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Obecny stan energetyki j¹drowej w Unii Europejskiej
oraz Ÿród³a zaopatrzenia w uran

STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono obecny stan energetyki j¹drowej w Unii Europejskiej.
Omówiono najwa¿niejsze typy reaktorów j¹drowych, przedstawiono rys historyczny doty-
cz¹cy pocz¹tków tworzenia siê energetyki j¹drowej w Europie oraz scharakteryzowano
poszczególne pañstwa pod wzglêdem rozwoju tej dziedziny gospodarki. Wskazano te¿ kraje
wydobywaj¹ce najwiêksz¹ iloœæ uranu w œwiecie. Ze wzglêdu na obecny trend wystêpuj¹cy
w polityce energetycznej Unii Europejskiej Polska bêdzie musia³a w najbli¿szym czasie
do³¹czyæ do krajów wytwarzaj¹cych energiê elektryczn¹ równie¿ z atomu. Powinno siê tak
staæ nie tylko ze wzglêdów bezpieczeñstwa energetycznego lecz równie¿ z powodu koniecz-
noœci dotrzymania odpowiednich limitów emisji gazów cieplarnianych, co w przypadku
produkcji energii wy³¹cznie z wêgla, bêdzie bardzo trudne lub wrêcz niemo¿liwe.

S£OWA KLUCZOWE: energetyka j¹drowa, elektrownie j¹drowe, produkcja energii, uran

Wprowadzenie

W ostatnich latach wœród pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej mo¿na zaobser-
wowaæ tendencjê do budowy elektrowni j¹drowych. Powstaj¹ one we Francji, Finlandii,
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Rumunii, Bu³garii, a tak¿e istniej¹ plany rozbudowy ju¿ istniej¹cych elektrowni w Holandii,
Szwecji, Czechach, Litwie, £otwie, Estonii, S³owacji oraz Wielkiej Brytanii. Aktualnie
pracuj¹ w UE-27 152 reaktory energetyczne, które dostarczaj¹ 30% energii elektrycznej
w ca³ej Unii. Choæ w niektórych pañstwach zastanawiano siê nad wycofaniem energii
atomowej, to dziœ wiadomo, ¿e nie mog¹ tego uczyniæ, gdy¿ bez energetyki j¹drowej nie s¹
w stanie zapewniæ sobie bezpieczeñstwa energetycznego i dotrzymaæ limitów emisji gazów
cieplarnianych.

Energetyka j¹drowa ma bardzo du¿e poparcie ze strony Komisji Europejskiej, poniewa¿
jest to wyjœcie, dziêki któremu UE nie by³aby tak uzale¿niona od Rosji, od której importuje
du¿e iloœci gazu (Praca... 2007). Na rysunku 1 przedstawiono strukturê energii pierwotnej
dla Ÿróde³ energii elektrycznej w Unii Europejskiej w 2004 r.

1. Reaktory j¹drowe

Reaktory stosowane w elektrowniach pañstw Unii Europejskiej, to g³ównie reaktory
ch³odzone lekk¹ wod¹ lub gazem, np. CO2 lub He, czyli:
� PWR (Pressurized light-Water-moderated and cooled Reactor) – reaktor ciœnieniowy

ch³odzony i moderowany lekk¹ wod¹;
� BWR (Boiling light-Water-moderated and cooled Reactor) – reaktor wrz¹cy ch³odzony

i moderowany za pomoc¹ lekkiej wody;
� GCR (Gas-Cooled graphite-moderated Reactor) – reaktor z moderatorem grafitowym

ch³odzony gazem;
� AGR (Advanced Gas-cooled graphite-moderated Reactor) – zaawansowany reaktor

z moderatorem grafitowym ch³odzony gazem.
Reaktory wystêpuj¹ce na œwiecie przedstawiono na rysunku 2 w liczbie, w jakiej

wystêpuj¹.
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Rys. 1. Struktura energii pierwotnej dla Ÿróde³ energii elektrycznej w Unii Europejskiej w 2004 r.
�ród³o: Marecki, Duda 2006; ARE SA

Fig. 1. Original energy structure for EU electric energy sources in the year 2004



2. Zarys historii energetyki j¹drowej

W roku 1948 zosta³a powo³ana Europejska Organizacja Wspó³pracy Gospodarczej
(OEEC) oraz Europejska Agencja Energii J¹drowej (ENEA), które póŸniej przemieni³y siê
w Organizacjê Rozwoju Wspó³pracy Gospodarczej (OECD) oraz Agencjê Energii J¹drowej
(NEA). Nastêpnie w 1957 r. podpisano traktat ustanawiaj¹cy Europejsk¹ Wspólnotê Energii
Atomowej (Euratom), której celem jest za³o¿enie wspólnego rynku dla rozwoju pokojowych
zastosowañ energii j¹drowej. W roku 1967 powsta³a Komisja Europejska poprzez po-
³¹czenie organów wykonawczych Euratom z innymi organizacjami. Do obowi¹zków tej
Komisji nale¿¹: ochrona przed promieniowaniem, zaopatrzenie w materia³y rozszczepialne
oraz rozmieszczenie tych materia³ów.

W latach piêædziesi¹tych XX w. na œwiecie zaczê³y pojawiaæ siê pierwsze elektrownie
atomowe. W 1954 r. w Obninsku niedaleko Moskwy powsta³ pierwszy reaktor j¹drowy
wykorzystywany do wytwarzania energii elektrycznej. Jednak rozwój produkcji energii
elektrycznej w ten sposób oraz produkcja plutonu nast¹pi³y w 1956 r. w Calder Hall (Wielka
Brytania) (Leszczyñski 2008).

Pierwszym sygna³em powoduj¹cym obawy co do s³usznoœci rozwoju energetyki j¹-
drowej w œwiecie by³a awaria w elektrowni j¹drowej Three Mile Island w USA w 1970.
Zaostrzono wtedy rygory dotycz¹ce bezpieczeñstwa budowy takich elektrowni, co znacznie
wyd³u¿y³o proces inwestycyjny. Momentem zwrotnym w rozwoju energetyki j¹drowej by³a
jednak katastrofa w Czarnobylu w 1986 r., która spowodowa³a odwrót od tego sposobu
wytwarzania energii elektrycznej, a przede wszystkim nastawi³a negatywnie spo³eczeñstwa
wielu krajów do budowy nowych reaktorów.
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Rys. 2. Liczba reaktorów wed³ug typów
�ród³o: http://www.atom.edu.pl

Fig. 2. Number of nuclear reactors, due to their types
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TABELA 1. Pañstwa posiadaj¹ce elektrownie j¹drowe (stan na dzieñ 25.03.2009 r.)

TABLE 1. Countries having nuclear power stations (state for 25.03.2009)

Lp. Pañstwo
Liczba

pracuj¹cych
reaktorów

£¹czna moc
zainstalowana

netto

Stosunek iloœci en. el.
wyprodukowanej w elektrownii

j¹drowej do ca³kowitej iloœci
en. el. wyprodukowanej

w danym pañstwie

Udzia³ energii
j¹drowej

w krajowej
produkcji energii

elektrycznej

[szt.] [MWe] [TW·h] [%]

1 Argentyna 2 935 6,8/110 6,18

2 Armenia 1 376 2,3/5,8 39,66

3 Belgia 7 5 824 43,4/80,6 53,85

4 Brazylia 2 1 764 14/448,4 3,12

5 Bu³garia 2 1 906 14,7/44,8 32,81

6 Chiny 11 8 438 65,3/3043,8 2,15

7 Czechy 6 3 634 25/77 32,47

8 Finlandia 4 2 696 22/74,1 29,69

9 Francja 59 63 260 418,3/549,1 76,18

10 Hiszpania 8 7 484 56,4/308,7 18,27

11 Holandia 1 482 3,9/103,6 3,76

12 Indie 17 3 782 13,2/649,9 2,03

13 Japonia 53 45 957 240,5/964,9 24,92

14 Kanada 18 12 577 88,6/598,8 14,80

15 Korea Pd. 20 17 647 144,3/404,9 35,64

16 Litwa 1 1 185 9,1/12,5 72,80

17 Meksyk 2 1 300 9,4/231,4 4,06

18 Niemcy 17 20 470 140,9/498 28,29

19 Pakistan 2 425 1,7/91,2 1,86

20 RPA 2 1 800 12,7/242,2 5,24

21 Rosja 31 21 743 152/902 16,85

22 Rumunia 2 1 300 10,3/58,9 17,49

23 S³owacja 4 1 711 15,4/27,3 56,41

24 S³owenia 1 666 5,9/14,3 41,26

25 USA 104 100 582 808,9/4114,8 19,66

26 Szwajcaria 5 3 238 26,2/67 39,10

27 Szwecja 10 8 958 61,3/145,8 42,04

28 Ukraina 15 13 107 84,3/177,8 47,41

29 Wêgry 4 1 859 13,9/37,5 37,07

30 Wlk. Brytania 19 10 097 52,4/390,3 13,43

�ród³o: IAEA Power Reactor Information System



3. Stan obecny energetyki j¹drowej

Obliczenia ONZ przewiduj¹ wzrost liczby ludnoœci na œwiecie z 6,5 mld do 8,1 mld
w 2020 r. oraz 10,5 mld w 2100 r. W takim przypadku wzroœnie równie¿ zapotrzebowanie na
energiê, zwi¹zane tak¿e z szybkim rozwojem gospodarczym Chin, Indii i krajów uprze-
mys³owionych, miêdzy innymi z Unii Europejskiej.

W chwili obecnej istnieje na œwiecie 436 reaktorów j¹drowych (stan na dzieñ 25.03.2009).
Przoduj¹ca w tym jest Unia Europejska, potem Stany Zjednoczone oraz Japonia
(http://www.atom.edu.pl; IAEA Power Reactor Information System).

W niektórych krajach, takich jak Indie czy Brazylia, widaæ stosunkowo niedu¿y udzia³
elektrowni j¹drowych. Do tych krajów nale¿¹ równie¿ Chiny posiadaj¹ce 11 reaktorów,
które wytwarzaj¹ 11% energii elektrycznej. Jednak to w³aœnie Chiny oraz Indie zauwa¿y³y
zalety owej energetyki i rozbudowuj¹ swoje mo¿liwoœci bardzo intensywnie, buduj¹c po
szeœæ reaktorów j¹drowych. Z kolei USA, Rosja, Japonia, Korea P³d., Chiny oraz Indie
zamierzaj¹ wybudowaæ elektrownie atomowe nowej generacji (IV). W tabeli 1 przedsta-
wiono liczbê wszystkich pracuj¹cych reaktorów na œwiecie i ich udzia³ w krajowej produkcji
energii elektrycznej.

Obecnie energetyka j¹drowa dostarcza 16% energii elektrycznej na œwiecie. Rozpatruj¹c
sytuacjê Rosji widzimy, ¿e energetyka j¹drowa stanowi równie¿ 16% w wytwarzaniu energii
elektrycznej w tym kraju, a 11,5% w ³¹cznej mocy systemu energetycznego. Planuje siê tak¿e
podwojenie mocy w elektrowniach j¹drowych w najbli¿szych latach. Kraj ten zg³osi³ te¿ chêæ
przyjmowania wypalonego wysokowzbogaconego paliwa j¹drowego z innych elektrowni.

W przypadku Chin, gdzie przewidziany jest ponad dwukrotny wzrost zapotrzebowania
na energiê, planuje siê tak¿e zwiêkszenie mocy zainstalowanych w elektrowniach j¹drowych
z 13,5 GWe w 2007 r. do 36–40 GWe.

Indie s¹ krajem zamierzaj¹cym zwiêkszyæ udzia³ energetyki j¹drowej w produkcji
energii elektrycznej w du¿ym stopniu, gdy¿ z 2,6% w 2007 r. do 25%. W Indiach wystêpuj¹
g³ównie reaktory termiczne ciœnieniowe na uran naturalny, ch³odzony i moderowany wod¹
ciê¿k¹, ale planuje siê tak¿e budowê reaktorów prêdkich oraz w³¹czenie toru do obiegu
paliwowego.

4. Produkcja uranu

Œwiatowa produkcja uranu w ostatnim czterdziestoleciu zmienia³a siê wielokrotnie.
W latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku wydobywano oko³o 40 tys. ton uranu, a ju¿
w 1980 r. a¿ 70 tys. ton. Podyktowane to by³o g³ównie wzglêdami militarnymi. Pod koniec
lat osiemdziesi¹tych XX wieku zapotrzebowanie na uran gwa³townie spad³o osi¹gaj¹c
wartoœæ niewiele ponad 30 tys. ton. Nastêpnie produkcja zwiêksza³a siê przez kolejne
piêtnaœcie lat, zw³aszcza w Kanadzie, Namibii, Kazachstanie i Uzbekistanie (Bilans... 2007).

197



Wzrastaj¹ca liczba powstaj¹cych nowych elektrowni j¹drowych skutkuje obecnie coraz
wiêkszym zapotrzebowaniem na rudê uranow¹. Przyk³adowo w roku 2007 zu¿yto 66,5 tys.
ton uranu na œwiecie, co jest wielkoœci¹ zbli¿on¹ do rekordowej z 1980 r. Najwiêksze
zu¿ycie rud tego surowca notuje siê w pañstwach Unii Europejskiej, nastêpnie w Stanach
Zjednoczonych oraz w Japonii. Paliwo j¹drowe mo¿na importowaæ z wielu krajów œwiata,
co przedstawia rysunek 3.

Jest wielu producentów uranu na œwiecie, a do najwiêkszych zaliczamy: Kanadê (po-
krycie 27,9% œwiatowego zapotrzebowania w 2007 r.), Australiê (22,8%), Kazachstan
(10,5%), Namibiê (7,5%), Nigeriê (7,4%) i Uzbekistan (5,5%) (Leszczyñski 2008). Wy-
mienione pañstwa dostarczaj¹ trzy czwarte uranu w skali globalnej (tab. 2). Trzeba pod-
kreœliæ, i¿ Kazachstan zamierza zwiêkszyæ produkcjê uranu nawet kilkakrotnie, a Australia
i Kanada planuj¹ wzrost wydobycia. Wed³ug Ÿróde³ australijskich (Uranium... 2006) kraj ten
zamierza do 2015 roku zwiêkszyæ produkcjê do 20 tys. U3O8 (1 tona U = 1,179 ton U3O8).
Ich z³o¿e eksploatowane w kopalni Olimpic Dam, posiada zasoby, których koszty wy-
dobycia s¹ jednymi z najni¿szych w œwiecie (Mollard i in. 2006).

Spoœród krajów Unii Europejskiej producentami uranu s¹ Czechy oraz w niedu¿ych
iloœciach Bu³garia, Francja, Hiszpania, Portugalia, Rumunia i Wêgry. Poszukiwane s¹ tak¿e
nowe z³o¿a rud uranowych w nastêpuj¹cych krajach: Hiszpania, Portugalia, S³owacja,
Szwecja oraz Wêgry.

Zasoby uranu, przy obecnym poziomie wydobycia, powinny wystarczyæ na 50–100 lat
(Uranium... 2006). Dok³adne dane statystyczne dotycz¹ce zasobów uranu oraz wielkoœci
wydobycia s¹ objête tajemnic¹ ze wzglêdu na strategiczny charakter surowca.
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Rys. 3. Najwiêksze œwiatowe z³o¿a uranu
�ród³o: Leszczyñski 2008

Fig. 3. The greatest uranium deposits



Jeœli chodzi o nasz kraj to – jak twierdzi A. Strupczewski (www.sprawynauki.pl) –
mo¿na wykorzystaæ równie¿ rodzime z³o¿a rudy uranowej z okolic Wambierzyc, Grzmi¹cej
oraz Okrzeszyna. Ich zasoby, choæ ubogie, ocenia siê na oko³o 100 tys. ton.

5. Energetyka j¹drowa w Unii Europejskiej

Wœród 86 firm eksploatuj¹cych elektrownie j¹drowe w 31 krajach, najwiêksz¹ jest
francuska Electricité de France (EdF).

Z szeœciu najwiêkszych krajów UE cztery – oprócz Polski i W³och – posiadaj¹ 103
reaktory, które stanowi¹ 70,5% wszystkich reaktorów j¹drowych eksploatowanych w pañ-
stwach Wspólnoty (tabela 3) (Leszczyñski 2008). W 2007 r. najwiêcej energii j¹drowej na
œwiecie wyprodukowa³a w³aœnie Unia Europejska, bo a¿ 888,3 mld kW·h, a w roku 2005 –
944,2 TW·h. Przemys³ j¹drowy Unii jest bardzo dobrze rozwiniêty, obejmuje ca³y cykl
paliwowy, a tak¿e bazê technologiczn¹ oraz doœwiadczenie. Wspierane s¹ wszelkie dzia-
³ania w celu zwiêkszenia bezpieczeñstwa, ochrony instalacji nuklearnych oraz ochrony
obywateli. Francja jest krajem, który chce sprawiæ, aby energetyka j¹drowa by³a nadal
podstawowym Ÿród³em energii w tym kraju (Komisja... 2007), a mo¿e nawet w ca³ej Unii.
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TABELA 2. Produkcja uranu w wybranych pañstwach na œwiecie (w latach 2005–2006)

TABLE 2. Uranium production output in chosen worldwide countries (in the period 2005–2006)

Kraj
2005 2006 Wzrost/spadek Udzia³ w 2006 r.

[ton] [ton] [%] [%]

Kanada 11 628 9 862 –15,5 24,9

Australia 9 516 7 602 –29,1 19,2

Kazachstan 4 329 5 283 +22,0 13,4

Niger 3 093 3 431 +10,9 8,7

Rosja 3 325 3 300 –0,8 8,3

Namibia 3 148 3 067 –2,6 7,8

Uzbekistan 2 300 2 260 –1,7 5,7

USA 1 020 1 618 +58,6 4,1

Ukraina 800 800 0,0 2,0

Chiny 769 769 0,0 1,9

Inne kraje ... ... ... ...

ŒWIAT 41 722 39 567 –5,2 100,0

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Leszczyñski 2008



W tabeli 3 przedstawiono elektrownie j¹drowe w Unii Europejskiej oraz zapotrze-
bowanie na uran.

We Francji bardzo intensywnie rozwija siê energetyka atomowa, a francuskie reaktory
nale¿¹ do jednych z najbezpieczniejszych na œwiecie. Firmy tego pañstwa zajmuj¹ siê
budow¹ reaktorów j¹drowych, produkcj¹ paliwa do reaktorów, a tak¿e œwiadcz¹ wszelkie
us³ugi z tym zwi¹zane. Francja posiada 19 elektrowni j¹drowych, w których eksplo-
atowanych jest 59 reaktorów – najwiêksza liczba w UE, stanowi¹ca ponad 40%. W taki
sposób kraj ten pokaza³ przez ostatnie 20 lat jak mo¿na zapewniæ bezpieczeñstwo energe-
tyczne i ¿e mo¿na bezpiecznie rozwijaæ energetykê j¹drow¹.

Wszystkie funkcjonuj¹ce reaktory maj¹ ³¹czn¹ moc ponad 63 GWe i produkuj¹ oko³o
420 mld kW·h na rok. Stanowi to 78% energii elektrycznej wytworzonej we Francji
oraz 45% energii elektrycznej pochodzenia atomowego eksploatowanej na terenie Unii
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TABELA 3. Elektrownie j¹drowe w Unii Europejskiej oraz zapotrzebowanie na uran
(stan na dzieñ 9.06.2008 r.)

TABLE 3. Nuclear power stations in European Union and uranium demand (state for 9.06.2008)

Kraj

Produkcja energii
elektrycznej

Reaktory czynne Reaktory w budowie
Potrzeby

uranu

[mld kW·h] [%] [liczba] [MWe] [liczba] [MWe]
[ton U/
/1 rok]

Belgia 46,0 54,0 7 5 728 0 0 1 011

Bu³garia 13,7 32,0 2 1 906 0 0 261

Czechy 24,6 30,3 6 3 472 0 0 619

Finlandia 22,5 29,0 4 2 696 1 1 600 1 051

Francja 420,1 77,0 59 63 473 1 1 630 10 527

Hiszpania 52,7 17,4 8 7 442 0 0 1398

Holandia 4,0 4,1 1 485 0 0 98

Litwa 9,1 64,4 1 1 185 0 0 225

Niemcy 133,2 26,0 17 20 339 0 0 3 332

Rumunia 7,1 13,0 2 1 310 0 0 174

S³owacja 14,2 54,0 5 2 064 2 840 313

S³owenia 5,4 42,0 1 696 0 0 141

Szwecja 64,3 46,0 10 9 016 0 0 1 418

Wêgry 13,9 37,0 4 1 826 0 0 271

Wielka Brytania 57,5 15,0 19 11 035 0 0 2 199

Unia Europejska 888,3 38,0 146 132 673 4 4 070 23 038

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Leszczyñski 2008



Europejskiej. Obecnie pañstwo to prowadzi najwiêkszy eksport energii elektrycznej na
œwiecie, dlatego ceny za energiê s¹ najni¿sze w Europie. Krajami kupuj¹cymi tam pr¹d s¹:
Austria, Belgia, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Szwajcaria oraz W³ochy. Najwiêksz¹
francusk¹ elektrowni¹ j¹drow¹ jest Gravelines (szeœæ reaktorów), najmniejsz¹ – Saint-
-Laurent, najstarsz¹ – Fessenheim, a najnowsza to Civaux. Zaœ na terenie Marsylii zaczyna
siê budowa pierwszego na œwiecie miêdzynarodowego eksperymentalnego reaktora j¹-
drowego ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Planuje siê koniec tej
budowy w 2018 roku (Komisja... 2007; Leszczyñski 2008).

Nastêpnym krajem s¹ Niemcy. Wyró¿niaj¹ siê najwiêksz¹ na œwiecie konsumpcj¹
energii elektrycznej, któr¹ wytwarzaj¹ we w³asnym zakresie. W 2006 r. wyprodukowali
633 mld kW·h (6 300 kW·h/osobê) energii. Bior¹c pod uwagê iloœæ energii elektrycznej
pochodz¹cej z elektrowni j¹drowej oraz moc wyjœciow¹ reaktorów Niemcy zajmuj¹ drugie
miejsce w Unii Europejskiej. Obecnie posiadaj¹ 17 reaktorów j¹drowych z ³¹czn¹ moc¹
20 303 MWe. W roku 2007 produkcja wynosi³a 133 mld kW·h – 26% ca³kowitej energii
elektrycznej wytworzonej w Niemczech (Komisja... 2007; Leszczyñski 2008). Firma Sie-
mens zbudowa³a wszystkie niemieckie reaktory, z których szeœæ jest typu BWR, a jedenaœcie
PWR. Jednak rz¹d owego pañstwa zastanawia siê nad likwidacj¹ energetyki j¹drowej
z powodu ryzyka awarii reaktorów. Na szczêœcie istnieje mo¿liwoœæ wycofania restrykcji
prawnych, gdy¿ wyniki pracy elektrowni j¹drowych s¹ bardzo dobre.

Hiszpania wyprodukowa³a w 2005 r. 295 mld kW·h energii elektrycznej, z czego 20%
pochodzi³o z elektrowni j¹drowych, a w roku 2007 – 17,4% (52,7 mld kW·h), czyli jak widaæ
o wiele mniej. £¹czna moc hiszpañskich elektrowni j¹drowych wynosi 75 GWe, dla po-
równania moc elektrowni wiatrowych wynosi 11,6 GWe. Obecnie pojawiaj¹ siê zamiary
zaprzestania inwestycji w ten dzia³ energetyki oraz likwidacji istniej¹cych elektrowni.
W tym roku nast¹pi wy³¹czenie jednego reaktora w Santa Maria, a w pozosta³ych reaktorach
zostanie zwiêkszona moc o 13%. W reaktorze elektrowni Cofrentes moc zwiêkszono ju¿ do
112%, a zamiary w ci¹gu najbli¿szych 10 lat zak³adaj¹ wzrost do 120%. Zwiêkszanie mocy
o 5% nastêpuje tak¿e w reaktorze w Almarez (Komisja... 2007; Leszczyñski 2008).

Energia elektryczna produkowana w Wielkiej Brytanii jest na poziomie oko³o 400 mld
kW·h rocznie przy 74 GWe mocy w elektrowniach. Z reaktorów j¹drowych pochodzi³o 19%
energii elektrycznej w 2006 r. Jak ju¿ wspomniano, jeden z pierwszych reaktorów j¹drowych
uruchomiono w³aœnie w tym kraju. Obecnie wystêpuj¹ dyskusje na temat podwy¿szenia mocy
i wyd³u¿enia okresu eksploatacji znajduj¹cych siê tam elektrowni lub budowy nowych.
Wielka Brytania posiada 19 dzia³aj¹cych reaktorów, których ³¹czna moc wynosi 11 GWe.
Jednak do 2023 r. ma byæ wy³¹czonych kilka reaktorów z powodu wyeksploatowania, oprócz
reaktora w elektrowni Sizewell, którego funkcjonowanie planuje siê do 2035 r. W zamian za to
maj¹ powstaæ nowe elektrownie j¹drowe. Rozpoczêcie budowy nast¹pi ju¿ w 2013 r.

Polityka cz³onków Unii Europejskiej jest ró¿na wobec energetyki j¹drowej. Jak widaæ,
istniej¹ plany likwidacji, jak i ambitne plany budowy nowych reaktorów energetycznych.
Poni¿szy rys. 4 pokazuje, rozmieszczenie elektrowni j¹drowych w Europie.

Kraje Unii Europejskiej posiadaj¹ce elektrownie j¹drowe podzieliæ mo¿na na trzy grupy:
� Francja, Belgia, Litwa i S³owacja – ponad po³owa wytworzonej energii elektrycznej

pochodzi z elektrowni j¹drowych;
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� Bu³garia, Czechy, Finlandia, Niemcy, S³owenia, Szwecja i Wêgry – wytworzona energia
elektryczna w 20–50% pochodzi z elektrowni j¹drowych;

� Holandia, Rumunia, Wielka Brytania i Hiszpania – mniej ni¿ 20% wytworzonej energii
elektrycznej pochodzi z elektrowni j¹drowych.
Ostatnie decyzje Rz¹du RP pozwalaj¹ mieæ nadziejê, ¿e Polska wkrótce do³¹czy do

krajów – producentów energii elektrycznej równie¿ z elektrowni j¹drowych. Takich zapisów
dokonano w projekcie Polityki energetycznej Polski do 2030 roku (Polityka... 2009).
Pozwoli³oby to wytwarzaæ tani¹ energiê oraz zachowaæ zasoby surowców energetycznych
dla nastêpnych pokoleñ.
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Rys. 4. Rozmieszczenie elektrowni j¹drowych w Europie (stan na dzieñ 19.03.2009 r.)
�ród³o: Sztorc 2009

Fig. 4. Distribution of nuclear power plants in Europe (state for 19.03.2009)



Podsumowanie

W ostatnich latach roœnie uzale¿nienie krajów Unii Europejskiej od dostaw surowców
energetycznych z zewn¹trz, zw³aszcza z Rosji. Powoduje to spadek wskaŸnika bezpie-
czeñstwa energetycznego Wspólnoty i wywo³uje coraz wiêksze obawy spo³eczeñstwa.
Wytwarzaj¹c energiê elektryczn¹ w elektrowniach j¹drowych Unia Europejska uniezale¿nia
siê od jednego, wschodniego dostawcy, gdy¿ g³ównymi producentami uranu jest Kanada
i Australia. Dzia³ania Unii Europejskiej, po chwilowym odwrocie od energetyki j¹drowej,
zmierzaj¹ znowu w kierunku rozbudowy nowych mocy wytwórczych. Polska, bêd¹c cz³on-
kiem Unii Europejskiej, te¿ powinna pod¹¿aæ w tym kierunku. Jak wynika z analiz przepro-
wadzonych przez Polski Komitet Œwiatowej Rady Energetycznej, pokrycie wzrastaj¹cego
zapotrzebowania na energiê w najbli¿szych dekadach w Polsce nie bêdzie mo¿liwe bez
budowy elektrowni j¹drowych (Soliñski J., Doucet G., 2008). Polska bêdzie musia³a wiêc
do³¹czyæ do krajów wytwarzaj¹cych energiê elektryczn¹ równie¿ z atomu. Powinno siê tak
staæ nie tylko ze wzglêdów bezpieczeñstwa energetycznego lecz równie¿ z powodu ko-
niecznoœci dotrzymania odpowiednich limitów emisji gazów cieplarnianych, co w przy-
padku produkcji energii wy³¹cznie z wêgla, bêdzie bardzo trudne lub wrêcz niemo¿liwe.
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Present condition of the European Union nuclear power
engineering and sources of uranium supply

Abstract

Present condition of the nuclear power engineering in the European Union has been presented in
this study. Commonly used types of nuclear reactors have been discussed. History of nuclear power
engineering formation in Europe has been presented, including characteristics of individual countries
aimed at their contribution in the development of this branch of economy. Leading countries with
respect to worldwide uranium mining were pointed out. Considering present trend occurring in EU
energetic policy, Poland will have to join group of countries producing nuclear electric energy.
It should happen not only because of energetic safety reasons, but also because of necessity of
satisfying suitable limits of greenhouse gases emission, what in case of coal-based energy production
will be very difficult, or even impossible.
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