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Problemy współpracy elektrowni jądrowych  
z systemem elektroenergetycznym

Do  techniczno-ruchowych  i  ekonomicznych  problemów 
elektrowni  jądrowych, które w  istotny sposób wpływają na  ich 
zdolność do elastycznej współpracy z systemem elektroenerge-
tycznym, należą:
•  wysokie nakłady inwestycyjne,
•  fizyczne zjawiska w reaktorze,
•  specyfika wymiany ciepła w rdzeniu reaktora.

Pod  pojęciem  elastycznej współpracy  należy  rozumieć  nie 
tylko zdolność elektrowni jądrowej (EJ) do nadążania za zmianami 
obciążenia systemu elektroenergetycznego  (SE),  lecz  także  jej 
reakcję na szybkie i nieprzewidziane wahania mocy tego systemu, 
umożliwiającą utrzymanie jego stabilności i częstotliwości. 

Aspekty ekonomiczne i techniczne

Budowa EJ wymaga wysokich kosztów inwestycyjnych – więk-
szych niż w przypadku elektrowni węglowych i o wiele większych 
w przypadku elektrowni gazowych. Dlatego w znacznym stopniu 
wpływają one na ogólne koszty wywarzania energii. W celu ich 
zmniejszenia  dąży  się  do  możliwie  długiego  rocznego  czasu 
użytkowania  mocy  zainstalowanej;  im  bowiem  jest  on  dłuższy 
– czyli im większy jest współczynnik obciążenia elektrowni – tym 
niższy jest koszt jednostkowy wyprodukowanej energii. Pokazuje 
to rysunek 1. Wynika z niego, że zmniejszenie czasu użytkowania 
o 1000 godzin prowadzi do wzrostu kosztów o ok. 10%. 

Elektrownie jądrowe odznaczają się wysokimi współczynni-
kami obciążenia. Na przykład w USA współczynniki te sięgają ok. 
90%, a w Finlandii - 93%. EJ (podobnie jak i duże systemowe elek-
trownie węglowe) powinny pracować w reżimie podstawowym, 
co przykładowo przedstawiono na dobowym wykresie obciążenia 
niemieckiego SE (rys. 2).

Dr Jerzy Kubowski

1)  Kampania paliwowa: czas przebywania kaset (elementów) paliwowych w re-
aktorze (w przypadku reaktorów III generacji wynosi od 12- 24 miesięcy)

Rys. 1. Zależność kosztów produkcji energii 
(odniesionych do poziomu 100 dla EJ) 

w elektrowniach jądrowych, gazowych i węglowych 
od rocznego czasu użytkowania mocy instalowanej [1]

Rys. 2. Typowy dobowy wykres 
obciążenia systemu elektroenergetycznego Niemiec [2]

Do pokrywania szybkiego przyrostu obciążenia w okresach 
szczytowego zapotrzebowania na moc służą elektrownie gazowe 
i wodne zbiornikowe (szczytowo–pompowe). W zasadzie, głów-
nie ze względów ekonomicznych, ale także technologicznych, 
starszych EJ II generacji do regulacji ani mocy, ani częstotliwości 
systemu się nie wykorzystuje. Stąd do dziś pokutuje przekonanie, 
że EJ do takiej pracy się nie nadają. Obecnie – w związku z bu-
dową nowoczesnych EJ III generacji – sytuacja ulega zasadniczej 
zmianie.  Dzięki  bowiem  wdrożeniu  wysokotechnologicznych 
automatycznych  systemów  regulacji  mocy  elektrowni,  nowo 
budowane EJ są już nie tylko w znacznym stopniu przystosowane 
do pokrywania dobowych zmian mocy SE w szerokim zakresie, 
lecz są zdatne także do regulacji częstotliwości; dowodzi tego 
SE  Francji,  gdzie  ok.  75%  energii  pochodzi  z  EJ,  wyłącznie 
z reaktorami  typu PWR (Pressurized Water Reactor – reaktor 
wodny ciśnieniowy) [3]. 

Warto  zauważyć,  że  Francja  dzięki  powiązaniu  swego  SE 
z ościennymi krajami  (m.in. Niemcy, Szwajcaria, Belgia) doko-
nuje z nimi dość intensywnej wymiany energii: eksport – import 
sięga miesięcznie ok. 8%, wskutek czego może  łatwiej pokry-
wać  dobowe  wahania  zapotrzebowania  na  energię.  Kłopoty 
z manewrowością EJ pojawiają się dopiero wówczas, gdy paliwo 
osiąga ok. 65% wypalenia, co sprawia, że prędkość podnoszenia 
mocy  zostaje  zmniejszona  o  ok.  30%,  a  pod  koniec  kampanii 
paliwowej1), przy 90% wypalenia, operacja taka w ogóle nie jest 
dozwolona [4, 5]. Przyczyny tych ograniczeń są opisane w dalszej 
części artykulu. 
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Jedną z nowoczesnych elektrowni III generacji przystosowa-
nych do elastycznej pracy jest EJ firmy Westinghouse AP1000 
(synonim: Advanced Passive 1000) z reaktorem typu PWR o mocy 
cieplnej 3415 MW i elektrycznej 1117 MW brutto [6]. Systemy re-
gulacji i zabezpieczeń pozwalają, bez obawy o ich automatyczne 
zadziałanie, na następujące ruchowe operacje:
a)  skokowa zmiana mocy o + - 10% w zakresie 15 – 100% mocy 

nominalnej;
b)  prędkość przyrostu lub redukcji mocy: 5%/min w zakresie 15 

– 100% mocy nominalnej, czyli maksymalna szybkość przy-
rostu osiąga ok. 56 MW/min2); 

c)  zakresy dobowych zmian mocy:
–  redukcja z poziomu 100% do 50% w ciągu 2 godzin; 
–  utrzymywanie mocy na poziomie 50% od 2 do 10 godzin;
–  ponowne podniesienie mocy do poziomu 100% w ciągu 

2 godzin;
–  utrzymywanie mocy na poziomie 100% w ciągu pozostałych 

24 godzin;
d)  możliwość regulacji częstotliwości SE z prędkością 2%/min 

(w zakresie 10% zmian mocy nominalnej elektrowni).
Podobną charakterystykę ma także reaktor trzeciej generacji 

EPR1600 (European Pressurized Water Reactor) o mocy cieplnej 
4500 MW  (moc elektryczna 1600 MW, netto)  francuskiej  firmy 
AREVA. Jego automatyczny system pozwala na regulację mocy 
w przedziale 20 – 100% wartości znamionowej. 

Wpływ zatrucia reaktora ksenonem

W  celu  objaśnienia  ograniczeń  w  manewrowaniu  EJ,  wy-
wołanych  tym  specyficznym  fizycznym  zjawiskiem,  najpierw 
w największym uproszczeniu przedstawimy jego podstawy.

Rozwój reakcji łańcuchowej rozszczepienia w reaktorze charak-
teryzuje współczynnik mnożenia neutronów k. Określa się go jako 
stosunek produkcji neutronów w reaktorze do ich strat: k = produkcja 
neutronów/straty neutronów. Do tych ostatnich zalicza się zarówno 
te neutrony, które nie wywoławszy  rozszczepień uległy ucieczce 
z rdzenia reaktora, jak również neutrony stracone wskutek absorpcji 
(pochłaniania) w rozmaitych nierozszczepialnych materiałach rdzenia 
reaktora: chłodziwie i materiałach konstrukcyjnych. Jeśli produkcja 
pokrywa w pełni wszystkie straty, to k =1. Taki stan reaktora nazywa 
się krytycznym, a odpowiadająca mu minimalna masa materiału 
rozszczepialnego  –  masą  krytyczną.  Gdyby  przed  rozruchem 
reaktora energetycznego załadować  tylko  taką  ilość paliwa,  to 
podniesienie mocy do poziomu nominalnego byłoby niemożliwe. 
W trakcie bowiem generacji energii cieplnej w reaktorze powstają 
znaczne straty neutronów spowodowane wypaleniem paliwa, tem-
peraturą oraz w głównej mierze pochłanianiem przez wielką liczbę 
różnorodnych izotopów (zwanych truciznami), będących produktami 
reakcji  rozszczepienia  jąder materiału paliwowego. Największym 
pochłaniaczem wśród nich jest izotop ksenonu Xe – 135. Aby reaktor 
mógł pracować w reżimach energetycznych (a nie  tylko w stanie 
zimnym przy minimalnej masie krytycznej) trzeba przed rozruchem 
załadować doń znacznie więcej paliwa niż wynosi minimalna masa 
krytyczna. Temu nadmiarowi masy krytycznej odpowiada przyrost 
współczynnika mnożenia r, zwany reaktywnością. Tak więc przed 

rozruchem reaktor charakteryzuje się współczynnikiem mnożenia 
k = 1+r. Zatem, reaktywność można traktować jako miarę oddalenia 
reaktora od stanu krytycznego. W zależności od znaku i wartości 
reaktywności wyróżnia się trzy stany reaktora:
•  r  =  0  (k  =  1)  –  stan  krytyczny  (reakcja  przebiega  w  stanie 

ustalonym),
•  r < 0 (k < 1) – stan podkrytyczny (reakcja łańcuchowa zanika),
•  r > 0 (k > 1) – stan nadkrytyczny (reakcja łańcuchowa narasta).

Wartość r musi być tak dobrana, by za jej pomocą można było 
nie tylko kompensować wszystkie straty neutronów podczas pracy 
reaktora w reżimie ustalonym, lecz także, aby pozostawał pewien 
nadmiar Dr, zwany operatywnym zapasem reaktywności, który się 
przede wszystkim przeznacza na pokrycie strat neutronów wskutek 
zatrucia ksenonem, występującego w procesie regulacji mocy.

Jest rzeczą oczywistą, że ładowanie wielkiej masy paliwa do 
reaktora przed jego rozruchem wymaga zapewnienia odpowiednich 
środków bezpieczeństwa. W tym celu do reaktora wprowadza się 
materiały  silnie pochłaniające neutrony na osnowie boru:  kwas 
borowy H3BO3 (w przypadku reaktora typu PWR – bezpośrednio 
do chłodziwa) i pręty regulacyjne. W trakcie eksploatacji obu tych 
pochłaniaczy używa się do regulacji mocy reaktora poprzez zmianę 
koncentracji kwasu borowego i położenia prętów regulacyjnych.

Izotop Xe – 135 jest produktem dwóch procesów:
•  we względnie niewielkiej ilości powstaje bezpośrednio z roz-

szczepienia jąder atomów uranu;
•  pośrednio (jako główne źródło), wskutek promieniotwórczego 

rozpadu  izotopu  jodu  I-135,  będącego  produktem  rozpadu 
izotopu telluru Te –135. 
Przedstawia to poniższy uproszczony diagram; w nawiasach 

podano okresy połowicznego zaniku.

Te-135 (19s) —> I-135 (6,7h) —> 
 —> Xe-135 (9,2h) —> Cs-135 (2,6.106a) —> Ba-135 (trwały)

Na rysunku 3 pokazano charakterystykę strat reaktywności 
reaktora wskutek zatrucia ksenonem w okresach rozruchu i re-
dukcji mocy (wyłączenia). 

Rys. 3. Charakterystyka straty reaktywności wskutek zatrucia Xe-135 
podczas procesów rozruchu i redukcji mocy (wyłączenia) reaktora

Źródło: Nuclear Power Plant Control, Module 3D

2)  Dla porównania podajemy, że szybkość przyrostu mocy podczas  formo-
wania się dobowego szczytu w polskim SE w grudniu dochodzi do ok.40 
MW/min.

(1)

Widać, że po rozruchu, przy pracy reaktora na stałym poziomie 
mocy, wskutek przyrastającej koncentracji Xe-135, straty reaktyw-
ności rosną. Po pewnym czasie proces się ustala, co oznacza, 
że przyrost koncentracji jest zrównoważony jej ubytkiem wskutek 
rozpadu  i  „wypalania  się”  (destrukcji),  czyli w wyniku  jądrowej 
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3)  Reaktor produkcji rosyjskiej typu PWR (WWER: Wodo – Wodianoj Energe-
ticzeskij Reaktor)

Rys. 4. Zależność straty reaktywności DrXE% (t)  i zmian 
koncentracji Xe-135 [Nxe (t)] od zmian mocy (P) reaktora WWER

(moc cieplna 2940 MW; moc elektryczna 1000 MW)
w ciągu 18 dób eksploatacji [7]): 

–  okres 0 – 3 doby (rozruch w stanie zimnym do P = 100% mocy nominalnej); 
–  okres 3 – 6 dób (redukcja mocy z P = 100% do P = 50%); 
–  okres 6 – 9 dób (wzrost mocy z P = 50% do P= 75%); 
–  okres 9 – 12 dób (wzrost mocy z P = 75% do P = 100%); 
–  okres 12 – 15 dób (wyłączenie reaktora z P = 100%); 
–  okres 15 – 18 dób (ponowne uruchomienie reaktora do P = 100%). 

wartości  maksymalnej  zatrucia,  zapas  reaktywności  stanie  się 
niewystarczający do ponownego  rozruchu,  tzn. Dr < DrXE. 
W zaistniałej sytuacji reaktor znajdzie się w stanie wymuszonego 
postoju. Będzie on trwał do momentu, gdy wskutek rozpadu kse-
nonu (po upływie kilkunastu godzin) stanie się możliwy ponowny 
rozruch. Stworzenie zapasu, który by mógł skompensować takie 
zatrucie byłoby przedsięwzięciem zbyt drogim, a z punktu widzenia 
eksploatacji  także niebezpiecznym, gdyż wymagałoby załadowania 
większej masy paliwa lub zwiększenia wzbogacenia uranu w izotop 
– 235, i odpowiedniego dostosowania systemu zabezpieczeń. 

Z powyższego wynika, że stany przejściowe zatrucia kseno-
nem w sposób istotny ograniczają zakres elastycznej współpracy 
EJ z systemem elektroenergetycznym, szczególnie w zakresie 
pokrywania dobowych zmian mocy. 

Zagadnienie wymiany ciepła 
w elemencie paliwowym

Jedną z osobliwości  reaktora  jądrowego typu PWR jest  to, 
iż  ponad  90%  energii  rozszczepienia  wydziela  się  wewnątrz 
elementu  paliwowego4)  i  przemienia  się  w  ciepło  praktycznie 
bezzwłocznie, ściślej biorąc – w czasie, w ciągu którego moc re-
aktora i gęstość zawartych w nim materiałów nie zdążą w sposób 
znaczący  ulec  zmianie.  Element  paliwowy  pracuje  w bardzo 
trudnych warunkach: maksymalna gęstość strumienia cieplnego 
od elementu paliwowego do chłodziwa osiąga wartość (1–2)106 
[W/m2],  tymczasem  w  nowoczesnych  kotłach  wynosi  (2–3)105 
[W/m2] [8]. Przy znamionowej mocy reaktora maksymalna tem-
peratura  w  środku  elementu  osiąga  ok.  1500  –  1600°C,  a  na 
powierzchni ok. 350°C, czyli na promieniu zaledwie ok. 4,5 mm 
różnica temperatur osiąga blisko 1200°C.

Podczas pracy przy stałej mocy, elementy paliwowe w po-
staci  stosu pastylek  (rys.  5)  z dwutlenku uranu –  zamkniętych 
w cyrkonowych koszulkach (rurkach) – wykazują wysoki stopień 
niezawodności.

4)  Element paliwowy: średnica 0,91 – 9,5 mm, grubość koszulki (rurki) ze stopu 
cyrkonu 0,57 – 0,65 mm; pastylka: śr. - ok. 7,6 mm, wysokość - 20 mm; 
długość stosu – ok. 3,5 m; szczelina między koszulką a pastylką (< 1mm) 
jest zapełniona helem; masa dwutlenku uranu w elemencie – ok. 1,6 kg.

reakcji przemiany: 135Xe(n,y)136Xe. Ponieważ reakcja pochłaniania 
neutronów przez izotop 136Xe jest o ponad sześć rzędów wielkości 
słabsza niż w przypadku 135Xe, więc wywołane tym izotopem straty 
reaktywności są minimalne. 

Do celów praktycznych można przyjąć (z błędem względnym 
mniejszym niż 1%), że czas od początku rozruchu reaktora, po 
którym koncentracja ksenonu przestaje się zmieniać – tzn. na-
stępuje stan stacjonarny – wynosi 6 – 7 okresów połowicznego 
zaniku jodu -135, czyli 7 x 6,7 ≈ 47 [h] ≈ 2 doby. Mówiąc inaczej: 
jeśli reaktor pracował przy stałej mocy przez ponad dwie doby, 
to  czas  od  początku  podnoszenia  mocy  do  osiągnięcia  stanu 
stacjonarnego nie zależy od poziomu mocy wyjściowej.

Największe znaczenie dla pracy reaktora ma stan przejściowy 
wywołany redukcją mocy lub wyłączeniem (się) reaktora. Na przy-
kład w przypadku wyłączenia sytuacja jest następująca: z jednej 
strony Xe -135 z rozszczepienia nie powstaje, ani się nie wypala, 
lecz ubywa wskutek rozpadu; z drugiej strony zaś jego koncen-
tracja (z powodu krótszego okresu połowicznego zaniku jodu niż 
ksenonu) szybko narasta wskutek rozpadu jodu. Ponieważ w re-
aktorze wyłączonym jod się nie tworzy, więc koncentracja ksenonu 
– po osiągnięciu wartości maksymalnej – zacznie zanikać. 

Uruchomienie reaktora po silnym zatruciu ksenonem może się 
okazać niemożliwe, jeśli zapas reaktywności będzie niedostatecz-
ny do skompensowania powstałych strat reaktywności. Zależy to 
głównie od poziomu zredukowanej mocy i prędkości jej redukcji. 
Na przykład w przypadku elektrowni AP1000 redukcja z poziomu 
100% do 50% mocy nominalnej trwa 2 godziny, co pozwala skom-
pensować straty reaktywności i uniknąć „wymuszonego postoju” 
wskutek zatrucia. Im niższa zredukowana moc i im szybszy jest 
jej spadek, tym większe jest maksymalne zatrucie (rys. 4). Na tym 
rysunku widać, że – podobnie jak w przypadku reaktora AP1000 
–  regulacji  mocy  reaktora  WWER  –  10003)  można  dokonywać 
w przedziale 100% – 50% mocy nominalnej.

W sytuacji skrajnej, tzn. wyłączenia (się) reaktora pracującego 
przez ponad dwie doby przy mocy nominalnej,  po osiągnięciu 

Rys. 5. Pastylka paliwowa trzymana pincetą (fot. J. Kubowski)

Natomiast w warunkach szybkiego wzrostu mocy, co jest po-
trzebne w okresie dobowych wahań obciążenia SE, ich odporność 
na uszkodzenia gwałtownie spada. Rzecz w tym, że w zaistniałej 
sytuacji mechaniczne współdzielenie paliwa (pastylki)  i koszulki, 
mających różne współczynniki rozszerzalności cieplnej, może pro-
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wadzić do uszkodzenia elementu paliwowego. To właśnie zjawisko 
ogranicza możliwości manewrowe EJ z reaktorami typu PWR i sta-
nowi najważniejszy czynnik przy określaniu jej zmiennych reżimów 
pracy. W literaturze anglojęzycznej nosi ono nazwę pellet cladding 
interaction (PCI): wzajemne oddziaływanie między koszulką i pa-
stylką paliwową. Jest groźne, gdyż może spowodować uszkodze-
nie elementu paliwowego (rozerwanie koszulki) i w konsekwencji 
przedostanie się produktów reakcji rozszczepienia do chłodziwa. 
Następstwa będą nie tylko radiologiczne, lecz także ekonomiczne: 
na czas dekontaminacji reaktor musi być wyłączony [9].

Uszkodzenie elementu powstaje wskutek mikropęknięć koszulki 
pod wpływem procesu korozji i działania wewnętrznych naprężeń 
podczas lokalnego wzrostu mocy w okresie rozruchu lub dobowych 
zmian mocy reaktora (rys. 6). Zjawisko PCI nie występuje w świe-
żych elementach paliwowych ani przy pracy reaktora ze stałą mocą. 
Rozwój procesu uszkodzeń silnie zależy od składu gazu gromadzą-
cego się w szczelinie między pastylką paliwową a koszulką [10]. 
Przy wypaleniu paliwa5) ponad 40 MWd/kg następuje szybkie wy-
dzielanie się gazowych produktów rozszczepienia, w szczególności 
jodu, ksenonu i kryptonu. To pociąga za sobą spadek przewodności 
cieplnej helu wypełniającego szczelinę. W efekcie następuje wzrost 
temperatury paliwa i wzmożone korozyjne oddziaływanie gazów 
na materiał koszulki, a zwiększone ciśnienie gazów w szczelinie 
jeszcze bardziej osłabia ją mechanicznie. 

Rys. 6. Proces destrukcji elementu paliwowego wskutek wzajemne-
go oddziaływania pastylki paliwowej i koszulki [13]

Wnioski

Pod względem technicznym nowoczesne elektrownie jądro-
we w dość szerokim zakresie mogą elastycznie współpracować 
z systemem elektroenergetycznym. Odnosi się to w szczególności 
do wymagań w zakresie szybkich dobowych zmian odciążenia. 
Dzięki wdrożeniu szybkodziałających systemów automatyki  są 
one  lepiej  już przystosowane także do regulacji częstotliwości. 
Na przeszkodzie do wykorzystania ich ruchowych charakterystyk 
w systemie elektroenergetycznym stoją m.in. wysokie nakłady in-
westycyjne, nakazujące eksploatację przy możliwie największych 
współczynnikach obciążenia. 

Przejściowe straty reaktywności reaktora wywołane zatruciem 
ksenonem stanowią inherentny czynnik utrudniający dokonywanie 
dobowych zmian mocy. 

Najważniejszym ograniczeniem w realizacji szybkiego podno-
szenia mocy siłowni jądrowej jest niewątpliwie towarzyszące tej 
operacji  zjawisko wzajemnego oddziaływania między koszulką 
elementu  paliwowego  a  paliwem,  grożące  uszkodzeniem  ele-
mentu paliwowego i dalszymi następstwami.

Powyższe  rozważania  pozwalają  skonstatować,  że  praca 
nowoczesnych elektrowni jądrowych w systemie energetycznym 
musi być wspomagana przez elektrownie szczytowe. W przeciw-
nym bowiem razie, jeśli będą nadmiernie używane do pokrywania 
dobowych zmian obciążenia,  ich projektowe, atrakcyjnie niskie 
koszty produkcji strącą na znaczeniu.
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5)  Wypalenie paliwa określa się  jako stosunek energii cieplnej wytworzonej 
w ciągu doby pracy reaktora do całkowitej masy paliwa w rdzeniu

Element paliwowy gorący,
w stanie początkowym

Przeważają pęknięcia radialne;
częściowe zamykanie szczeliny

Przestrzeganie gazowe 
ulegają usunięciu z paliwa;

występuje silne ciśnienie na koszulkę

Gazowe produkty rozszczepienia
powodują puchnięcie paliwa

i zamknięcie szczeliny

Czynniki te prowadzą do uszkodzenia elementu paliwowego. 
Z tego powodu zasady eksploatacji EJ określają dozwolone mak-
symalne szybkości przyrostu mocy liniowej w elemencie paliwo-
wym, wyrażonej w W/(cm.h), i pojedynczego skokowego przyrostu 
o granicznej wartości 400 W/cm – nieprzekraczalnych dla tego typu 
operacji [11,12]. Wyznaczanie tych parametrów w warunkach eks-
ploatacyjnych nie jest rzeczą prostą. Liczba elementów paliwowych 
w reaktorze przekracza 40 tys. Określenie ich stanu wymaga analizy 
wyników ciągłych pomiarów  rozkładu gęstości mocy w  rdzeniu 
reaktora i określania stopnia wypalenia elementów.


