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Decyzje o planach budowy elektrowni jądrowych (EJ) w Fin-
landii i na Węgrzech podjęte odpowiednio w grudniu 2013 roku 
i styczniu 2014 roku zaskoczyły nie tylko środki masowego prze-
kazu, lecz także specjalistów. Do ostatniej bowiem chwili przed 
podpisaniem umów o budowie trzymano je w tajemnicy. Po kata-
strofie w Fukushimie opiniotwórcze środowiska energetyków ją-
drowych zajmują się obecnie przede wszystkim bezpieczeństwem 
przyszłych EJ, z uwzględnieniem niedostatków w konstrukcji re-
aktorów ujawnionych w katastrofie, a nie planami budowy nowych 
elektrowni. W dyskusji nad bezpieczeństwem wysuwane są dwa 
podstawowe problemy: niedopuszczenia za wszelką cenę, by 
w czasie awarii jądrowej 2) substancje promieniotwórcze wydosta-
wały się nie tylko na zewnątrz EJ, lecz nawet poza obrębm re-
aktora, i takiego technicznego wyposażenia reaktorów jądrowych 
w niezawodne systemy chłodzenia, które byłyby zdolne do odpro-
wadzania ciepła w każdych awaryjnych warunkach. 

Katastrofa w Fukushimie jeszcze raz, po Czarnobylu, zmu-
siła do ponownego krytycznego spojrzenia na rozwój energetyki 
jądrowej. Zaufanie do EJ uległo załamaniu. Kilka państw posta-
nowiło poddać rewizji plany rozwoju energii jądrowej. Niemcy 
zdecydowały się wyłączyć z eksploatacji natychmiast osiem 
najstarszych reaktorów, a pozostałe – do 2022 roku. W referen-
dum we Włoszech 94% głosujących wypowiedziało się przeciw 
rządowemu planowi budowy nowych EJ. Podobnie stało się 
w Szwajcarii i Belgii. Malezja, Filipiny, Kuwejt i Bahrajn odstąpiły 
od planów budowy, a Tajwan i Chiny zrewidowały plany. Jedno-
cześnie w innych krajach budowa nowych EJ nadal postępuje; 
Wielka Brytania planuje dalszy ich rozwój, podobnie – Rosja i In-
die. Brazylia i niektóre inne kraje Ameryki Południowej zrezygno-
wały z planów wykorzystania energii jądrowej, a uboga Boliwia 
zamierza ją stosować 3). W tym kontekście należy rozpatrywać 
także zamierzenia Finlandii i Węgier. 

Troska Finlandii o zapewnienie w przyszłości swym obywa-
telom dostatecznej ilości energii elektrycznej może imponować, 
a zarazem budzić niejakie zdziwienie co do skali przedsięwzię-
cia, jeśli uwzględnić budującą się tam teraz francuską EJ z reak-
torem typu EPR w EJ Olkiluoto o mocy elektrycznej 1600 MW. 

1) Autor wyraża podziękowanie dr. Andrzejowi Mikulskiemu z Państwowej 
Agencji Atomistyki za pomoc okazaną w redagowaniu niniejszego tekstu.

2) Awaria, wskutek której następuje uszkodzenie elementów paliwowych, 
uwolnienie się substancji promieniotwórczych i radiacyjne narażenie perso-
nelu obsługi.

3) Patricia Rey Mallén: Bolivia Wants Nuclear Energy, But Brazil And Other 
Latin American Countries Are Abandoning It, 
http://www.ibtimes.com/bolivia-wants-nuclear-energy-brazil-other-latin-
american-countries-are-abandoning-it-1525442 (11.02.2014)

Ponadto należy zauważyć, że pod względem zużycia energii 
elektrycznej na mieszkańca to małe państwo już obecnie jest 
na piątym miejscu w świecie, tuż za Kanadą. Jego statystyczny 
mieszkaniec zużywa ponad czterokrotnie więcej tej energii niż 
mieszkaniec Polski. Niemniej jednak struktura konsumpcji ener-
gii elektrycznej jest zapewne niezadowalająca. Zapotrzebowanie 
pokrywane jest z następujących źródeł: elektrownie jądrowe – 
ok. 26%, siłownie rejonowe i przemysłowe – 27%, elektrownie 
wodne – ok. 20%, elektrownie wiatrowe – <1%, import – ponad 
20%, inne – ok. 6%. Najwięcej zużywa przemysł – 46% (w tym 
drzewny – 24%, metalurgiczny i chemiczny – 17%) 4). O szerokich 
planach Finlandii rozwoju energetyki jądrowej świadczy podpisa-
nie z Rosją 25 lutego br. porozumienia o współpracy w zakresie 
pokojowego wykorzystania energii atomowej 5). Przewiduje ono 
min. udział Finlandii w przygotowywaniu projektu budowy nowej 
EJ, co pozwoli jej specjalistom na kontrolowanie procesu projek-
towania na poszczególnych etapach. 

Jak widać, katastrofa w Fukushimie nie powstrzymała prak-
tycznych Finów przed dalszym rozwojem swej energetyki jądrowej. 
Podobnej polityce hołdują także Węgrzy. Przyczyn takiego stanu 
rzeczy należy upatrywać w bezawaryjnej eksploatacji EJ z reakto-
rami typu WWER-440 6) przy wysokich współczynnikach wykorzy-
stania mocy instalowanej, sięgających 93%. Reaktory te zbudowa-
ne zostały na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia7). 
Ponadto jak można mniemać, istnieje zapewne w tych państwach 
także inne niż powszechnie dominujące spojrzenie na wydarzenie 
w Fukushimie. Chodzi o to, iż w odróżnieniu od awarii w amerykań-
skiej elektrowni Three Mile Island (1979 r.) i katastrofy w Czarnoby-
lu (1986 r.) nie było ono spowodowane ani błędami obsługi, ani też 
konstrukcyjnymi wadami reaktora, lecz nadzwyczajnymi niszczy-
cielskimi siłami natury. Słowem, bezpośrednie przyczyny destrukcji 
reaktorów i wielkie skażenia były następstwem nieprzewidywal-
nych zewnętrznych czynników, nie zaś konstrukcji reaktora.

4) FINGRID: Production and consumption in the power system, 
http://www.fingrid.fi/en/powersystem/general%20description/Produc-
tion%20and%20consumption%20in%20the%20power%20system/Pages/
default.aspx (11.02.2014).

5) Россия и Финляндия подписали соглашение по мирному атому;  
http://www.rosbalt.ru/main/2014/02/25/1237419.html (26.02.2014)

6) WWER-440: Wodo Wodianoj Energeticzeskij Reaktor – reaktor wodny ci-
śnieniowy o mocy elektrycznej 440 MW.

7) W Finlandii dwa bloki z reaktorami typu WWER-440 (PWR), każdy o mocy 
elektrycznej 496 MW, zostały uruchomione w roku 1977 i 1980, a na Wę-
grzech podobne cztery bloki oddane zostały do eksploatacji w okresie 
1982-1987, pokrywają one ponad 42% zapotrzebowania państwa na ener-
gię elektryczną.

Jerzy Kubowski1)
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Oba kraje zdecydowały się na budowę rosyjskich elektrow-
ni typu AES-2006 z reaktorami typu WWER-1200. Węgry uznają 
reaktory WWER 8) za najbezpieczniejsze 9). Wyniki badania opinii 
publicznej w tych państwach pokazują, że ponad 60% respon-
dentów opowiada się za energią jądrową 10). Ciekawostką może 
być fakt, że w komitacie Tolna, gdzie położona jest EJ Paks, 
poparcie wyraziło aż 66%. Jednakże wielu Węgrów wypowie-
działo się za elektrowniami jądrowymi 11) pod warunkiem spełnie-
nia przez państwo ich postulatów lepszej informacji o zaletach 
i wadach rozwoju energetyki jądrowej. A grupujący antyatomo-
we organizacje ”Energiaklub” wystąpił przed Ministerstwem Go-
spodarki z protestem. Pojawiły się również zarzuty, że umowę 
zawarto potajemnie, co narusza konstytucję. Minister Rozwoju 
Gospodarczego, Zsuzsanna Németh, w odpowiedzi na krytykę 
stwierdziła, ze budowa nowej elektrowni przyczyni się do 13-pro-
centowej obniżki ceny energii elektrycznnej, wzrostu zatrudnie-
nia i uatrakcyjni inwestycje.12)

W Finlandii (w wiosce Hanhikivi 13), nad Zatoką Botnicką) ma 
powstać jeden blok (rys.1), a na Węgrzech (obok istniejącej EJ 
w Paksie14) nad Dunajem, rys. 2) – dwa. Widocznie istotnie owe 
reaktory odznaczają się nieprzeciętnymi cechami bezpieczeństwa 
skoro nawet Wielka Brytania rozważa możliwość ich budowy. 15)

Założenia projektowe przewidują, że budowa elektrowni 
EAS-2006 (AES - Atomnaja elektrostancja) będzie trwała ok. pię-
ciu lat. Pierwszy blok EJ Paks planuje się uruchomić w 2020 r., 
a następny – w 2025 r. Zgodnie z umową zawartą między kon-
cernami Fennovoima i Rosatomem EJ Hanhikivi rozpocznie pro-
dukcję w 2024 r.16)

8) Więcej o reaktorach typu WWER w książce J. Kubowskiego: ”Elektrownie 
jądrowe”, wyd. WNT, 2014 r.

9) Представитель АЭС «Пакш»: На данный момент реакторы ВВЭР 
являются самыми безопасными;
http://www.polit.ru/article/2013/05/31/dobo_rel/  (11.02.2014).

10) What Impact has Fukushima had on public opinion? New Units at the Paks 
Nuclear Power Plant are our common causa; http://paksnuclearpowerplant.
com/download/2680/Newunits_atPaks.pdf (11.02.2014); http://www.fora-
tom.org/jsmallfib_top/Publications/Opinion_Poll.pdf (11.02.2014); http://
www.fennovoima.fi/en/fennovoima/media/press-releases/press-releases/
fennovoima-proposes-investment-decision-for-rosatom-nuclear-power-
plant-to-its-owners (11.02.2014).

11) Multinacionális atomenergia pulzus felmérés 2009, Magyarország; 
http://www.atomeromu.hu/download/1678/Atomenergia%20pulzus%20fel-
m%C3%A9r%C3%A9s.pdf (11.02.2014).

12) Paks upgrade to reduce electricity fee by 13%, says minister (http://www.
politics.hu/20140224/paks-upgrade-to-reduce-electricity-fee-by-13-says-
minister/); Demonstrators protest agreement on Paks upgrade (http://www.
politics.hu/20140202/demonstrators-protest-agreement-on-paks-upgra-
de/, http://www.origo.hu/itthon/20140201-tuntetes-a-paksi-atomeromu-
bovitese-ellen.html?sec-2) (25.02.2014).

13) W języku fińskim: święta rzeka. W wiosce mieszka 3385 osób.
14) Cztery reaktory WWER-440 o sumarycznej mocy elektrycznej netto 

1889 MW.
15) Three Link to Push Russian Nuclear Reactors in UK (http://online.wsj.com/

article/BT-CO-20130905-705251.html); Companies join forces to bring 
VVER to UK (http://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&tl=pl&u=ht-
tp%3A%2F%2Fwww.world-nuclear-news.org%2FNN-Companies_join_for-
ces_to_bring_VVER_to_UK-0509137.html&anno=2) (11.02.2014).

16) Fennovoima proposes investment decision for Rosatom nuclear power 
plant to its owners; http://news.cision.com/fennovoima-oy/r/fennovoima-
proposes-investment-decision-for-rosatom-nuclear-power-plant-to-its-
owners,c9459902.

W przypadku węgierskiej inwestycji oprócz korzystnego kre-
dytu na ok. 10 mld euro, którego – wg rosyjskich źródeł 18) – spo-
śród pretendentów na kontrakt tylko koncern Rosatom gotów był 
udzielić, rosyjska strona zobowiązała się także do utylizacji u siebie 
zużytego paliwa. Trudno przecenić to udogodnienie, bo zwalnia 
państwo z przeogromnie kłopotliwego obowiązku budowy prze-
chowalnika wysokoaktywnych odpadów. Produkcja energii elek-
trycznej na Węgrzech w znacznym stopniu nie pokrywa zapotrze-
bowania. Na przykład w szczycie 2013 r. (12.12.2013) zapotrzebo-
wanie na moc wynosiło 6269 MW; z własnych elektrowni uzyskano 
4070 MW, a 2199 MW trzeba było importować. Podobnie ma się 
sprawa z energią: ponad 30% pochodzi z zagranicy. Źródła ener-
gii elektrycznej przedstawiają się następująco: 42% – elektrownie 
jądrowe, 31% – gaz ziemny, 17% – węgiel, ok. 9% – energia od-
nawialna, wiatrowa, wodna i olej opałowy 19). Obecny wzrost za-
potrzebowania na energię elektryczną w tym kraju jest związany 
w głównej mierze z rozwojem przemysłu motoryzacyjnego. 

Rys. 2. Widok elektrowni jądrowej w Paksie 20)

17) Greenfield project Hanhikivi 1; http://www.fennovoima.fi/userData/fennovo-
ima/pics/laitostoimittaja/ROSATOM-Hanhikivi.jpg (11.02.2014).

18) Минфин: Решение о кредите Венгрии может быть принято в первом 
полугодии 2014 г.; http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140115182903.shtml 
(11.02.2014).

19) MAVIR – Leader of Energy, http://www.mavir.hu/web/mavir-en; 
http://www.mavir.hu/documents/10262/184506735/graph_1310_ENG.
pdf/92cf069e-7849-40eb-8858-893be2a27026 (PDF)  (11.02.2014).

20) Katona, Tamás Nuclear energy in Hungary János; http://www.mtafki.
hu/konyvtar/kiadv/HunGeoBull2009/HunGeoBull_2009_4_243-255.pdf 
(11.02.2014).

Rys.1. Położenie elektrowni jądrowej AES-2006 koncernu 
ROSATOM (makieta) w Hanhikivi, gmina Pyhäjoki, Finlandia  

(za uprzejmym pozwoleniem firmy Fennovoima) 17)
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O przyczynach katastrofy w Fukushimie

Znajomość tego co się wydarzyło w Fukushimie jest po-
trzebna do zrozumienia dzisiejszych poglądów na energetykę ją-
drowa, i tendencji do jej dalszego wdrażania pomimo rozmiarów 
tragedii, czego przejawem są właśnie decyzje Finlandii i Węgier. 
W odróżnieniu od regresu spowodowanego katastrofą w Czar-
nobylu obecna sytuacja, po względnie krótkotrwałym szoku, 
wydaje się powracać do okresu przedawaryjnego. Nie znaczy 
to wszakże, że producenci reaktorów nie wyciągnęli z tego wy-
darzenia nauki, przeciwnie – robią wielkie wysiłki, by zwiększyć 
bezpieczeństwo nowych reaktorów. W tym samym kierunku idą 
postulaty zaostrzenia przepisów a nawet wprowadzenia po-
wszechnie obowiązujących surowych norm bezpieczeństwa. 

Katastrofa w Fukushmie różni się zasadniczo od owej 
w Czarnobylu pod względem jawności i rzetelności informowania 
opinii publicznej. O ile przyczyny wybuchu reaktora na Ukrainie 
były przez władze radzieckie długi czas utrzymywane w tajemni-
cy, o tyle w przypadku japońskiej tragedii niczego nie ukrywano, 
a środki masowego przekazu i rząd japoński obszernie o zdarze-
niu na bieżąco informowały. Utrzymywanie przez ZSRR w sekre-
cie wadliwej konstrukcji czarnobylskiego reaktora, która stała się 
bezpośrednią przyczyną jego wybuchu i wprowadzenie w błąd 
ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) 
przez zrzucenie winy na personel elektrowni zwiększyły nieuf-
ność do energetyki jądrowej. Tego rodzaju matactwo wywołało 
na długie lata podejrzenie o ukrywaniu prawdy na temat energii 
jądrowej. Natomiast w przypadku katastrofy w Fukushimie pełna 
jawność informacji jest czynnikiem sprzyjającym racjonalnemu 
podejściu do kwestii budowy nowych EJ. 

11 marca 2011 r. w odległości ok. 180 km na wschód od Ja-
ponii, na głębokości 24 km pod dnem oceanu wystąpiło trwające 
ok. 3 min, nie notowane w historii, trzęsienie ziemi o magnietu-
dzie 9 stopni w skali Rychtera 21). O jego sile świadczy fakt prze-
sunięcia Japonii na pewną odległość w kierunku Stanów Zjedno-
czonych. Po ok. 40 min nadeszło pierwsze tsunami, a wkrótce 
następne. Dewastacji ulęgła regionalna infrastruktura, budynki, 
drogi, linie komunikacyjne i sieci elektryczne. Ponad 20 tys. ludzi 
straciło życie, głównie wskutek tsunami. 

Po Hiroszimie i Nagasaki, katastrofa stała się dla Japonii 
największą atomową tragedią. Ówczesny premier, Naoto Kan, 
wspominając tamten czas powiedział: „Niemożność zapobie-
żenia katastrofie była dla mnie, jako głowy państwa, wielkim 
ciężarem 22). A na panelu poświęconym bezpieczeństwu czter-
dziestoletniej amerykańskiej elektrowni Indian Point z niejakim 
rozgoryczeniem stwierdził: „Z technicznego punktu widzenia nie 
sposób zapobiec możliwości powstania awarii elektrowni jądro-
wej. Jest tylko jedna metoda uniknięcia tego rodzaju zdarzenia: 
nie posiadać takiej elektrowni”.23) 

21) The Nuclear Accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Stadion; 
http://nas-sites.org/fukushima/files/2012/08/INPO-Meng-August-
-2012-NAS-FINAL.pdf (11.02.2014).

22) Former NRC Chair: Emergency Plans Won't Protect Residents from Radiation,  
http://www.huffingtonpost.com/roger-witherspoon/former-nrc-chair-emer-
genc_b_4060780.html.

23) Wilson Dizard: Fukushima on the Hudson: Could a nuclear accident happen 
near NYC?, http://america.aljazeera.com/articles/2013/10/14/fukushima-
on-thehudsoncouldjapansnuclearnightmarehappenhere.html.

Oceaniczna fala o wysokości ponad 14 m uderzyła na 
elektrownię (rys. 4) ok. 40 min. później, zalewając agregaty 
diesla. Siłownia pozbawiona została całkowicie zasilania elek-
trycznego, tzn. znalazła się w stanie, który przyjęto określać 
mianem blackoutu. Układ awaryjnego odprowadzania ciepła 
powyłączeniowego przestał funkcjonować. Wskutek niedosta-
tecznego poziomu wody w rdzeniach reaktorów, we wszystkie 
trzech blokach nastąpiło ich uszkodzenie. Cześć elementów 
paliwowych została osuszona, co sprzyjało rozwojowi egzo-
termicznej reakcji utleniania ich koszulek (wykonanych z cyr-
kaloju 25)) z wydzielaniem wodoru. Towarzyszący temu proce-
sowi wzrost temperatury paliwa sprzyjał szybszemu uwalnia-
niu się produktów reakcji rozszczepienia do przestrzeni pod 
containmentem. 

Przyczyniło się to do wzrostu ponad wartość zaprojekto-
wanego dla niego ciśnienia. Zawory w układzie redukcji ciśnie-
nia w gazoszczelnej wewnętrznej obudowie bezpieczeństwa – 
containmencie okazały się albo uszkodzone, albo uruchomiły 
się z opróżnieniem. W rezultacie takiego stanu containment 
uległ uszkodzeniu, rozszczelnił się, lub poddany został wenty-
lacji, co spowodowało przedostawanie się substancji promie-
niotwórczych do budynku i środowiska naturalnego. Wysoko-
temperaturowe korium 26) przetopiło dennice zbiorników i wylało 
się na betonowe płyty fundamentowe. Gazy palne uwolnione 
z uszkodzonego rdzenia i powstałe w wyniku reakcji stopionej 

24) Fukushima a "Manmade" Nuclear Betrayal: Japan Panel, http://www.mo-
therjones.com/blue-marble/2012/07/fukushima-manmade-nuclear-betray-
al-japan-panel (11.02.2014).

25) Cyrkaloj – stop na osnowie cyrkonu.
26) Jerzy Kubowski: Korium – roztopione paliwo reaktora jądrowego, EKO-

ATOM, nr 3/1 październik/listopad 2011; http://www.ekoatom.com.pl/files/
EKOATOMY/E03.pdf.

Gdy siła wstrząsu osiągnęła 6,5 stopnia zadziałał układ 
zabezpieczeń od drgań sejsmicznych; pracujące bloki 1, 2, i 3 
(pozostałe 3 były wyłączone) automatycznie się wyłączyły. Z po-
wodu wywołanych trzęsieniem zwarć na przesyłowych liniach 
wysokiego napięcia nastąpiło odłączenie się elektrowni od sys-
temu elektroenergetycznego (rys.3). Zasilanie rozdzielni potrzeb 
własnych przejęły agregaty diesla.

Rys. 3. Rozmieszczenie bloków (reaktorów) i linii wysokiego 
napięcia (WN) łączących EJ w Fokushimie z systemem 
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masy paliwa (korium) z betonem nagromadziły się w budyn-
kach reaktorów nr 1 i 3 wywołując wybuchy i częściowo rujnu-
jąc budynki.27)

Do dziś sytuacji nie udało się opanować w pełni. Skażenia 
radioaktywne zostały zauważone w wodach gruntowych. 

Rys. 4. Obiekty elektrowni Fukushima 28) zatopione przez tsunami 29)

Elektrownia jądrowa AES-2006  
koncernu Rosatom

Elektrownia AES-2006 wywodzi swe miano od nazwy 
projektu, odpowiada europejskim normom bezpieczeństwa 
EUR 30) (European Utility Requirement), MAEA i oczywiście 
fińskim oraz węgierskim 31). Jest wyposażona w najnowocze-
śniejszy reaktor WWER-1200 generacji III+ 32), opracowany 
w wyniku wieloletniej ewolucji reaktorów tego typu. Kompo-
zycja elektrowni i jej wyposażenie w główne urządzenia tech-
nologiczne są pokazane na rys. 5 i 6. Hala reaktora jest oto-
czona dwiema osłonowymi powłokami. Wewnętrzna gazosz-
czelna powłoka o grubości 1200 mm, zwana containmentem, 
jest wykonana ze wstępnie sprężonego żelbetonu wyłożonego 
blachą ze stali węglowej o grubości 6 mm. Przeznaczona jest 
do lokalizacji substancji promieniotwórczych w przypadku 
awarii z rozszczelnieniem się obiegu pierwotnego, którego 
komponenty pokazano na rys. 7. Przy maksymalnym pro-
jektowym ciśnieniu 0,5 MPa i temperaturze 150°C, przyjęta 
w projekcie ucieczka przez contanment wynosi 0,3% na dobę, 
objętości znajdującego się pod nim powietrza z substancja-
mi promieniotwórczymi. Powłoka zewnętrzna zwieńczona 
kulistego kształtu kopułą, zwana obudową bezpieczeństwa, 
(o wewnętrznej średnicy 44000 mm i grubości 800 mm) jest 
stworzona z monolitowego żelbetonu. Szczelina między po-
włokami wynosi 1800 mm. 

27) SANDIA REPORT: Fukushima Daiichi Accident Study (Status as of April 
2012), http://energy.sandia.gov/wp/wp-content/gallery/uploads/Fukushi-
ma_SAND2012-6173.pdf  (11.02.2014).

28) Patrz: J. Kubowski „Elektrownie jądrowe”, WNT, 2014.
29) What is the danger if a nuclear power plant is hit by a tsunami or an earthqu-

ake?: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-731_en.htm?locale-
=en (11.02.2014).

30) Bernard Fourest: Standardization of Reactor Designsand International sa-
fety framework An Industry view; http://www.jaif.or.jp/ja/wnu_si_intro/docu-
ment/2011/fourest_regulation&standardization.pdf (11.02.2014).

31) http://expert.ru/2013/07/3/import-atoma/ (11.02.2014).
32) III+ generacja EJ odznacza się znacznie wyższym poziomem bezpieczeń-

stwa i lepszymi wskaźnikami ekonomicznymi, niż III generacja. W latach 
90-tych otrzymała certyfikat amerykańskiego dozoru bezpieczeństwa jądro-
wego – NRC.

Obudowa bezpieczeństwa jest obliczona na wytrzymanie 
siły tornado, upadku samolotu o masie 200 t, działanie bocznej 
fali uderzeniowej o ciśnieniu 30 kPa i wstrząsów sejsmicznych 
o intensywności 8-9 stopni w skali MSK-64 33), co odpowiada 
6-6,9 stopniom w skali Rychtera. 

Rys. 5. Kompozycja elektrowni AES-2006 (makieta) 34)

Rys. 6. Schemat ideowy elektrowni AES-2006 z reaktorem typu 
WWER-1200; oznaczenia: trafo – transformator, LWN – linia 
wysokiego napięcia, CNC – część niskociśnieniowa turbiny, 

CWC – część, wysokociśnieniowa turbiny, GPC – główna pompa 
cyrkulacyjna 35). Część ciepłownicza bloku o mocy cieplnej 300 MW 
jest przeznaczona do zaopatrywania w ciepło zarówno odbiorców 

na terenie samej elektrowni, jak i w rejonie jej dyslokacji. 

W przypadku zaniku napięcia zasilającego silniki pomp 
i jednoczesnej ucieczki chłodziwa z pierwotnego obiegu, awaryj-
ne uzupełnianie wody ze zbiorników zapasu wystarcza na pokry-
wanie ubytku w ciągu 26 - 280 godzin, w zależności od rozmiaru 
ucieczki. A zapas wody w układzie zasilania basenu przecho-

33) АЭС С РЕАКТОРАМИ ВВЭР ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПА-
СНОСТЬ; http://www.rustrade.hu/00_news/Energetika/Atomstroyexport_
RU.pdf (11.02.2014).

34) С.А. Андрушенко, A.M. Афров, Б.Ю. Васильев, В.Н. Генералов, К.Б. Косоуров, 
Ю.М. Семченков, В.Ф. Украинцев АЭС с реактором типа ВВЭР-1000; http://
teka.rulitru.ru/docs/4/3048/conv_1/file1.pdf  (11.02.2014).

35) Fennovoima; http://www.fennovoima.fi/en/hanhikivi-1-project/plant-sup-
plier/rosatom-s-aes-2006; (11.02.2014)
АЭС С РЕАКТОРАМИ ВВЭР ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
http://www.rustrade.hu/00_news/Energetika/Atomstroyexport_RU.pdf   
(11.02.2014).
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wawczego paliwa wypalonego jest obliczony na kompensację 
ubytków przy dowolnym rozmiarze ucieczki wody, przynajmniej 
na 72 godziny.36)

Rys. 7. Przestrzenne rozmieszczenie urządzeń technologicznych 
obiegu pierwotnego reaktora WWER-1200; oznaczenia:  

1 – reaktor, 2 – wytwornice pary, 3 – stabilizator ciśnienia,  
4 – zbiorniki w systemie awaryjnego chłodzenia reaktora (SACR),  
5 - zbiornik barbotażu, 6 – główne pompy cyrkulacyjne (GPC) 37)

Systemy bezpieczeństwa (rys. 8)

W systemach bezpieczeństwa zastosowano czterokrotną 
redundancję kanałów (linii) transmisji sygnałów. Przy doborze 
charakterystyk całkowicie niezależnych kanałów kierowano się 
warunkami zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjne-
go podczas różnego rodzaju zdarzeniach analizowanych w pro-
jekcie. Są one rozmieszczone w osobnych pomieszczeniach, 
niedostępnych dla nieuprawnionych, i oddzielone od siebie 
ogniotrwałymi barierami. Do aktywnych układów bezpieczeń-
stwa obiegu pierwotnego należą między innymi następujące 
układy:
•	 awaryjnego	wtrysku	wysokiego	ciśnienia;	jest	przeznaczony	

do wprowadzania roztworu kwasu borowego do chłodziwa 
podczas jego ucieczki w ilości większej od możliwości ukła-
du uzupełniaia ubytków w normalnych warunkach;

•	 awaryjnego	 wtrysku	 niskiego	 ciśnienia;	 jest	 przeznaczony	
do wprowadzania roztworu kwasu borowego do chłodziwa 
podczas awarii z jego ucieczką, łącznie z przypadkiem roze-
rwania rurociągu o średnicy 850 mm, gdy cisnienie w obiegu 
pierwotnym spadnie poniżej ciśnienia roboczego; 

•	 ochrony	obiegu	pierwotnego	przed	nadmiernym	ciśnieniem;	
ma on za zadanie zabezpieczenie wyposażenia i rurociągów 
obiegu pierwotnego przed wzrostem ciśnienia podczas nad-
zwyczajnych eksploatacyjnych sytuacjach i awariach poza-
projektowych; do tego celu służą urządzenia zabezpieczają-
ce, zainstalowane na rurociągu zrzutu pary ze stabilizatora 
ciśnienia do barbotera. 
Elektrownię AES-2006 wyposażono w nowe bierne ukła-

dy bezpiecześtwa (rys. 9), do których należą: zbiorniki zapasuu 
wody GE-2 o dużej pojemności, układ odbioru ciepła od wytwor-
nic pary i zbiornk retencyjny do akumulacji stopionego paliwa 

36)  vide przepis 35).
37) АЭС С РЕАКТОРАМИ ВВЭР ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,  

Будапешт, 2012; http://www.rustrade.hu/00_news/Energetika/Atomstroy-
export_RU.pdf  (11.02.2014).

– korium. Zbiorniki GE-2 służą do zalewania reaktora roztworem 
kwasu borowego w przypadku spadku ciśnienia poniżej 1,5 MPa 
w obwodzie pierwotnym. Samoczynny zrzut roztworu następu-
je wskutek otwierania zwrotnego zaworu przez sprężynę. W ten 
sposób układ zapewnia dopływ wody do obwodu pierwotnego 
w okresie nie mniejszym niż 24 godziny. Cztery układy biernego 
odbioru ciepła od wytwornic pary (po jednym na pętlę cyrkula-
cyjną) zapewniają powyłączeniowe chłodzenie rdzenia (do 2% 
mocy nominalnej) przez wtórne obiegi z wymiennikami ciepla 
chłodzonymi ciągiem powietrza wytwarzanego wskutek konwek-
cji naturalnej. Układy zaczynają pracować po otwarciu szybrów 
w kanałach doprowadzających powietrze (rys.9). 

38) Проект АЭС-2006 (запректные аварии – ЗПА); http://www.spbaep.ru/
wps/wcm/connect/spb_aep/site/resources/5649768047832721a-
78eef9e1277e356/AES-2006_2011_RU_site.pdf (11.02.2014).

39) Ług sodowy jest stosowany do zmniejszenia prędkości powstawania lot-
nych frakcji jodu pod containmentem.

Rys. 8. Schemat ideowy systemów bezpieczeństwa i zarządzania 
awariami pozaprojektowymi 38) reaktora WWER-1200;  

oznaczenia: 1 – reaktor, 2 – wytwornica pary, 3 – GPC,  
4 – stabilizator ciśnienia, 5 – zbiorniki zapasu wody,  

6 – contantment, 7 – obudowa bezpieczeństwa, 8 – zbiornik zapasu 
wody o nskiej koncentracji kwasu borowego, 9 – wymiennik ciepła, 

10 – pompa awaryjnego wtrysku niskiego cisnienia,  
11 – pompa awaryjnego wtrysku wysokiego ciśnienia,  

12 – pompa do spryskiwaczy, 13 – zbiornik zapasu wody o wysokiej 
koncentracji kwasu borowego, 14 – awaryjna pompa wtryskowa 

kwasu borowego, 15 – bak z odczynnikami chemicznymi,  
16 – pompa podawcza odczynników chemicznych, 17 – kolektor 
spryskiwaczy, 18 – bierny rekombinator wodoru, 19 – barboter,  

20 – bak awaryjnego zapasu ługu sodowego (NaOH) 39), 21 – główny 
blok armatury parowej, 22 – wentylator do awaryjngo wytworzenia 

podcićnienia w szczelinie, 23 – filtr, 24 – komin wentylacyjny, 
25 – zbiornik zapasu wody destylowanej, 26 – awaryjna pompa 
zasilająca wytwornicę pary, 27 – kondensator z wymiennikiem 

ciepła w układzie biernego chłodzenia containmentu, 28 – zbiornik 
w układzie biernego chłodzenia conainmentu, 29 – wymiennik 
ciepła w układzie wytwornicy pary, 30 – zawór hydrauliczny,  

31 – zbiornik retencyjny do akumulacji stopionego paliwa (korium)
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Pod reaktorem (patrz rys. 6) jest zainstalowany zbiornik do 
akumulacji korium (rys. 10). Jego oryginalna konstrukcja zosta-
ła opatentowana. Wprawdzie szczegółów nie ujawniono, jednak 
wiadomo, iż w nowo budujących się elektrowniach zarówno 
w Rosji, jak i za granicą (Indie, Chiny) jest stosowana. W przy-
padku stopienia się rdzenia urządzenie pozwala zgromadzić wy-
sokotemperaturową płynną masę, co ma skutecznie zapobiegać 
wydostawaniu się skażeń poza budynek reaktora – sytuacjom, 
które wystąpiły w Czarnobylu i Fukushimie. Zbiornik jest wypo-
sażony w system chłodzenia. Ponadto jest tak skonstruowany, 
że powstanie stanu krytycznego w uranowo-plutonowej miesza-
ninie stopionego materiału rdzenia jest niemożliwe.

Do najlepszych wypełniaczy należy dwutlenek cyrkonu, 
obojętny pod względem chemicznym i dostatecznie wytrzymały 
mechanicznie. Jedną z jego wad jest reakcja z tlenkami żelaza. 
Wypełniacz rozpuszcza się w stopionym paliwie. W ten sposób 
zmniejsza się objętościowe wydzielanie energii przez korium 
i ziększa się powierzchnia wymiany ciepła, a woda doprowadzo-
na do korpusu zalewa stopioną mase paliwa.  

Containment stanowi najważniejszy element w systemie 
opanowania awarii z uwolnieniem się promieniotwórczych pro-
duktów rozczepienia paliwa jądrowego. Jego znaczenie wzrasta 
niepomiernie, gdy następuje stopienie się elementów paliwo-
wych. Dwutlenek uranu, z którego są wykonane topi się przy 
temperaturze 2850°C. W temperaturze 2250°C stopionego cyr-
kaloju, UO2 zaczyna się topić. 

Nasycony tlenem cyrkon fazy alfa topi się już w tempera-
turze 1855°C. W tych warunkach stopieniu może ulec do 50% 
UO2, a w temperaturze 2427°C – 100% UO2. Stąd wniosek, 
że stopienie się rdzenia podczas ciężkiej, „pozaprojektowej 41)”  
awarii jest bardzo prawdopodobne. Przy wysokiej temperaturze 

40) Пассивные системы безопасности АЭС; http://npp.mpei.ac.ru/pss.ppt 
(11.02.2014).

41) Awaria, której opanowanie nie jest przewidziane w projekcie.

odparowanej wody zachodzi reakcja: Zr + 2H2O → ZrO2 +2H2 + 
6280,5 J/kgZr. W containmencie następuje wzrost ciśnienia za-
równo wskutek odparowywania wody, jak i wskutek powstające-
go wodoru, co w rezultacie może prowadzić do wybuchu i uwol-
nienia się znacznych ilości promieniotwórczych substancji.42) 

Reaktor WWER-1200

Podstawowe parametry reaktora WWER-1200 zestawiono 
w tabeli 1, a na rysunku 11 pokazana została jego konstrukcja.

W obiegu pierwotnym zainstalowane zostały cztery wyso-
kowydajne pompy (rys.12).

42) О. А Устинов, Л. II. Суханов, С. А. Якунин, Л. Н. Растунои: Аварий-
ные ситуации на атомных электростанциях, пути их предупрежде-
ния и ликвидации последствий; http://www.chem.msu.su/rus/jvho/2005-
4/54.pdf (11.02.2014).

43) Нововоронежская АЭС -2, проект АЭС-2006; http://www.rosatom.ru/reso-
urces/385753804798dd1a85689d32dd078209/broshure_nw_aep_site.pdf; 

Пассивные системы безопасности АЭС; http://npp.mpei.ac.ru/pss.ppt, 
(12.02.2014)

44) «Атомэнергопроект» приступил к монтажу «ловушки расплава» на 
втором энергоблоке Нововоронежской АЭС-2; http://www.atomic-ener-
gy.ru/news/2010/12/06/16519 (11.02.2014).

Rys. 9. Bierny układ bezpieczeństwa reaktora WWER-1200 40); 
oznaczenia: 1 – dopływ pary do biernego układu odbioru 

ciepła z wytwornicy pary (BOCW) (patrz rys.6), 2 – rurociąg 
do odprowadzania skroplin BOCW, 3 – zbiorniki zapasu wody  
(GE-2) 4x2 o pjemności 120 m3 każdy, 4 – zawór z nastawą 

ciśnienia 1,5 MPa, 5 – kolektor parowy 

Rys. 10. Zbiornik retencyjny (ZR) do akumulacji korium w reaktorze 
WWER-1200 43): u góry strony – przekrój pionowy,  

u dołu – położenie w szybie reaktora; masa – 110,5 t,  
średnica – 6,5 m, wysokość – 5,69 m 44)
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Tabela 1. 
Parametry reaktora WWER-1200 45)

Parametr Wartość

Moc znamionowa bloku, elektryczna, MW 1200

Moc znamionowa reaktora, cieplna MW 3200

Ciśnienie czynnika roboczego w obiegu pierwotnym, MPa 16,2

Ciśnienie pary w wytwornicy pary, MPa 7,0

Temperatura czynnika roboczego na wejściu do reaktora 
przy mocy nominalnej, °C 298,6

Temperatura czynnika roboczego na wyjściu z reaktora 
przy mocy nominalnej, °C 329,7,

Czas użytkowania reaktora, a 50

Czas użytkowania głównych urządzeń reaktora, a 60

Czas budowy elektrowni od początku do rozpoczęcia 
eksploatacji, a 5,2

Współczynnik wykorzystania mocy instalowanej, % do 90

Współczynnik dyspozycyjności, % 99 

Współczynnik sprawności, % 37,7

Czas trwania kampanii paliwowej, miesiące 12 - 18

 

45) С.А. Андрушенко, A.M. Афров, Б.Ю. Васильев, В.Н. Генералов, 
К.Б. Косоуров, Ю.М. Семченков, В.Ф. Украинцев: АЭС с реактором 
типа ВВЭР-1000, Москва, Логос 2010; http://teka.rulitru.ru/docs/4/3048/
conv_1/file1.pdf  (11.02.2014).

46) Status report 108 - VVER-1200 (V-491) (VVER-1200 (V-491)); Фоторепор-
таж о контрольной сборке первого корпуса реактора ВВЭР-1200; 
http://www.iaea.org/NuclearPower/Downloadable/aris/2013/36.VVER-
-1200(V-491).pdf (11.02.2014); http://www.atominfo.ru/news3/c0153.htm 
(11.02.2014).

47) Oddziaływanie tzw. neutronów prędkich (o energii ponad 0,5 MeV) na zbior-
nik reaktora powoduje wzrost kruchości materiału zbiornika.

Moment bezwłasnościowy jest tak dobrany, że w czasie 
1,4-sekundowych przerw w zasilaniu elektrycznym wybieg pom-
py zapewnia chłodzenie rdzenia. Moc znamionowa asynchro-
nicznego dwubiegowego silnika elektrycznego w stanie zimnym 
wynosi 6800 kW; napięcie zasilania – 6 kV. Taka konstrukcja 
umożliwia rozruch dwustopniowy, co zmniejsza obciążenie 
transformatora w początkowej fazie pracy.

Turbina i generator

Zespół maszyn: turbina – generator, jest posadowiony na 
wibroizolacyjnym fundamencie.

Do osobliwości turbiny (rys.13) należy konstrukcja łopatek 
w ostatniej niskoprężnej części. Wykonane są ze stopu tytanu. 
Ich długość wynosi 1200 mm, co stanowi ewenement w praktyce 
światowej. Wały wirników w części wysoko i niskoprężnej zostały 
wykonane w całości ze stalowych odkuwek. Układ elektryczny 
elektrohydraulicznego systemu regulacji turbiny jest oparty na 
mikroprocesorach. 

48) DesignAES-2006; http://www.rosatom.ru/wps/wcm/connect/spb_aep/
site/resources/d4229080474289b1ae22be86442d90bd/AES-2006_2011_
EN.pdf  (11.02.2014).

49) На стройплощадке Нововоронежской АЭС-2 приступили к монтажу 
самой мощной в России быстроходной турбины; http://www.atomic-

-energy.ru/news/2011/12/27/29893; (11.02.2014); Силовые машины» 
оснащают энергоблоки нового поколения; http://www.proatom.ru/mo-

dules.php?name=News&file=print&sid=3345  (11.02.2014).
50) Status report 108 - VVER-1200; http://www.iaea.org/NuclearPower/Downlo-

adable/aris/2013/36.VVER-1200(V-491).pdf (11.02.2014).

Rys. 11 Konstrukcja i wymiary (mm) reaktora WWER-1200  
oraz jego zdjęcie 46); śednica wewnętrzna zbiornika – 4232 mm, 

grubość ścianki zbiornika – 197,5 mm; 

Oznaczenia: 1 – blok rur ochronnych 
(prowadnic) prętów regulacyjnych, 
2 – pokrywa zbiornika reaktora,  
3 – rury ochronne detektorów,  
4 – kosz, 5 – stalowy reflektor,  
6 – rdzeń, 7 – zbiornik reaktora,  
8 – detektory wewnątrzrdzeniowe,  
9 – tzw. „próbki śewiadki” - detektory 
aktywacyjne do pomiaru dawki 
(fluencji) neutronów prędkich, jakie 
pochłania zbiornik 47), 10 – detektor 
ucieczki chłodziwa, 11 – uszczelka 
pierścieniowa, 12 – pierścień 
wsporczy, 13 – uszczelka pod 
pokrywą, 14 – uszczelka ciśnieniowa, 
15 – napędy prętów regulacyjnych

Rys. 12. Główna pompa 
cyrkulacyjna, jednostopniowa 
odśrodkowa, typu GCNA-1391, 
z łożyskami smarowanymi wodą 48). 
Zapewnia chłodzenie rdzenia we 
wszystkich reżimach pracy reaktora

Rys. 13. Z lewej strony widok turbiny kondensacyjnej К-1200-6,8/50 
na hali turbinowni, z prawej – wirnik turbiny 49). Długość korpusu 

wynosi 52,3 m, a wraz generatorem – ok. 74,5 m 50)
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Generator (rys. 14) 

Chłodzenie generatorów wielkiej mocy należy do najważ-
niejszych problemów bezpieczeństwa elektrowni jądrowej. Ge-
neratory stosowane w elektrowniach AES-2006 są chłodzone 
wodą (destylat). Odnosi się to zarówno do uzwojenia stojana, jak 
i do uzwojenia wirnika. W porównaniu do poprzednich sposobów 
chłodzenia wodorem stanowi to osiągnięcie technologiczne na 
skalę światową, wyklucza powstanie wybuchu i pożaru. Parame-
try generatora są pokazane w tabeli 2. 

Tabela 2. 
Parametry generatora 52) 

Parametr  
(przy temperaturze wody chłodzącej 33°C) Wartość

Moc całkowita, MVA 1333
Moc czynna, MW 1200
Napięcie, kV 24
Współczynnik sprawności, nie mniejszy, % 98,95
Prędkość obrotowa, obr/min 3000
Wzbudnica bezszczotkowa
Częstotliwość, Hz 50
Masa stojana, t 439
Masa wirnika, t 110
Masa całkowita, t 621

Charakterystyka paliwa jądrowego

W reaktorze WWER-1200 stosuje się tradycyjne paliwo 
z dwutlenku uranu, jednakże z istotną różnicą: maksymalnie 
możliwe wzbogacenie w izotop uranu U-235 zostało zwiększone 
do 5%, co pozwoli osiągać wypalenie do 70 MWd/kg (uranu). 
Ponadto, grubość koszulki elementu paliwowego w porówna-
niu do elementu WWER-1000 została zmniejszona z 0,65 mm 
do 0,57 mm, a średnica pastylki – zwiększona z 7,57 mm do 
7,8 mm. Jej wewnętrzny otwór uległ zmniejszeniu z 1,4 mm do 
1,2 mm. Konstrukcja kasety (rys. 15) uległa znacznemu wzmoc-
nieniu: zastosowano pierwszy raz w praktyce rosyjskich kaset 
dystansujące siatki przyspawane do kantalu prowadzącego. 

51) Силовые машины; http://tc.by/download_files/atomexpo2012/1/prezen-

taciya_jukov.ppt#532,18; Установка турбогенератора Т3В-1200-2 на 
стенде в КМТ; http://tc.by/download_files/atomexpo2012/1/prezentaciya_
jukov.ppt#520,16,Slajd 16; http://hnu.docdat.com/docs/index-189017.html   
(11.02.2014).

52) Турбогенератор мощностью 1200 мвт ОАО «Силовые машины» За-
вод «Электросила» для атомных электростаций Турбогенераторы 
большой мощности для аэс; http://hnu.docdat.com/docs/index-189017.html  

(11.02.2014).

W ten sposób powstał sztywny karkas uodporniający kasetę 
w większym stopniu na zginanie, niż bez tych siatek. 

Parametry kasety: wysokość – 4570±1 mm, rozmiar pod 
klucz – 235,1 mm, masa nominalna – 738 kg, wysokość części 
czynnej – 3530 mm (o 200 mm większa niż w przypadku WWER-
1000), masa UO2+Gd2O3 – 505,4 kg, liczba elementów paliwo-
wych w kasecie – 312, średnica zewnętrzna koszulki elementu 
– 9,1 mm, średnica wewnętrzna koszulki – 7,73 mm, masa uranu 
w rdzeniu – 93040 kg.53)

Rdzeń reaktora tworzą 163 kasety paliwowe, w których 
znajdują się pręty bezpieczeństwa i regulacyjne.

Możliwości regulacji mocy elektrowni 55)

Elektrownia AES-2006 ma dość szerokie możliwości nadą-
zania za zmianami obciążenia systemu elektroenergetycznego 
(SE). W rezimie regulacji częstotliwości SE zmiany mocy w za-
kresie 2% - 5% mocy nominalnej (Pnom) mogą się odbywać 
z prędkością 1% Pnom/s. W przedziale od 50% Pnom do 100% 
Pnom dopuszcza się podnoszenie mocy z prędkością <5% 
Pnom/min., a w przypadkach sytuacji awaryjnej SE zrzut mocy  
– z prędkością 20% Pnom/min.

53) Ibidem; Андрушечко С.А., Афров А.М., Васильев Б.Ю., Генера-
лов В.Н. и др. АЭС с реактором типа ВВЭР-1000. От физических 
основ эксплуатации до эволюции проекта PDF; http://www.twirpx.com/
file/998954  (11.02.2014).

54) Топливная сборка второго поколения ТВАС-2Мб, 
http://www.gidropress.podolsk.ru/files/booklets/ru/TVS_rus.pdf 
(11.02.2014).

55) Status report 108 - VVER-1200; http://www.iaea.org/NuclearPower/Downlo-
adable/aris/2013/36.VVER-1200(V-491).pdf  (11.02.2014).

Rys. 14. Z lewej strony: generator typu TZB-1200-2A na stanowisku 
kontrolno-pomiarowym 51), z prawej – stojan generatora

Rys. 15. Konstrukcja kasety TWS-2M i elementu paliwowego 54). 
Od lewej strony: widok kasety usztywnionej dystansującymi 

siatkami (przyspawanymi do kanału prowadzącego), karkas kasety, 
element paliwowy, fragment kasety z kanałem prowadzącym ze 

stopu cyrkonowego
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Uwagi końcowe

Projekt elektrowni AES-2006 pokazuje nowe tendencje 
w podejściu do problemów bezpieczeństwa elektrowni jądro-
wych. Najważniejszym tego wyrazem jest opracowanie orygi-
nalnych systemów bezpieczeństwa elektrowni AES-006, które 
uwzględniają nie tylko, jak w reaktorze WWER-1000, wyłącznie 
opanowanie maksymalnej projektowej awarii, lecz również awa-
rie pozaprojektowe. Do tych ostatnich należą zdarzenia o małym 
prawdopodobieństwie, które mogą być uwarunkowane zarówno 
przyczynami wewnętrznymi elektrowni, jak i zewnętrznymi – nie 
związanymi ani z niedoskonałością konstrukcji, ani z tzw. czyn-
nikiem ludzkim. 

Podstawowym kryterium bezpieczeństwa jest niedopusz-
czenie do uwolnienia się groźnych skażeń promieniotwórczych 
poza obręb elektrowni podczas awarii jądrowej. W projekcie 
elektrowni AES-006 wprowadzone zostały surowe normy ochro-
ny radiologicznej. Wartości dopuszczanych granicznych dawek 
napromieniania w odniesieniu do personelu i ludności zostały 
w znacznym stopniu zredukowane; są mniejsze od rekomen-
dowanych przez MAEA. Roczna indywidualna efektywna daw-
ka graniczna dla personelu obsługi – 5 mSv/a jest czterokrotnie 
mniejsza od rocznej granicznej dawki przyjętej w owych zalece-

niach, a średnia roczna graniczna dawka podczas eksploata-
cji – 2 µSv/a jest mniejsza dziesięciokrotnie. Skuteczna dawka 
graniczna indywidualna dla ludności o wartości 10 mSv/a jest 
10 razy mniejsza od średniorocznej granicznej – 100 mSv/a wg. 
normy MAEA.56)

Systemy bezpieczeństwa elektrowni AES-2006 stanowią 
niewątpliwie znaczny postęp w dziedzinie ochrony środowiska 
naturalnego i ludności przed skutkami awarii jądrowej. Jednakże 
zarazem podnoszą koszty inwestycyjne siłowni. Przy tym trze-
ba mieć świadomość, że w przypadku takiej awarii owe systemy 
nie zapobiegną stratom finansowym związanym z koniecznością 
wyłączenia elektrowni i przeprowadzenia kosztownej dekon-
taminacji. Jeśli zaś dojdzie do stopienia się rdzenia, to tak jak 
dotychczas, należy się liczyć z bezpowrotną utratą obiektu. Trze-
ba podkreślić, iż te uwagi odnoszą się do sytuacji bardzo mało 
prawdopodobnych. 

56) Проект АЭС-2006 (запректные аварии – ЗПА); http://www.spbaep.
ru/wps/wcm/connect/spb_aep/site/resources/5649768047832721a-
78eef9e1277e356/AES-2006_2011_RU_site.pdf  (12.02.2014).


