie w obu obszarach

http://docs.wind-watch.org/oswald-energy-policy-2008.pdf
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Yerlasslichkeit und damit zur Versorgungssicherheit „ naprawdę?
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Produkcja energii elektrycznej z farm 
wiatrowych 14 krajów EU w 2016 r.
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Zwiększania 
izby krajów nie 
prowadzi do 
wyrównania 
wykresu zmian 
generacji 
energii z 
wiatru.

Moce  farm w 
14 krajach UE 
sięgają od 3,7 
GW do 78 GW.

Dane 
przedstawione 
przez NGO 
Vernunftkraft



Przerwy w generacji prądu występują też w 
morskich farmach wiatrowych 
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Moc morskich farm wiatrowych MFW na Bałtyku w maju 2018 roku. 
W ciągu okresu ciszy morskiej trwającego 4,5  dni i  nocy, średnia 
moc MFW wynosiła < 0,6% mocy nominalnej. Z takimi okresami 
ciszy morskiej musimy się liczyć planując wprowadzanie MFW.

Okres ciszy morskiej – 130 godzin



W razie ciszy wiatrowej w Polsce, na ile 
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Wg PEP 2040 energia generowana rocznie z MFW  w 
2040 r. ma wynosić 40 TWh.

Oznacza to  moc MFW  średnio 4,56 GW, a moc 
nominalną 4,56/0,43 = 10 GWe. 

Brak wiatru na  morzu przez 130 h  oznaczać będzie lukę 
energetyczną 593 GWh

Maksymalna energia zgromadzona w elektrowniach 
szczytowo- pompowych to 7,8 GWh – czas ich pracy do 
opróżnienia to 1,7 h

A co potem?

.



Czy wystarczy energia elektryczna z 
akumulatorów aut elektrycznych?
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Załóżmy że w Polsce będzie milion aut z napędem 
elektrycznym, każde z akumulatorem o pojemności  85 kWh.

Załóżmy, że w godzinach szczytu 10% tych samochodów 
będzie dostarczało prąd do sieci. Mamy więc w skali kraju 
rezerwę energetyczną 8,5 GWh. 

Rezerwa z akumulatorów samochodowych wystarczyłaby 
więc do pokrycia luki energetycznej przez 2 godziny. 

Gdyby nawet aż 50% właścicieli aut zgodziło się by nimi nie  
jeździć i tylko zasilać sieć (!), to wystarczyłoby to na 10 h.

A co potem? 



Niemcy – subsydia dla OZE w 2013 r. wzrosły 
do 20 mld euro rocznie, w 2016 – 26 mld. 
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 Rodzina 3-osobowa w 2000 r. płaciła miesięcznie 40.60 euro za 
elektryczność, a w listopadzie 2012 już 75.08 Euros. To wzrost 
dużo szybszy od inflacji. 

 A w 2013 r. nastąpił dalszy wzrost – dopłaty do zielonej energii 
wzrosły z 36 euro/MWh w 2012 r. do 55 euro/MWh zielonej 
energii w 2013 r. 

 Minister środowiska Niemiec ostrzegł, że jeśli rząd nie 
ograniczy subwencji, to do 2022 r. łączne dopłaty do zielonej 
energii dojdą do 680 miliardów euro. (Reuters)

 Obecnie Niemcy wydają średnio 34% dochodów na opłaty za 
czynsz i energię. 800 000 rodzin nie może zapłacić rachunków 
za energię (Welt Sonntag)



Dodatkowe koszty transformacji 
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średni wsp. obciążenia dla wszystkich bloków 
jądrowych w USA



EJ mogą pracować w systemie nadążania za 
obciążeniem … i pracują!
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Zmiany mocy w funkcji obciążenia w niemieckich EJ w ciągu 24 h. 

Francuskie EJ pracują podobnie. A reaktory UK EPR zaprojektowano 
do cyklicznych zmian mocy w granicach 25-100%



Wspólna cecha EJ III generacji –
odporność na ciężkie awarie
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 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!



W razie stopienia rdzenia – pasywne 
chłodzenie z zewnątrz w AP1000
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Woda z 
sąsiedniego 
basenu zalewa 
szyb reaktora. 

Odbiera ciepło 
stopionego rdzenia 
poprzez zbiornik. 

Produkty 
rozszczepienia 
pozostają w 
zbiorniku.

Nie ma zagrożenia 
radiologicznego. 



AP1000 przez 3 dni nie potrzebuje energii 
elektrycznej do odbioru ciepła
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Woda chłodząca zbiornik odparowuje, i 
skrapla się na wewnętrznej powierzchni 
stalowej obudowy bezpieczeństwa. 

Najpierw ciepło odbiera woda 
spływająca w dół na zewnątrz stalowej 
obudowy

Potem ciepło odbiera powietrze w 
układzie konwekcji naturalnej

Nie potrzeba  energii elektrycznej przez 
72 godziny. 

Wady – po 72 godzinach zasilanie 
elektryczne jednak jest potrzebne

Obudowa pojedyncza – warstwa 
zewnętrzna nie daje szczelności.

Rys. 14. Wykorzystanie grawitacji, konwekcji naturalnej  



Układ chwytacza stopionego rdzenia w EJ z 
EPR – sprawdzony, pewny

Układ chwytacza stopionego rdzenia w EJ z 
EPR – sprawdzony, pewny

1) rdzeń reaktora, 
2) zbiornik ciśnieniowy 
reaktora, 3) pokrywa 
przetapiana przez rdzeń, 
4) dno tunelu 
przelewowego, 5) beton 
fundamentów obudowy 
bezpieczeństwa, 6) tunel 
przelewowy, 7) materiał 
ogniotrwały ZrO2, 
8) chłodzenie wodne 
chwytacza, 9) warstwa 
powierzchniowa 
przeznaczona na 
wytopienie, 10) chwytacz 
rdzenia – basen dla 
stopionego rdzenia.



Reaktor EPR firmy AREVA – 1650 MWe, pełne bezpieczeństwo,  spełnia wszystkie 
wymagania  energetyki UE

Reaktor EPR firmy AREVA – 1650 MWe, pełne bezpieczeństwo,  spełnia wszystkie 
wymagania  energetyki UE

EPR odporny na 
awarie jądrowe i 
ataki z zewnątrz. 

Podwójna obudowa 
bezpieczeństwa, 
wzmocniona tak, że 
wytrzymuje nawet 
uderzenie  samolotu 
Boeing 757



EJ z reaktorem EPR



Dla reaktora III generacji, np. EPR

800 m3 000 m

Nie potrzeba działań 
interwencyjnych poza 
strefą  3 km nawet po 
ciężkiej awarii ze 
stopieniem rdzenia

Po awarii projektowej 
D(rok ≤ 10 mSv, nie  

potrzeba działań 
interwencyjnych

D(rok)≥10mSv



Ocena ryzyka EJ na 
tle innych energii 

wg UE 

Nawet przy pesymistycznych założeniach LNT, ExternE
wykazało, że EJ jest jednym z najbezpieczniejszych źródeł 

energii. 

Mieszkańcy UE-25 obecnie tracą średnio 7.5 miesiąca 
oczekiwanej długości życia wskutek zanieczyszczeń 
powietrza, które wcale nie są powodowane przez EJ.

Ujemne skutki zdrowotne enegii jądrowej są niedostrzegalnie małe. 
Nawet awarie nie powodują znaczących ujemnych skutków 

zdrowotnych. 
Wg ocen ExternE energia jądrowa należy do preferowanych, 

stabilnych i bezpiecznych źródeł energii. 


