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WPROWADZENIE: CEL SEMINARIUM 

Prof, dr Andrzej Hrynkiewicz 
Instytut Fizyki Jądrowej im. H.Niewodniczańskiego, Krakrtw 
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Seminarium "Energetyka jądrowa a ochrona środowiska 
naturalnego" organizowane przez Instytut Fizyki Jądrowej w Krako¬ 
wie, Akademię Górniczo-Hutniczą i Uniwersytet Jagielloński jest 
próbą rzetelnego przedstawienia społeczeństwu ekologicznej i 
energetycznej sytuacji Polski,a w szczególności Krakowa i okolic. 

Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów 
Europy. Ponad 10% powierzchni kraju jest uznane za obszar klęski 
ekologicznej ze względu na koncentrację w powietrzu dwutlenku 
siarki, przekraczającą dopuszczalną przez polskie normy wartość 
64 ug/m3 . Ponieważ są to obszary najgęściej zaludnione ok.lł 
milionów Polaków żyje w warunkach permai.entnego zagrożenia 
zdrowia. W śródmieściu Krakowa średnia koncentracja S02 
przekracza dwukrotnie dopuszczalną wartość. Równie dramatycznie 
przekroczone są normy koncentracji pyłów, a woda w Wiśle zawiera 
ponad 2 g soli na litr. Jest to zasolenie tylko trzykrotnie 
niższe niż wód Bałtyku. Na mapie Europy, opublikowanej przez 
Europejską Komisję Gospodarczą ONZ, w trzech misjscach opad na 
powierzchnię ziemi związków siarki przekracza 1000 mg S /m2 na 
miesiąc. Są to regiony Północnych Czech, okolic Rostowa nad Donem 
i obszar obejmujący Kraków i Górny Śląsk. 26% polskich lasów jest 
już skazanych na zagładę z powodu kwaśnych deszczów, a ponad 50% 
jest poważnie zagrożonych. Ta katastrofalna sy+uacja ekologiczna 
jest spowodowana oparciem polskiej energetyki na spalaniu 
zasiarczonego węgla oraz imisja dwutlenku siarki z terenów 
Cze<hosłowacji i NRD. 

Każdy komu leży na sercu zdrowie i życie mieszkańców 
Krakowa i okolic, zachowanie piękna Ziemi Krakowskiej i 
uratowanie przed zagładą najcenniejszych pomników polskiej 
historii i kultury, powinien być rzecznikiem ograniczenia emisji 
S0 i pyłów przez elektrownie, ciepłownie i zakłady przemysłowe. 
W jaki sposób można to osiągnąć? Po pierwsze przez.ograniczenie 
ilości spalanego węgla, a więc przez oszczędzanie energii i 
zmniejszenie w ten sposób energochłonności naszego dochodu naro¬ 
dowego, który jest w Polsce 2 do 3 razy bardziej energochłonny 
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ni2 w roz* niętych krajach Europy. Wymaga to głębokich zmian 
struktury polskiego przemysłu i usprawnienia systemów ciepłowni¬ 
czych, a dotyczy przede wszystkim rozrzutnego gospodarowania 
energią pierwotna. Tymczasem, pod względem zużycia energii elekt¬ 
rycznej na jednego mieszkańca, Polska jest na szarym końcu krajów 
europejskich i, jeżeli nie chcemy powiększać luki dzielącej nas 
od krajów rozwiniętych, musimy budować nowe elektrownie. Drugą 
drogą ograniczenia emisji SO^ i pyłów jest odsiarczanie węgla i 
spalin oraz instalacja filtrów. Tizecia wreszcie droga to 
wykorzystanie innych ni2 węgiel źródeł energii. Trzy wymienione 
drogi ratowania środowiska naturalnego w Polsce będą 
przedyskutowane na seminarium. 

Jak wiadomo, opcja rozwoju energetyki jądrowej budzi 
emocje i wywołuje sprzeciw. Jest to spowodowane różnymi 
czynnikami natury psychologicznej ale przede wszystkim brakiem 
wiedzy w społeczeństwie w zakresie biologicznego działania 
promieniowania jonizującego oraz przebiegu procesów jądrowych i 
rozwiązań technicznych energetyki jądr -/ej. Ludzie nie zdają 
sobie na przykład sprawy z tego, Ze reaktor w Czernobylu był 
zupełnie innym typem reaktora niż reaktory energetyczne 
powszechnie stosowane n& świecie, do których będą się zaliczać 
reaktory w polskich elektrowniach jądrowych. Fałszywe wyobrażenia 
w tych sprawach są niestety także udziałem ludzi wykształconych, 
m.in. personelu medycznego i kadry inżynieryjno-technicznej. W 
tej sytuacji ludzie są wyjątkowo podatni na plotki i fałszywe lub 
błędnie interpretowane, informacje. Walnie przyczyniają się do 
tego środki masowego przekazu, które w pogoni za sensacją często 
л sposób nieodpowiedzialny sieją całkiem nieuzasadnione lęki. 
w Polsce obawy przed rozwojem energetyki jądrowej są dodatkowo 
potęgowane przez brak zaufania do poczynań władzy, do technologii 
radzieckiej, i do polskiego wykonawstwa. Ważna rolą niezależnych 
uczonych i specjalistów jest informowanie społeczeństwa 
o blaskach i cieniach energetyki jądrowej w sposób popularny ale 
równocześnie merytorycznie poprawny i rzetelny. Temu trudnemu 
zadaniu będzie poświęcona znaczna część krakowskiego seminarium. 
Na jednej z sesji wystąpią goście zagraniczni, którzy przedstawią 
wieloletnie doświadczenia i metody badań wpływu energetyki 
jądrowej na środowisko w ich krajach. 

Ostatnia sesja seminarium to dyskusja nad budzącym liczne 
kontrowersje problemem czy i w jakim zakresie energetyka jądrowa, 
a w szczególności ciepłownictwo jądrowe może pomóc w ratowaniu 
Krakowa przed katastrofą ekologiczną. 
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Władysław R. Gundlach 

Racjonalizacja wytwarzania potrzebnych postaci energii w Polsce 

Ważne i istotne jest podkreślenie na wstępie, że konieczne jest 
rozwinięcie pilnych i konsekwentnie realizowanych działań, których 
celem jest racjonalizacja zaspakajania potrzeb energetycznych spo¬ 
łeczeństwa tak po stronie wytwarzania potrzebnych postaci energii 
jak i ich transportu i wykorzystania. 

Od wyniku tych działań zależą możliwości i tempo społeczno-gos-
podarczego rozwoju kraju. 

Dostępność energii wspomagającej działania człowieka i społe¬ 
czności i zwielokrotniającej wydajność pracy stała się podstawowym 
założeniem modeli cywilizacyjnych współczesnego świata. Wiąże się 
ona z koncepcjami wolności, niezależności i bezpieczeństwa. Tak 
więc sprawa dostępności energii, warunkującej nie tylko rozwój ale 
1 istnienie, musi mieć odpowiednio wysoką rangę w każdej struktu¬ 
rze i systemie gospodarczym, społecznym, politycznym. 

Sytuację w odniesieniu do zużycia paliw wszelkich rodzajów 
(rys. 1 - skala logarytmiczna na osi energii) charakteryzuje fakt, 
że w ciągu 25 lat od 1940 do 1965 zużył człowiek tyle energii pa¬ 
liw wszelkiego rodzaju ile szacunkowo od początku swej działalno¬ 
ści na ziemi do roku 1940; odpowiadało to podwajaniu zużycia w 
okresach 25-letnich. W przypadku zaś kontynuacji tempa wzrostu, 
który ujawnił się w latach 60-tych okres podwajania skrćciłoy się 
do ok. 12 lat co mogło spowodować zużycie między rokiem 1965 i 
2000 (35 lat) 5 razy większej energii dostarczanej przez paliwa 
niż do roku 1965 od początku działalności człowieka (kontynuacja 
poprzedniego trendu dałaby wartość 2,5 razy mniejszą). Szok pali¬ 
wowy 1973 roku i sięgnięcie do rezerw tkwiących w racjonalizacji 
użytkowania potrzebnych postaci energii spowodował w skali świata 
czasowe przyhamowanie tempa wzrostu zużycia. 

Rzeczywisty przebieg zużycia ujawnia okresowe zawahania (rys. 
2 - w skali liniowej). Od roku 1965 narasta udział energii jądro¬ 
wej (rys. 3), który zacznie dominować w pierwszych dziesiątkach 
lat XXI wieku wobec wyczerpywania się rozeznanych zasobów szla-
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Rys. 1. Całkowite zużycie energii paliw wszelkich rodzajów 
przez człowieka (paliwa kopalne węglowe, ciekłe i 
gazowe, paliwa odtwarzalne roślinne oraz energia 
rozpadu nuklearnego) 

Rys. 2. Zużycie energii ko¬ 
palnych surowców 
energetycznych 

1900 
Rys. 3. Zaspokojenie świa¬ 

towych potrzeb 
energetycznych 



chetniejszych paliw płynnych jak i węglowych. Stan gospodarki kra¬ 
ju unaocznia wykres porównujący (rys. W - skala logarytmiczna) 
średnioroczną moc elektryczną zużywaną na 1 mieszkańca i dochód 
narodowy do podziału przeliczony na 1 mieszkańca dla roku 1955 i 
1979. Są to daty graniczne okresu czasu znamiennego wielkimi prze¬ 
obrażeniami. Naniesiona pozycja Polski dla roku I960 wymaga komen¬ 
tarza. Podana wartość dochodu obliczona z relacji 1 $ USA = 44 zł, 
oDowiązującej wówczas oficjalnie w wymianie handlowej, powinna być 
zmniejszona 2,8- do 4-krotnie, zależnie od przyjmowanego modelu 
określania średniej wartości rynkowej, średnio około 3,5-krotnie. 

Po takiej korekcie wykres ten może nam wiele spraw zilustrować 
za pośrednictwem obu integrujących uśrednionych wartości. A więc 
nie tylko niespotykaną nigdzie energochłonność dochodu narodowego 
i ponad 25-letnie opóźnienie w stosunku do linii rozwojowych kra¬ 
jów o porównywalnym potencjale ale przy uzupełnieniu innymi dany¬ 
mi i kryteriami ilustruje wpływ różnych czynników a w tym szcze¬ 
gólnie dla nas niekorzystnych: strukturalnych i systemowych w 
różnych sferach bytu. 

Monokultura paliwowa Polski znamienna nie spotykanym nigdzie 
udziałem paliw węglowych sprawia na przykład, że musimy zastępo¬ 
wać energią elektryczną część brakujących nam szlachetniejszych 
nośników energii, tj. paliw płynnych. Na mieszkańca и 1986 г. 
średnioroczna zużyta moc elektryczna wynosiła 428 VI. W tym prze¬ 
mysł ma dominujący nie spotykany gdzie indziej udział 245 W, na 
potrzeby komunalne przypada zaledwie 15 W, a na potrzeby indywi¬ 
dualne mieszkańca w ramach gospodarstwa domowego 48 W. Udział ca¬ 
łości gospodarki komunalnej w zużyciu energii bezpośredniej wyno¬ 
si ok. 1/3 a odpowiednia średnioroczna moc jest rzędu 1 ki. Ыкйшб 
z tego jak uboga jest nasza gospodarka a w tym energetyka. Parni f,-
tajmy przy tym, że człowiek w pokarmie spożywa średnio co naj¬ 
mniej 60 W, na których wyprodukowanie gospodarstwa uspołecznione 
zużywają 4,7 razy większą moc a indywidualne 2,6 razy większą. 

*) Rysunki 4 do 7 oraz niektóre sformułowania zaczerpnięto z 
ekspertyzy Komitetu Termodynamiki i Spalania IV Kydz. Nauk 
Technicznych PAN przyjętej w roku 1987 pt.: "Aktualne potrzeby 
i możliwości działań technicznych i organizacyjnych oraz pro¬ 
wadzenia prac rozwojowych i badawczych dla racjonalizacji gos¬ 
podarki energią" 
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MonoKultura paliwowa zmusza nas oo intensywniejszego niż w in¬ 
nych kr3jach rozwijania skojarzonego z wytwarzaniem energii elek¬ 
trycznej dostarczania ciepła do systemów zdalnego zasilania tą 
postacią energii, 3yło to jedną z podstawowych tez już pierwszej 
ekspertyzy KTiSp z roku 1971/73. Tymczasem udział produkcji cis-
pła w skojarzeniu dramatycznie zmalał (rys. 5*/) z wówczas w r. 
3.971 - 71% do 58% w roku 1985. 

Poprawić naszą sytuację energetyczną w oparciu o wydobywany 
węgiel można - tu spójrzmy na rys. 6*/ - jedynie przez stopniowe 
przesuwanie części węgla ze strefy bezpośredniego spalania dla 
celów grzewczych, stanowiącej ponad 60%, do nowobudowanych elek¬ 
trociepłowni . 

Oedyną szansą energetycznego rozwoju kraju jest natomiast rów¬ 
noległa budowa elektrociepłowni jądrowych zasilających w ciepło 
miasta, przemysł i gospodarkę rolno-nodowlaną. Wiąże się z tym 
budowa sieci przesyłowej tej postaci energii. 

Warto zapewne rzetelnie zbadać w jakim stopniu opóźnienie Du~ 
dowy elektrowni jąarowych w latach 70-tych przyczyniło sig do za¬ 
łamania się struktur gospodarczych i społeczno-politycznych kraju. 

Przez dziesiątki lat istniały w energetyce świata proste zasa-
ay rozwojowe: zdwajanie średniorocznie wytwarzanej mocy i mocy 
zainstalowanej w okresach 8 - 12-letnich zależnie od stopnia i 
stylu rozwoju gospodarki danego kraju, średnio był to 10-letni 
окгеэ zdwajania mocy przy stałym wzroście sprawności i niezawod¬ 
ności nowoDuaowanych bloków energetycznych. Oznaczało to, że po¬ 
łowę mocy zainstalowanej stanowiły a 3/4 mocy produkowały wysoKO-
ssrswne bloki energetyczne, Których wiek nie przekraczał 10 lat. 

lania ropa naftowa z nowych tanich w eksploatacji złóż spowodo¬ 
wała po 1555 roku sKracanie tych okresów w wielu krajach i przys¬ 
pieszanie rozwoju energetyki na tanim szlachetnym paliwie. Często 
następowało to oez istotnego wzrostu nakładów inwestycyjnych, po¬ 
nieważ bloki opalane paliwem gazowym lub ciekłym są znacznie tań¬ 
sze i osiągają przy tym wyższe sprawności efektywne, w przypadku 
bloków gazowo-parowych przekraczana jest w tych przypadkach spraw¬ 
ność wytwarzania energii elektrycznej 50% a efektywność wykorzys¬ 
tania ciepła spalania w takich układach z kogeneracjQ osiąga В5Ч 
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przy znikomym zanieczyszczaniu środowiska (poza emisją CO^). 
Przyhamowanie tempa wzrostu zapotrzebowania na energię po "SZO¬ 

KU naftowym" 1973 г., а w tym szczególnie na energię elektryczną, 
stworzyło w wyniku poczynań racjonalizujących możliwość bardzo zna¬ 
cznego oKresoweyo ograniczenia nowobudowanych mocy siłowni w wielu 
krajach Dosiadających zasobną energetykę. Równocześnie zmusiło to 
wielkich wytwórców do znacznego zwiększenia nakładów na moderniza¬ 
cję istniejących siłowni. Tzw. retrofit starszych bloków, mający 
na celu podnoszenie ich sprawności do poziomu osiągalnego w nowych 
aktualnie oferowanych przy równoczesnymi przedłużeniu ich życia i 
zmnieszeniu ich uciążliwości dla otoczenia, stał się bezwzględną 
koniecznością. 

Struktura ncszej gospodarki i narastające od lat 60-tych za¬ 
cofanie i niedoinwestowanie ilościowe i jakościowe energetyki 
sprawiły, że wszystkie negatywne zjawiska pojawiły się w zwiększo¬ 
nym nasileniu bez szansy na jakiekolwiek choćby częściowo rekom¬ 
pensujące manewry. Mimo ograniczeń produkcji w niektórych szcze¬ 
gólnie energochłonnych zakładach i mimo niedoboru surowców zmniej • 
szającego zużycia energii przez przemysł, sieć krajowa zasilana 
jest obecnie także w zakresie mocy podstawowej przy znacznym 
uoziale takich oloków, które pod wzglęoem sprawności mogłyby Dyć 
dopuszczone najwyżej jako szczytowe, bęczie coraz gorzej, gdyż 
realizowane inwestycje odpowiadają zerowemu rozwojowi gospodarki 
co sygnalizuje dolna Krzywa na rys. 7*7. 

Dominacja paliw węglowych o narastającym udziale części nie¬ 
palnych i siarKi wymaga dodatkowych kosztownych inwestycji w is¬ 
tniejących siłowniach oraz oparcia się w nowobudowanych na dos¬ 
konalszych ale i inwestycyjnie droższych procesach konwersji ener¬ 
gii. Chodzi o procesy gazowo-parowe ze zgazowaniem węgli, odsiar¬ 
czaniem, odazotowaniem i pełnym odzyskiwaniem odpadów w wielkich 
blokach oraz w blokach mniejszej mocy o procesy gazowo-parowe z 
ciśnieniowym spalaniem fluidalnym. 

Musimy zdawać sobie sprawę z tego, ze racjonalizacja użytkowa¬ 
nia, podobnie jak racjonalizacja wytwarzania potrzebnych postaci 
eneryii, wymaga także nakładów inwestycyjnych, które się jednak 
szybko zwracają. Niekiedy w ciągu już kilkunastu miesięcy. W tym 
celu trzeba jednak wytwarzać specjalne, często jednostkowo "na 
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miarę" produkowane maszyny i urz^zenia, a w tym pampy ciepła, 
iermosprężarki, turbiny gazowe, specjalne turDiny parowe itp. 

Niedoinwestowanie energetyki powodujące groźne, trwałe mar¬ 
notrawstwo i prowadzące uo degradacji środowiska jest także jed-
ny:.i ze skutków zainicjowanej już na przełomie lat 50 i 60-tych 
tzw. "oszczęonościowej gospodarki", polegającej na Dozorowaniu 
oszczędności orzy inwestycjach. Przynosi to kolosalne straty w 
t^Ksploatacji przez niezrealizowanie lut) niewłaściwa wykonywanie 
rudnych członów. Ten zły duch przede wszystkim ouuownictws nie 
został jeszcze niestety całkowicie wyparty z energetyki tak za-
;•;-DOowej jak i przemysłowej. 5ilnie odczuwalnym skutkiem tej "osz-
~.:^cnościow9j" gospodarki - chyoa szczególnie dla warszawiaków i 
utaj u Krakowie - jest praca sieci cieplnych. 

"Oszczędnościowa" gospodarka oparta była w pewnym stopniu na 
złudzie taniej energii i prowadziła np. do budowy ciepłowni w 
miejsce elektrociepłowni w gospodarce komunalnej i do stopniowe-
;.o wypierania skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej w 
nakładach przemysłowych. 

Chciałbym zakończyć akcentem optymistycznym, ydyż niepoczytał-
.iQs: wielu przedsięwzięć gospodarczych w naszym kraju nic znisz¬ 
czyła mej wiary w nasze twórcze możliwości techniczne - pamiętani 
jowiem oynamikg iat 30-tych i niewygaszony jeszcze entuzjazm u 
wielu. Dzięki nawiązaniu w krótkim przebłysku rozsąuku przed pięt-
i-dstoma latami Kooperacji (3rown Boveri, Sulzer itd.) nowobudowa¬ 
ne bloki z turoinami 360 Mw wytwarzanymi przez ZAMECH-Elbląg osią-
•iają najw^yzsze w krajach RWPG sprawności i dyspozycyjności przy 
:• 4jnizszcjj maieriałochłonności . To samo dotyczy Dopowiadających 
•"..;jwyzszej klasie światowej turbozespołów dla naszyun przyszłych 
siłowni jądrowych. Przy czym ostatnio przyjęto w ZAMECH-u zasadę, 
Ł: wszystkie nowobudowane bloki kondensacyjne dla elektrowni kon-
..СППjonainych i jądrowycn oędą przystosowane do zasilania sieci 
cispłowniczych. 



PERSPEKTYWY ODNAWIALNYCH 2RODBŁ ENERGII W POLSCE 

Prof.dr Andrzej Hrvnkiewicz 
Instytut Fizyki Jądrowej Im. H.Niewodniczańskiego w Krakowie 
instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

1. Zasobv energetyczne świata. 
udpowied* na pytanie na jak długo wystarczy nośników 

enerpii pierwotnej nie jest prosta. Po pierwsze nie są rozpoznane 
wszystkie zasoby paliw. Po drugie wzglądy ekonomiczne będą 
decvdowa^ o wykorzystaniu złó2 trudno dostępnych lub o niskiej 
koncentracii. Trudno przewidzieć w jakim stopniu stanie się opła¬ 
calna eksploatacja zło* węgla z terenów podmorskich, otrzymywanie 
olejów węglowodorowych z łupków bitumicznych a uranu z nisko¬ 
procentowych rud a nawet z wody oceanów. Po trzecie czas zużywa¬ 
nia zasobów zalety od przyjętego scenariusza zapotrzebowania ene¬ 
rgii pierwotnej i od udziału rodnych jej źródeł. 

l.l. Kopalne paliwa organiczne. 
V» Tabeli 1 podane eą zasoby kopalnych paliw konwencjonal¬ 

nych podzielone na dwie kategorie. Do kategorii 1 zaliczone są 
zasoov o cenach (z 19B1 r\ w przypadku węgla poniżej 25S/t p.u., a 
w przypadku ropy i cazu poniżej 60S/t p.u. Do Kategorii 2 nale?ą 
zasoby droższe ale o cenach poniżej 50$/t p.u. w przypadku węgla i 
poniżej 12US/t p.a. w przypadku ropy i gazu. 

Jabela 1. Zasoby kopalnych paliw konwencjonalnych (Twlat;. 

Kategoria 1 Kategoria 2 Łącznie 

Węgiel 560. 1020 1580 
Kopa naftowa 260 570 S3Ó 
Gaz ziemny . 270 270 540 

Razem: 1090 I860 2950 
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Przypuśćmy, ге wzrost zużycia energii w ciągu 60 lat (do 2050 r) 
będzie 3 krotny i ustabilizuje się na poziomie 33 TWl&t/rok (35£ 
mid t p.u./rok). Przy dodatkowym, upraszczającym założeniu, że 
zapotrzebowanie na energię pierwotną będzie do 2050 r. rosło 
liniowo, łatwo oszacować, ге potrzeby energetyczne świata byłyby 
pokryte przez zasoby kategorii 1 i 2 węgla przez ok. 65 lat, ropy 
przez ok. 40 lat, a gazu ziemnego przez ok. 30 lat. Łącznie, przy 
założonym scenariuszu wzrostu, zasoby kopalnych paliw 
konwencjonalnych kategorii 1 i 2 wystarczyłyby na ok. 110 lat. 

Na szczęście mamy inne źródła energii pierwotnej. Są to 
odnawialne źródła, stanowiące pochodne energii słonecznej, ener¬ 
gia geotermalna oraz energia jądrowa oparta na zjawisku rozszcze¬ 
pienia jąder atomowych. W dalszej przyszłości można się spodzie¬ 
wać bezpośredniej zcentralizowanej zamiany energii słonecznej na 
energię elektryczną i wykorzystania energii termojądrowej, opar¬ 
tej na zjawisku fuzji czyli łączeniu się jąder atomowych. 

1.2. Odnawialne źródła energii. 
W tabeli 2 zestawione są oszacowania technicznych możli¬ 

wości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Podane liczby 
wyglądają optymistycznie. 

Tabela 2. Techniczne możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii pierwotnej. 

Źródło Twlat/rok 

Energia biomasy b 
Hydroenergia 3 
Energia wiatru 3 
Energia maretermiczna (ciepło oceanów) 1 
Energia pływów, prądów i fal morskich 0.1 
Energia słoneczna (konwersja lokalna) 2.2 

Łącznie 15.3 



Jednak praktyczne wykorzystanie wymienionych źródeł energii je6t 
dalekie od podanych granic. Np. produkcja biomasy dla uzyskania 6 
TWłat/rok wymagałaby, ze względu na niską sprawność procesu 
fotosyntezy (5-6%), zagospodarowania 30 min km lasów. Jest to po¬ 
wierzchnia dwukrotnie większa niż wykorzystwana obecnie do produ¬ 
kcji rolnej całego świata. Największa elektrownia wodna 1TAIPU na 
rzece Paranie, na granicy Brazylii i Paragwaju, ma projektową moc 
szczytową 12.6 GWe, co stanowi zaledwie 0.4 % podanej w Tabeli 2 
wartości 3 TW. W skali całeg globu przewidywany jest wzrost 
udziału energii wodnej w zaspokajaniu potrzeb energetycznych 
świata, ale wzrost ten nie będzie duży i udział hydroenergetyki w 
produkcji energii elektrycznej, nie przekroczy do połowy XXI wieku 
10 %, w porównaniu z obecnym udziałem 6 X. Największa elektrownia 
wiatrowa, budowana-na wyspie Orkney w Szkocji ma mieć moc 3 MW, a 
więc 1000 takich elektrowni musiałoby pracować na świecie aby 
osiągnąć techniczną granicę podaną w Tabeli 2. 

Poza tym możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii zależy w bardzo dużym stopniu od regionu świata. Np. w 
krajach podzwrotnikowych biomasa stanowi poważne źródło energii. 
Brazylia pokrywa z tego źródła 25 % swego zapotrzebowania, Indie 
50 %, a Kenia 75 %, podczas gdy w krajach o chłodnym klimacie 
wykorzystanie biomasy może mieć tylko marginesowe znaczenie. 
Co prawda na szczególną wzmiankę zasługuje Szwecja, która ze 
względu na wielkie obszary leśne produkuje z biomasy ok. 8 % 
potrzebnej jej energii. Wykorzystanie na liczącą się skalę energii 
cieplnej oceanów jest możliwe tylko w obszarach koło równikowych. 
Energia pływów morskich może być wykorzystana tam gdzie różnice 
poziom' morza w czasie przypływu i odpływu są dostatecznie du?e. 
Zależy to od ukształtowania brzegów. Np. , dochodząca do 13.5 m 
amplituda pływów w okolicy St.Malo, we Francji wynika ze 
spiętrzania się fali przypływu Oceanu Atlantyckiego w Zatoce 
Biskajskiej, a następnie jej wlewania się do Kanału La Manche i 
ponownego spiętrzenia na, stanowiącym naturalną tamę, półwyspie 
Normandii. Zbudowana u ujścia rzeki La Rance elektrownia pływowa 
pracuje od 1967 roku. Jej 24 rewersyjne turbiny wodne o mocy 10 MW 
każda dostarczają do sieci energetycznej Francji średnio ou MVfe. 

W Tabeli 2 wymieniona jest lokalna konwersja energii 
słonecznej. Pozycja ta wymaga komentarza. Energia dostarczana 
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Ziemi w postaci promieniowania słonecznego jest kolosalna. Moc 
promieniowania padającego na Ziemię wynosi ok. 8 . 10 TW. Wyko¬ 
rzystanie 1/1 000 000 części energii promieniowania słonecznego 
pokryłoby z nadmiarem zapotrzebowania energetyczne ludzkości. 
Wielu ludzi jest wobec tego przekonanych, że jest to najlepszy 
sposób zaspokojenia głodu energetycznego świata. Na przeszkodzie 
realizacji tej wizji stoi mała gęstość strumienia promieniowania 
padającego na Ziemię. W najbardziej nasłonecznionych obszarach 
kuli ziemskiej nie przekracza ona średnio rocznie 400 W/m . Aby 
zaspokoić potrzeby energetyczne świata należałoby pokryć odbior-2 nikami promieniowania słonecznego wiele milionów km powierzchni 
Ziemi. Problemem są również dobowe i roczne zmiany nasłonecznie¬ 
nia. Możnaby sobie z tym poradzić umieszczając detektory promie¬ 
niowania słonecznego na satelitarnych stacjach kosmicznych, ale w 
jaki sposób odebrana tam energia będzie przesyłana na powierz¬ 
chnię Ziemi? Można te problemy szerzej omawiać, ale ograniczę się 
do stwierdzenia, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat nie 
należy oczekiwać budowy elektrowni słonecznych, opartych na bez¬ 
pośredniej konwersji energii promieniowania na energię elektry¬ 
czną, które by odegrały istotną rolę w bilansie energetycznym 
świata. Większe znaczenie będzie miała metoda heliotermiczna, 
polegająca na przemianie energii promieniowania na ciepło. Wytwo¬ 
rzone ciepło może być użyte do ogrzewania pomieszczeń, co jest 
coraz powszechniej stosowane w krajach o dużym nasłonecznieniu, 
lub wykorzystane do wytwarzania pary wodnej napędzającej turbiny 
elektrowni. Tego typu eksperymentalne elektrownie słoneczne o 
małej mocy do 10 MWe już działają, a większe do 100 MWe są w bu¬ 
dowie. W elektrowniach słonecznych kolektorami promieniowania mogą 
być heliostaty - zwierciadła skupiające promieniowanie słoneczne 
na absorberze, przez który przepływa substancja robocza, 
przenosząca ciepło do wytwornicy pary. Innym rozwiązaniem jest 
staw cieplny z czarnym dnem i dwiema warstwami wody, z których 
dolna, silnie zasolona, akumuluje ciepło wykorzystane następ¬ 
nie do wytwarzania pary. Na tej zasadzie działa elektrownia sło¬ 
neczna o mocy 5 MWe w Izraelu, w pobliżu Morza Martwego. 

Poświęciłem więcej uwagi wykorzystaniu energii promienio¬ 
wania słonecznego żeby pokazać, że chociaż jest to niewyczerpalne 
źródło energii, to ze względów technicznych i ekonomicznych jego 
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bezpośrednie wykorzystanie na wielką, zcentralizowaną skalę nie 
będzie możliwe w ciągu najbliższych dziesięcioleci. Nie mniej 
lokalna, wynikająca z korzystnych raiejscowych warunków, konwersja 
energii słonecznej w energię elektryczną, a w szczególności w 
cieplną może być liczącym się wkładem w zaspokojenie potrzeb 
energetycznych. Taki właśnie udział energii słonecznej został 
uwzględniony w Tabeli 2. 

i.3. Energia geotermalna. 
Wnętrze Ziemi jest olbrzymim rezerwuarem ciepła. Jego 

źródłem jest rozpad pierwiastków promieniotwórczych, przede 
r\ o O •y О К 

wszystkim należących do naturalnych szeregów rozpadu U, U i 
Tli oraz K. Normalny gradient geotermiczny wynosi 25-30 C/kiUi 

co znaczy że na głębokości 1000 ra temperatura jest od 25°C do 30°C 
wyższa niż śre.dnia roczna temperatura na powierzchni. Gradient 
temperatury może być znacznie wyższy w okolicach ogrzewanych 
przez aktywność wulkaniczną. Temperatura kilkuset stopni może tam 
wystąpić już na głębokości kilku kilometrów. 

Najprostszym sposobem wykorzystania tego źródła energii 
jest odprowadzanie na powierzchnię gorącej wody lub pary wodnej z 
naturalnych złóż wód geotermalnych. Temperatura powyżej 60 С poz¬ 
wala na użycie wód w celach grzewczych, a przy temperaturze powy¬ 
żej 150°C opłaca się przetwarzanie' ciepła w energię elektryczną. 
Największymi elektrowniami wykorzystującymi gorącą wodę są 
Wairakei w Nowej Zelandii (200 MW) i Cerro Prieto w Meksyku (150 
MW к Gorąca para zasila elektrownie wyższej mocy The Gayers w 
Kaliforni (670 MW) i Lardelło we Włoszech (400 MW). W Salwa¬ 
dorze i na Filipinach znaczna część zapotrzebowania na energię 
elektryczną jest pokryta z tego źródła. Wykorzystanie energii 
geotermalnej, chociaż nie wytwarza produktów spalania, nie jest 
całkowicie obojętne dla środowiska, gdyż wraz z parą wodną wydo¬ 
stają się z gorących pokładów na powierzchnię takie gazy jak H_S i 
SO2, a niska sprawność elektrowni geotermalnych wymaga odprowa¬ 
dzania wielkich ilości ciepła odpadowego. 

25 



2. Alternatywne Źródło energii w Polsce. 

Spośród źródeł energii wymienionych w Tabeli 2 w polskiej 
energetyce pewną rolę nogą odegrać: energia wodna, energie wiatru 
oraz wykorzystanie energii słonecznej i geotermalnej w celach 
grzewczych. Produkcja biogazu z odpadów rolniczych powinna być 
również wzięta pod uwagę, chociaż rola tego źródła w bilansie 
energetycznym Polski będzie znikoma. Badania nad możliwością 
wykorzystania energii geotermalnej powinny być zintensyfikowane, 
jrdyż według ocen Instytutu Surowców Energetycznych AGH w przyszłym 
stuleciu energia geotermalna może mieć liczący się udział w 
energetyce Polski jako komplementarne źródło ciepła. 

a i Energia woona 
łączna zainstalowana moc w 120 zawodowych* elektrowniach 

wodnvch w Polsce wynosi obecnie 2005 MWe, co stanowi 6,9 % cał-
Kowitej mocy elektrycznej zainstalowanej w kraju. W tym moc śre¬ 
dnia dużych elektrowni systemowych wynosi 1756 MWe. Trzy z nich 
to elektrownie pompowe o mocy 1330 MWe, które spełniają rolę 
regulacyjną i stanowią bazę mocy interwencyjnej w okresach szczytu 
zapotrzebowania, których jednak nie należy uwzględniać w bilansie 
energetycznym kraju. Plany rozwoju elektrowni wodnych przewidują 
uruchomienie do 2000 г elektrowni Czorsztyn (90 MWe) Ciechocinek 
(162 MWe) i Wyszogród (150 MWe) oraz elektrowni pompowej Młoty 
i75O MWe). Łączna więc moc wielkich elektrowni wodnych będzie w 
^000 г wynosić 2908 MWe. Odejmując od tej liczby moc elektrowni 
pompowych 2080 MWe otrzymujemy 828 MWe co będzie udziałem netto 
hydroenergetyki w naszym bilansie energetycznym. 

Jeżeli uda się dc 2000 r zbudować 415 planowanych małych 
elektrowni wodnych, to razem z 611 istniejącymi, uratowanymi przed 
zniszczeniem, będziemy mieli 1026 takich obiektów o łącznej mocy 
zainstalowanej ok. 200 MWe. Niestety, nie mają racji ci, którz • 
w budowie małych elektrowni wodnych chcieliby widzieć rozwiązanie 
Droblemów energetyki kraju. Polska jest na ogół krajem płaskim i 
nasze rzeki nie stanowią poważnych źródeł energii, a z podanych 
liczb wynika, że hydroenergetyka w Polsce będzie grała przede 
wszystkim rolę rezerwy interwencyjnej w postaci elektrowni 
pompowych. 



b) Energia wiatru 
Położenie geograficzne Polski i rzeźba jej powierzchni nie 

stwarzają korzystnych warunków do wykorzystywania na dużą skalę 
energii wiatru. Szybkości wiatrów są na ogół niewielkie, a okresy 
bezwietrzne długie. Wykorzystanie energii wiatru jest szczególnie 
trudne ze względu na nieregularność tego zjawiska. Wymagane są 
systemy magazynowania energii oraz urządzenia do regulacji szybko¬ 
ści obrotów generatorów prądu. Wiatrowa elektrownia rolnicza, 
opracowana przez Instytut Budownictwa. Mechanizacji i Elektryfi¬ 
kacji Rolnictwa (.IBMER) ma moc prądnicy 16 kW i pracuje przy 
prędkościach wiatru od 4,5 m/s do 18 m/s. Wysokość wieży jest 
równa 18 m, a średnica koła wiatrowego wynosi 10 m. Koszt ok. 6 
min zł, wg cen z 1968 r. 

Koszty inwestycyjne elektrowni wiatrowych są wysokie, vr 
przeliczeniu na jednostkę mocy są wielokrotnie wyższe od kosztów 
elektrowni węglowych lub jądrowych. Poza tym ich wadą jest wytwa¬ 
rzany hałas i zeszpecenie krajobrazu. Wydaje się, że większą 
przyszłość w Polsce mają wiatrowe pompownie wody, gdyż przy takii-' 
wykorzystaniu wiatru jego^-nieregularność nie ma istotnego znacze¬ 
nia. 

c) Energia słoneczna 
W Polsce średni strumień energii słonecznej wynosi ok. 150 

W/m . Bezpośrednia konwersja tej energii na elektryczną przy 
użyciu ogniw fotowoltaicznych jest mrzonką. Zakładając stosunkowo 
dużą, bo 10 % sprawność ogniw, średnia moc otrzymana z powierz¬ 
chni 100 m osiągałaby 1,5 kWe. Koszt ogniw pokrywających taką 
powierzchnię byłby rzędu 100 000 $. Gdybyśmy chcieli w ter» sposób 
zaspokoić całe zapotrzebowanie Polski ma moc elektryczną (30 "We 
mocy zainstalowanej), to musielibyśmy pokryć ogniwami fotowolta-
icznymi 2000 km . Same ogniwa kosztowałyby horrendalną sumę 
bilionów dolarów, a do tego doszłyby niebagatelne koszty cementu, 
stali i innych materiałów do budowy podpór, na których te ogniwa 
byłyby umieszczone. A ich czyszczenie, a zawartość w nich 
toksycznych substancji! Przedstawione oszacowanie pokazuje jak 
absurdalne są nieprzemyślane sugestie ludzi, którzy w energii 
słonecznej widzą panaceum na głód energetyczny Polski i Świata. 
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Heaine natomiast jest wykorzystanie promieniowania sło¬ 
necznego do celów grzewczych przez instalację cieplnych baterii 
słonecznych, z których gorąca woda służyłaby do ogrzewania pomie¬ 
szczeń. W krajach o dużym nasłonecznieniu ta metoda jest już po¬ 
wszechnie stosowana, w Polsce pozwoliłaby na pewną oszczędność 
surowców energetycznych zużywanych do wytwarzania ciepła. 

d) Energia biomasy 
wspomniany już IBMER zainstalował w kilku gospodarstwach 

rolnych prototypowe komory fermentacyjne gnojowicy produkujące 
biogaz. Komora przetwarzająca gnojowicę w gospodarstwie o obsa¬ 
dzie 25 tzw. jednostek przeliczeniowych czyli sztuk hodowlanych o 
wadze 500 kg daje .̂ redno w ciągu roku 35 m biogazu na dobę. Jest 
więc w ciągu roku źródłem 200 GJ energii co odpowiada ЗА kg p.u. 

3 lub 27 ш gazu ziemnego. Przedsiębiorstwo Robot Instalacyjno -
Montażowych Budownictwa Rolniczego instaluje większe biogazownie 
wytwarzające do 120 m biogazu na dobę. Koszt takich inwestycji 
wynosi kilkanaście milionów złotych wg cen z 1988 roku. 

e) Energia geotermalna 
W poprzednich paragrafach przedstawione zostały t.zw. 

odnawialne źródła energii, będące pochodną energii słonecznej. Jak 
v.idać z przytoczonych danych te źródła energii nie będą miały w 
perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat, istotnego znaczenia 
w bilansie energetycznym Polski. Oczywiście trzeba je wykorzysty¬ 
wać, gdzie tylko jest to możliwe. Trzeba budować małe elektrownie 
wodne i wiatrowe, trzeba instalować cieplne baterie słoneczne na 
dachach domów, trzeba produkować gaz z odpadów. Pomoże to 
gospodarstwom rolnym, zasili warsztaty rzemieślnicze, spowoduje 
oszczędności w gospodarstwach domowych. Nie łudźmy się jednak, że 
będziemy duże zakłady przemysłowe zasilali przy pomocy wiatraków. 

W odróżnieniu od odnawialnych źródeł energii energia wód 
geotermalnych stanowi poważne potencjalne źródło ciepła. Z doty¬ 
chczas opublikowanych danych wynika» że szansę racjonalnego wyko¬ 
rzystania wód geoteraalnych istnieją na ponad 1/3 powierzchni 
kraju. Energia cieplna tych wód mogłaby zastąpić część energii 
cieDlnej pozyskiwanej ze spalania węgla. Polskie wody geotermalne 
mają różne temperatury i różny stopień mineralizacji. Zakres 
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temperatur wód, występujących na głębokościach od 1 km do 4 km, 
leży w przedziale 30 - 120°C. Obszarami najbardziej atrakcyjnymi 
pod względem wykorzystania energii są: Niecka Podhalańska (475 
km ), Obszar Grudziądzko-Warszawski (70 ty6.km ) i obszar 
Szczecirisko-Łódzki (67 tyБ.km ). w zależności od potrzeb odbiorcy 
tno2na na tych obszarach uzyskać zarówno wody nisko jak tez 
wysokotemperaturowe. Zasoby ciepła wydobywalnych wód geotermal-
nych w Polsce ocenia się na 7,8 mld ton p.u, co stanowi ok.2<t X 
wszystkich wydobywalnych zasobów konwencjonalnych surowców ener¬ 
getycznych. Największe z nich - zasoby węgla kamiennego są tylko 3 
razy większe. Niestety, nie ma w Polsce złó2 geotermalnych o 
temperaturach, które umożliwiłyby budowę elektrowni, toteż można 
je jedynie wykorzystywać w celach grzewczych. Nie najeży się przy 
tym spodziewać że wykorzystanie tego źródła energii na większą 
skalę nastąpi wcześniej niż za 20 - 30 lat. 



Władysław R. Gundlach 

O rozproszonych wytwórcach potrzebnych postaci energii 
ze źródeł odnawialnych i z odpadów*) 

W referacie poruszono bardzo ważną dla naszego kraju sprawę od¬ 
twarzania zniszczonej w latach 50/60 drobnej energetyki wodnej i 
jej dalszego rozbudowywania także dla potrzeb racjonalizacji gos¬ 
podarki wodnej kraju tak ważnej w sferze ochrony środowiska. 

Proszę Państwa, w całym obszarze konwersji energii z budowę po¬ 
trzebnych maszyn i urządzeń włącznie należy pamiętać o głoszonej 
przez Alberta Schweitzera zasadzie, że "trzeba przede wszystkim 
potrafić z tego co jest dostępne tworzyć to co jest potrzebne". 

Należy zwrócić uwagę na odpady komunalne: śmieci spalane w 
złożach fluidalnych zasilają w ciepło sieci zdalnego zaopatrywa¬ 
nia (Szwajcaria, RFN i inni) ścieki biotechnologicznie przetwarza¬ 
ne dostarczają gaz do napędu silników tłokowych (пр. "Warta" w 
Częstochowie) lub silników turbospalinowych pracujących w gospo-
uarce skojarzonej. Największym twórcą odpadów (np. ok. 134 wszel-
kicn oapadów w RFN) jest rolnictwo i gospodarka hodowlana a ta*że 
leśna. 

Szczególnie obiecujące jest przetwarzanie odDadów połączone z 
wytwarzaniem biogazu użytkowanego do zasilania silnika napędzają¬ 
cego prądnicę lub pompę ciepła służącą np. oo schładzania лпека i 
grzania wody lub pomieszczeń w połączeniu z wykorzystywaniem ener¬ 
gii okolicznych wód, ziemi lub ciepła zgromadzonego ы naturalnych 
lub sztucznych zasobnikach. 

Te drobne kilku- czy kilkudziesięciokilowatowe agregaty pracu¬ 
jące w lokalnej gospodarce energetycznej (oczywiście w tym turbi¬ 
ny wodne i wiatrowe wraz z akumulacją energii cieplnej, a także 
oezpośrednio słonecznej) spełniają wielu innych (poza wytwarza¬ 
niem energii) ważnych zadań sprzyjających intensyfikacji gospo¬ 
darki rolno-hodowlanej i ochronie środowiska, m. innymi przez 
cnemiczno-termiczne przetwarzanie i uszlachetnianie odpadów. 

Zbyt mało uwagi poświęca się cieplnej energii odpadowej proce¬ 
sów energetycznych i przemysłowych mogącej wspomagać i intensyfi-
Kować gospodarkę rolną i hodowlaną iakże w różnych akwenach w 
procesach cyklicznego uszlachetniania białka. 

*) wypowiedź w dyskusji do referatu prof. A. Hrynkiewicza na 
sesji popołudniowej 1988-09-06 
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SKUTKI EKOIOGICZNE I ZDROWOTNE SPALANIA WĘGLA 

Zygmunt Kolenda - Akademia Górniczo-Hutnicza 
w Krakowie 

1. Wstęp. 
Rozwój ludzkości związany jest nierozerwalnie z rozwojem 

źródeł energii. Postęp ekonomiczny, naukowy i kulturalny świa¬ 
ta zależy od zdolności wykorzystania tych źródeł. Niedostatek 
energii to spadek stopy życiowej, wzrost bezrobocia i wynika¬ 
jące stąd niepokoje społeczne. Z kolei, rozwój źródeł energii 
to postępująca degradacja przyrody i zagrożenia zdrowia i ży¬ 
cia ludzkiego. Bezwzględny wzrost zużycia energii pierwotnej 
na świecie związany jest bezpośrednio ze wzrostem ludności po¬ 
mimo osiągnięć technologicznych w zakresie oszczędności. 
0 skali problemu świadczy fakt, że od początku cywilizacji do 
połowy obecnego stulecia ludzkość zużyła około 220 - 280 milia¬ 
rdów t.p.n. zaś ilość ta około roku 2030 zużywana będzie w cza¬ 
sie ok. 10 lat. Bardziej szczegółowa analiza trendów rozwojo¬ 
wych w zakresie energetyki prowadzi do następujących wniosków 
/8,9,15/: 
- ilość dostarczanej energii z ropy i przypuszczalnie z gazu 
naturalnego skończy bilansować zapotrzebowanie przypuszczal¬ 
nie około 2000 roku, 

- zapotrzebowanie globalne energii pierwotnej będzie wzrastać 
nawet w przypadku wprowadzenia istotnych ogranie ze ć" oszczęd¬ 
nościowych, 

- zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie wzrastać linio¬ 
wo w najbliższych kilku dziesięcioleciach, 
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- nowe źródła energii (synteza lekkich jąder) i odnawialne 
źródła energii nie wniosą istotnego wkładu w globalny bi¬ 
lans energetyczny, 

- do dyspozycji, głównie w zakresie produkcji energii elek¬ 
trycznej, pozostaną dwa źródła energii - węgiel i energia 
jądrowa. 
V tablicy 1 pokazano tendencje rozwojowe świata w zakre¬ 

sie paliw i energii w czasie ostatnich dwudziestu lat. 

Tablica 1. Światowe zużycie paliw i energii /16/. 

ludność świata (min) 

Zużycie surowców min t 
energetycznych ^ . ^ 

Wydobycie węgla 
kamiennego kg/nnrok 

Wydobycie węgla 
brunatnego kg/m-rok 

Ropa kg/m.rok 

Gaz naturalny GJ/m«rok 

Produkcja energii 
elektrycznej kWh/m»rok 
(w tym w elektro¬ 
wniach jądrowych) 

1970 

3696 

7045 

1907 

578 

214 

617 

10,4 

1367 

21,4 

1980 

4432 

9265 

2090 

615 

235 

672 

12,2 

1895 

157 

1986 

4917 

9366 

1905 

637 

240 

569 

12,3 

2046 

244 

Użytkowanie wzrastających ilości energii pierwotnej niesie 
ze sobą wzrastające zagrożenia dla całej biosfery. Wobec du¬ 
żej skali problemu zagrożeń, omówione zostaną zagrożenia zwlą-
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zane ze spalaniem paliw kopalnych, głównie węgla, jako stwa¬ 
rzające największe niebezpieczeństwo i wywołujące największe 
zaniepokojenie społeczne. 

Zagrożenia związane z użytkowaniem stałych paliw kopalnych 
swiązane są z wydobyciem, przygotowaniem i transportera, szko¬ 
dliwością produktów spalania (gazy, odpady stałe) oraz wystę¬ 
powaniem lokalnych źródeł ciepła odprowadzanego do otoczenia. 

W tabl icy 2 podano niektóre wskaźniki energetyczne oraz 
produkcję odpadów gasowych i stałych elektrowni węglowej o 
mocy 1000 ffie, 

Tablica 2. Wybrane wskaźniki elektrowni węglowej o mocy 
1000 MWe / 1 7 / . 

Zużycie paliwa 

Zużycie t lenu 
spalania 

Do atmosfery: 
co2 

so2 

NOx 
Pył 

Odnady s ta łe do 

(t/min) 

do 
(t/min) 

(t/min) 
(kg/min) 
(kg/min) 
(kg/min) 

składowania 
(m3/min) 

7.0 

12,4 

15,0 
76,0 
18,0 

H3,0 

1,0 

(180 wagonów 56 t/dobę) 

(21600 t/dobę) 
(1^9440 kg/dobę) 

(25900 kg/dobę) 
(205920 kg/dobę) 

(1440 m3/dobę) 

W przypadku Polski, przy mocy elektrycznej zainstalowanej 
30000 Ше i mocy średniej ok. 15000 MWe, zużycie węgla wynosi 
odpowiednio 5400 wagonów 56 t na dobę w szczycie i 2700 wago¬ 
nów na dobę przy średnim obciążeniu systemu energetycznego. 
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2. Wydobycie, przygotowanie i transport węgla. 
Główne zagrożenie życia ludzkiego przy wydobyciu i trans¬ 

porcie węgla stanowią wypadki śmiertelne górników i pracowni¬ 
ków transportu. Szacuje się, że każdy milion ton wydobytego 
węgla opłacany jest tragiczną śmiercią górnika /2/. Doliczyć 
należy straty wynikające ze wzmożonej zachorowalności górni¬ 
ków, przede wszystkim na występującą często chorobę zawodową 
- pylicę płuc. Nie rozporządzamy statystyką wypadków przy 
transporcie węgla i odpadów stałych, ale jest oczywiste, że 
przewożenie wielu milionów ton paliwa i odpadów pociąga za 
sobą liczne nieszczęśliwe wypadki pracownikov/ transportu. 

Zagrożenie środowiska związane z wydobyciem węgla to prsede 
wszystkim wprowadzenie do rzek zanieczyszczonych wód kopal¬ 
nianych, osiadanie terenu, w tym miast i osiedli, zmniejsze¬ 
nie powierzchni uprawnej i lasów, rozbudowywane wciąż składo¬ 
wiska odpadów i powstawanie depresji wodnych prowadzące do 
pustynnienia. Wody kopalniane odprowadzane z kopalni w olbrzy¬ 
mich ilościach, mogą być - w zależności od rodzaju kopalni ~ 
kwaśne, alkaliczne lub zasolone. 

Wody kwaśne zawierają przede wszystkim kwas siarkowy (ich 
wartość pH wynosi od 2 do 4,5) oraz są zanieczyszczone roz¬ 
puszczalnymi związkami niebezpiecznych dla zdrowia ciężkich 
metali (cynk, ołów, kadm, rtęć). Wprowadzone do rzek niszczą 
w nich życie biologiczne a przedostając się do powierzchnio¬ 
wych źródeł wody pitnej stanowią zagrożenie życia ludzkiego. 
Wody alkaliczne i zasolone są również szkodliwe dla środowi¬ 
ska. 

Odprowadzanie dużych ilości wód kopalnianych zakłóca natu¬ 
ralne warunki hydrogeologiczne, powoduje odwodnienie gleby 
i powstawanie powierzchni stepowych. Prowadzi to w konsekwencji 



do obniżenia plonów a rekultywacja wymaga zmian w struktu¬ 
rze upraw rolnych oraz budowy nowych, ujęć wody i sieci wo¬ 
do ciągowych,. 

W kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego oprócz powsta¬ 
wania głębokiego i rozległego leja depresyjnego (w Polsce do 
głębokości ponad 200 д) pojawia się problem magazynowania 
zdejmowanego nadkładu ziemnego wynoszącego przeciętnie w m 
na tonę wydobywanego węgla /2/. Z tego względu tereny kopalni 
odkrywnowych przypominają księżycowy krajobraz. 

3. Zagrożenia wynikające z -procesów spalania. 
Spalanie paliw polega na egzotermicznych reakcjach che¬ 

micznych pierwiastków palnych (w przypadku paliw stałych 
głównie węgla) z tlenem. Największym ilościowo produktem 
reakcji jest dwutlenek węgla C0_ emitowany do atmosfery w 
postaci gazowej. Spalaniu paliw, oprócz wytwarzania dwu¬ 
tlenku węgla, towarzyszy emisja do atmosfery także tlenku 
węgla (CO), dwutlenku siarki (S0„), tlenków azotu (N0x) oraz 
pyłów i rakotwórczych związków węglowodorowych np. benzo/a/ 
pirenu. Składniki te zanieczyszczają powietrze, glebę, wodę, 
a w konsekwencji żywność. Emisja tych zanieczyszczeń prowa¬ 
dzi również do zaburzenia naturalnego bilansu i cyklu wymia¬ 
ny podstawowych pierwiastków chemicznych materii ożywionej: 
węgla, tlenu, azotu i wodoru. Procesy chemicznej konwersji 
paliw kopalnych są odpowiedzialne w 80 % za obecne zanieczysz¬ 
czenie powietrza /i/. 

Dwutlenek węgla jest nieuniknionym produktem spalania. 
Zapobieżenie jego emisji do atmosfery nie jest obecnie techno¬ 
logicznie możliwe i nie należy się spodziewać rozwiązania 
tego problemu nawet w dalszej przyszłości. Od roku 1860, czyli 
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od początku Rewolucji Przemysłowej, spalanie paliw natural¬ 
nych uwolniło do atmosfery ok. 185 miliardów ton pierwiastka 
węgla. Roczna emisja węgla wzrosła od 93 milionów ton w 1860 
roku do około 5 miliardów ton obecnie, czyli ponad 50-krot-
nie. Daje to emisję około 18 milardów ton C0 2 rocznie. 
W 2050 r. liczba ta wzrośnie do ponad 50 miliardów ton /1/. 
Naturalną drogą pozbywania się nadmiaru dwutlenku węgla w 
atmosferze jest proces fotosyntezy. Niestety, naturalny pro¬ 
ces fotosyntezy ulega stałemu ograniczeniu wywołanemu zmniej¬ 
szaniem się powierzchni lasów oraz ich rabunkowym karczowa¬ 
niem. Lasy tropikalne, które odgrywają główną rolę w pochła¬ 
nianiu 00? z atmosfery, są dewastowane w zastraszającyc tem¬ 
pie. Jeżeli proces ich karczowania nie zostanie zahamowany, 
to po roku 2000 zostaną, jako liczące się, obszary leśne ba¬ 
senu Zairu, północno-zachodniej Amazonii i Gujany. Przewiduje 
się, że i te lasy znikną w ciągu następnych 80 lat /8/. 

Inną, naturalną drogą pozbywania się dwutlenku węgla z 
atmosfery jest jego rozpuszczanie w oceanach. Niestety, dzia¬ 
łalność człowieka może również ten naturalny proces ograniczyć 
przez zanieczyszczenie powierzchni wód, hamując pochłanianie 
C0„. średnie stężenie CO, w atmosferze stale rośnie, w ciągu 
ostatnich 30 lat wzrosło o około 8 %, od 316 do 345 ppm. /i 4/. 
Dwutlenek węgla odgrywa podstawową rolę czynnika regulującego 
temperaturę atmosfery i powierzchni Ziemi. Wzrost jego stę¬ 
żenia w powietrzu powoduje podwyższanie się temperatury atmo¬ 
sfery, wskutek tzw. efektu cieplarnianego. C0« w atmosferze 
zachowuje się jak filtr jednokierunkowy, który przepuszcza 
promieniowanie słoneczne, a pochłania promieniowanie cieplne 
Ziemi. 

Badania skutków efektu cieplarnianego prowadzi się obecnie 
na dwóch drogach - modelowania komputerowego oraz przez ana-



logie z warunkami klimatycznymi wcześniejszych okresów geo¬ 
logicznych. Przewidywane w drugiej połowie XXI w, podwojenie 
CO w atmosferze doprowadzi do średniego wzroetu jej tempera¬ 
tury o około 3°C na kółkull północnej, przy czym wzrost ten 
będzie większy /do 5°C/ w Europie południowej i Asji Północ¬ 
nej, oraz o 2,5°C na półkuli południowej łącznie s obszarem 
Antarktydy. Jeżeli tak, to doprowadzi to do poważnych zmian 
klimatycznych w Bkali całego globu. Jakie byłyby skutki prze¬ 
widywanego wzrostu temperatury atmosfery można szacować przez 
porównanie z danymi geologicznymi dotyczącymi ostatniego okre-
sv śródlodowcowego, ok. 130.000 lat temu, kiedy występowało 
podobne podwyższenie temperatury. Woda z topniejących lodów 
Arktyki zalałaby obszary zachodniej Syberii, Skandynawia sta 
łaby się wyspą a warunki klimatyczne we wschodniej Europie 
byłyby zbliżone do śródziemnomorskich. Wystąpiłby wzrost po¬ 
ziomu mórz i oceanów o 5 do 7 metrów, powodujący zalanie du¬ 
żych obszarów Europy. Zmiany klimatyczne objęłyby wszystkie 
kontynenty. Oczywiste jest, że przedstawiony tu scenariusz 
skutków efektu cieplarnianego jest tylko jednym z możliwych. 
Kaprawdę może być lepiej lub gorzej /14/. Chodzi jedynie o 
: wrócenie uwagi na problem, którego nie możemy lekceważyć. 
1'asuwa się pytanie, jak zapobiec skutkom efektu cieplarnia¬ 
nego, czyli jak zmniejszyć wzrost stężenia С0_ w atmosferze. 
Najprostsze rozwiązanie to ograniczenie procesu spalania i 
oparcie energetyki świata na innych źródłach energii. Inna, 
znacznie trudniejsza droga, to wychwytywanie i usuwanie dwu¬ 
tlenku węgla z gazowych produktów spalania. Dość fantastycz¬ 
ną propozycją jest składowanie CO- na dnie oceanu na dużych 
głębokościach, gdzie pod naturalnie występującym wysokim ci¬ 
śnieniem tworzyłby warstwę ciecŁy. Inny sposób uniknięcia 

37 



efektu cieplarnianego, to intensyfikacja procesu fotosyntezy 
przez uprawę wielkich ilości szybkorosnącyeh roślin. Produko¬ 
wana w ten sposób biomasa byłaby równocześnie surowcem ener¬ 
getycznym do produkcji tzw. gazoholu, o czym będzie mowa w 
dalszej części artykułu. Nic dziwnego, że takie rozwiązanie 
ma wielu zwolenników. 

0 powadze sytuacji i grożących negatywnych następstwach 
świadczą podjęte na szeroką skalę międzynarodowe badania 
naukowe /5,6,7,10/-. 

Dwutlenek siarki i tlenki azotu stanowią największe, bez¬ 
pośrednie zagrożenie zdrowia ludzkiego i prawidłowego rozwo¬ 
ju życia biologicznego. Co prawda istnieją możliwości techno¬ 
logiczne obniżenia emisji tych gazów do atmosfery, nie są 
jednak w pełni wykorzystywane, głównie z uwagi na wysokie kosz¬ 
ty inwestycyjne. Mamy tutaj na myśli technologie chemicznego 
odsiarczania spalin w elektrowniach czy też spalania paliw 
stałych w obniżonej temperaturze, w tak zwanych paleniskach 
fluidalnych ograniczających w znaczny sposób tworzenie się 
tlenków azotu. 

Odsiarczanie spalin nie rozwiązuje jednak całkowicie pro¬ 
blemów zanieczyszczeń środowiska. Jest rozwiązaniem cząstko¬ 
wym o przejściowym charakterze. Produkty odsiarczania spalin 
mogą być różne w zależności od zastosowanej technologii. 
Może to być czysta siarka lub produkowane z odzyskanego S0_: 
kwas siarkowy, ciekły S0 2, gips oraz siarczan sodowy i amo¬ 
nowy. Za wyjątkiem siarki elementarnej, ilości pozostałych 
produktów odsiarczania staną się w bliskiej przyszłości tak 
wielkie, że nie będą mogły być wykorzystane. Przykładem jeet 
Japonia, gdzie produkcja niskiej jakości gipsu z odsiarczania 
spalin w elektromiach już przekroczyła zapotrzebowanie krajowe. 
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Emitowana obecnie do atmosfery ilośó tlenków siarki 
i azotu jako wynik działalności ludzkiej jest zatrważająca, 
przy czym od 50 do 70 % całkowitej emisji tych składników 
w krajach uprzemysłowionych pochodzi ze spalania paliw w 
celach energetycznych. W roku 1980 Stany Zjednoczone wyemito¬ 
wały do atmosfery ponad 24 miliony ton S0„ i prawie 22 miliony 
ton tlenków azotu. Związek Radziecki emituje rocznie więcej 
rnż 25 milionów ton S0_, z czego ponad 50 % pochodzi z elek¬ 
trowni. Ogółem, emisja na świecie spowodowana działalnością 
ludzką wynosi obecnie około 100 milionów ton S0„ i 64 miliony 
ton N0 , co jest w przybliżeniu równe emisji ze źródeł natu¬ 
ralnych /4/. Tlenki azotu tworzą się podczas wyładować atmo¬ 
sferycznych, w procesach zachodzących w glebie i rozpadzie 
substancji organicznej. Dwutlenek siarki wydzielany jest w wy 
niku erupcji wulkanów, pożarów lasów i procesów rozpadu masy 
organicznej. ¥ okręgach przemysłowych Europy, Ameryki Północ¬ 
nej, ZSRR i Chin ilość emitowanych tlenków azotu i siarki 
5-10 krotnie przewyższa ich naturalną emisję. 

Opad szkodliwych związków siarki i azotu odbywa się na 
dwóch drogach - suchej i mokrej. Ludność żyjąca w sąsiedz¬ 
twie elektrowni jest zagrożona przede'wszystkim przez opad 
E .cny, gdyś tlenki siarki i azotu, z powodu ich większej 
g-ccości od powietrza, ścielą się przy powierzchni ziemi i są 
wdychane przez ludzi, a ponadto, poprzez bezpośrednie reakcje 
z wodami powierzchniowymi i zawilgoceniem gleby, tworzą silne ' 
kwasy - siarkowy i azotowy. W dalszej odległości od źródła, 
do 100 len, część tlenków siarki 1 azotu przechodzi w formę 
siarczanów i azotanów. Ich szkodliwe oddziaływanie na zdrowie 
ludzkie jest znacznie większe od oddziaływania tlenków siarki 
i azotu. Siarczany i azotany obniżają ponadto przezroczystość 
powietrza i są jednym z czynników powodujących powstawanie 
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smogu. Szkodliwy wpływ tlenków siarki i azotu w powietrzu 
atmosferycznym na zdrowie ludzkie jest obecnie udokumentowa¬ 
ny ponad wszelką wątpliwość. Zwiększone stężenie tych skład¬ 
ników prowadzi do chorób serca, płuc i układu oddechowego. 
Szczególnie szkodliwe efekty obserwuje się u niemowląt i jlzie-
ci oraz u osób w podeszłym wieku. Znane są dość powszechnie 
tragiczne wydarzenia w Londynie, gdzie w grudniu 1952 roku 
wskutek smogu powstałego jako wynik inwersji temperatury po¬ 
wietrza i zwiększonej koncentracji produktów spalania \«ęgla, 
zmarło w ciągu kilku dni blisko 4 000 osób. Ełcsperni. oceniają, 
że elektrownia węglowa o mocy 1000 M e powoduje przedwszesną 
śmierć 200-300 osób rocznie /2,3,4,11,13/. 

Tlenki siarki i azotu przenoszone są również przez wiatry 
na odległość tysięcy kilometrów i, przebywając w atmosferze 
przez wiele dni, napotykają na swojej drodze zmienne warunki 
meteorologiczne. Końcowym efektem zachodzących wówczas proce¬ 
sów chemicznych jest tworzenie kwasów siarkowego i azotowego, 
które z deszczem opadają na powierzchnię ziemi. Kwaśne deszcze, 
0 wartości pH mniejszej od 5,6, powodują niszczenie lasów 
1 upraw rolnych, niszczą życie biologiczne w rzekach i jezio¬ 
rach, stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego i po¬ 
wodują niszczenie budowli kamiennych i korozję konstrukcji me¬ 
talowych. 

Najbardziej spektakularnym efektem działania kwaśnych desz¬ 
czów jest stopniowe wymieranie lasów. Niszczony jest nie tylko 
drzewostan ale również wiele gatunków roślin tworzących runo 
leśne, florę bakteryjną oraz grzyby i porosty, niezbędne dla 
egzystencji ekosystemu. Obserwuje się przy tym intensywniejszy 
rozwój różnego rodzaju szkodników. Stopień uszkodzenia lasów 
w Europie przekroczył 8 % ich powierzchni. Najbardziej poszko-



dowanymi krabami Europy s ą F H (52% uszkodzonych lasów), 
Holandia (50 96), Szwajcaria (36 %) oraz Finlandia ( 3 5 # ) / 4 / . 
W Polsce, według oficjalnych danych, 26 % lasów uległo zna-
cznyai uszkodzeniom a około 50% jest zagrożone. Wiele krajów 
cierpi nie -z własnej winy lecz z winy sąsiadów, u których 
emisja SO i N0 jest szczególnie duża. Dlatego też w 1984 
roku wiele krajów zaakceptowało zasady „Klubu 30%". Kraje te 
zobowiązały się do zmniejszenia emisji SO, o 30% do roku 
1993. biorąc za podstave wielkość emisji w roku 1980. Nie¬ 
s te ty , nie wszystkie kraje mogły podjąć takie zobowiązanie. 
Бо Klubu nie przystąpiły m.in. Stany Zjednoczone i Polska, 
chociaż z różnych względów. 

Kwaśne deszcze oraz opady suche (gazowe S0_ i N0 ) uszka-
dzają również uprawy abóż, pasz roślinnych i warzyw. Badania 
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jednego z rodzajów demencji starczej. Aluminium wnika do ko¬ 
mórek organizmu tym łatwiej im mniejsza jest w nich zawartość 
wapna i magnezu. Na chorobę tę cierpi obecnie około 3 miliony 
mieszkańców Stanów Zjednoczonych a ponad 100 000 osób umiera 
każdego roku /4/. 

Wysuwana jest hipoteza, według której degradacja lasów 
jest wynikiem szkodliwego oddziaływania uwalnianego z gleby 
aluminium przy równoczesnym obniżeniu koncentracji wapna i ma¬ 
gnezu. 

Kwaśne deszcze niszczą życie biologiczne w jeziorach i rze¬ 
kach. Wszystkie gatunki ryb giną w wodzie o pH niższym niż 
4,5. Około 20% jezior w Szwecji zostało zakwaszone w alarmu¬ 
jącym stopniu, W południowej Norwegii w znacznej części je¬ 
zior nie rozwija się żaden gatunek ryb. Gdy pH wody jest niż¬ 
sze od 6, to obserwuje się zanik wodorostów, planktonu i bar¬ 
dziej szlachetnych gatunków ryb, jak łosoś i pstrąg oraz ikry 
większości ryb. 

Olbrzymie szkody powoduje przyspieszona przez związki siar¬ 
ki korozja konstrukcji metalowych i niszczenie budynków. Stra¬ 
ty finansowe z tego powodu ocenia się w Europie na 6,5 miliar¬ 
da dolarów rocznie. Nie do oszacowania są ogromne straty spuś¬ 
cizny kulturalnej przeszłości. Uiszczone są pomniki, rzeźby i 
ściany budynków w szczególności z wapieni i marmuru. Tego nam 
nie wybaczą przyszłe pokolenia. 

Pyły stanowią kolejne zagrożenie zwiąsane z pracą elektrow¬ 
ni węglowych. Emisja pyłów do atmosfery wynosi obecnie na świe¬ 
cie od 200 do 400 milionów ton rocznie. Opad tych pyłów wielo¬ 
krotnie przekracza opad pochodzący ze źródeł naturalnych jaki¬ 
mi są wybuchy wulkanów i pył kosmiczny. Opad pyłu kosmicznego 
pochodzącego z meteorytów i komet nie przekracza miliona ton 



rocznie, з. potężne wybuchy wulkanów zdarzają się dość rzadko. 

Bezpośrednim skutkiem emiBji pyłów jest zanieczyszczenie po¬ 

wietrza atmosferycznego powodujące zmniejszenie nasłonecznie¬ 

nia, ograniczenie natężenia promieniowania ultrafioletowego 

oraz powstr-.waiiie groźnego w skutkach smogu i mgieł. Wdychane 

pyły drobnoziarniste powodują mechaniczne uszkodzenie pęche¬ 

rzyków płucnych, a np. cząsteczki krzemianów są przyczyną 

krzemicy (si l ikoza), która jest jedną z form pylicy płuc. 

Toksyczne» kancerogenne i mutagenne działanie wielu substancji 

zawartych w pyłach nie jest dotychczas dokładnie zbadane, 

Stwierdzono jednak, że związki typu policyklicznych węglo¬ 

wodorów (np. tenzo/a/pirenu), występujące w pyłowych produk¬ 

tach niepełnego utleniania paliw, mają działanie kancerogenne 

i mogą być przyczyną zwiększonej umieralności na raka dróg 

oddechowych. 
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bliżu elektrowni jądrowej o mocy 1000 MW/e/ wynosi 2 mremy, 



to dawka otrzymywana rocznie w pobliżu elektrowni opalanej 
węglem brunatnym jest 50-krotnie wyższa, a 40-krotnie wyż¬ 
sza przy spalaniu węgla kamiennego /3/. 

Ciepłe chłodzenia. Podczas pracy elektrowni, znaczna 
cząść ciepła wytwarzanego podczas spalania paliwa, odpro¬ 
wadzana jest do otoczenia w wodzie chłodzącej. Negatywny 
wpływ podgrzewanej wody nie jest istotny. Oszacowano przy¬ 
kładowo, że około 2000 roku temperatura warstwy przypowierz¬ 
chniowej wody Wielkich Jezior w Kanadzie, nad którymi roz¬ 
mieszczono elektrownie jądrowe, wzrośnie zaledwie o około 
0,28 С, со jeot wartością mniejszą od zmiennej temperatury 
w ciągu roku. Problem pojawia się, jeżeli elektrownie budu¬ 
je si<? nad zbyt małymi zbiornikami wody. Należy wówczas sto¬ 
sować dodatkowe chłodzenie wieżowe. 

Obliczono, że gdyby w roku 2000 cała energia elektryczna 
świata produkowana była ze sprawnością 33>ó, to temperatura 
atmosfery uległaby podwyż; 
do efektu cieplarnianego. 
atmosfery uległaby podwyższeniu o 0,28 C. Jest to dodatek 

4. Sytuacja Folski. 

Jak na tle Świata wygląda sytuacja Polski? P.̂ nuje powsze¬ 
chna opinia, że jesteśmy najbardziej zanieczyszczonym i za¬ 
grożonym krajem świata. ?tan ten wynika w znacznej mierze z 
niekorzystnej struktury polskiego systemu paliwewo-energety-
cznego, opartego na węglu. Jesteśmy skazani na węgiel, to 
prawda, ale sposób w jaki to bogactwo naturalne wykorzystu¬ 
jemy nie napawa optymizmem. Niewłaściwa (niektórzy mówią o 
rabunkowej) gospodarka złożami, brak technologii uszlachet¬ 
niania wydobytego węgla, błędna struktura przemysłu oparta 



na przesadnym rozwoju przemysłu ciężkiego, marnotrawienie 
paliw i energii, spalanie w elektrowniach węgla najgorsze¬ 
go gatunku o dużej zawartości siarki i popiołu, prawie cał¬ 
kowity Ъгак urządzeń odsiarczających gazy odlotowe, zastój 
w rozwoju chemicznej przeróbki węgla oraz intensyfikacja 
górnictwa węgla brunatnego, to tylko niektóre negatywne przy¬ 
kłady. Dochodzą do tego - co nie jest bez znaczenia - zagro¬ 
żenia związane z zanieczyszczeniem powietrza docierającego 
z krajów sąsiednich - NP.D i Czechosłowacji, gdzie struktura 
energetyczna jest podobna. Dla ilustracji w tablicy 3 podano 
strukturę paliwowo-energetyczną niektórych krajów. Z tablicy 
wynika, że około 8056 zapotrzebowania r.a energię pierwotną po¬ 
krywane jest w Polsce przez paliwa stałe - węgiel kamienny 
71,1 % i węgiel brunatny 8,6 % . Jest to ewenement w skali 
światowej, gdyż przeciętne światowe zapotrzebowanie na ener¬ 
gię pierwotną zaspakajane przez paliwa stałe wynosi około 
30 % . 

Tablica 3. Energia pierwotna z rożnych źródeł w %% /4/. 

Kraj 

Polska 
NRD 
Czechosłowacja 
Finlandia 
RFN 
ZSRR 
USA 
Szwecja 
Horwegia 

Świat 

Paliwa 
stałe 

80 
70 
62 
32 
30 
27 
23 
10 
6 

30 

Paliwa 
ciekłe 

12 
18 
26 
48 
47 
36 
42 
52 
38 

40 

Gaz na¬ 
turalny 

7 
9 
9 
4 
17 
27 
24 
6 
4 

20 

Hvdro-
energe-
tyka 

1 
-
2 
10 
2 
3 
5 
20 
52 

3 

Energia 
jądrowa 

3 
1 
6 
4 
1 
5 
12 
~ 

3 

Cnne 

-
-
-
6 
1 
-
— 
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Węglowa monokultura, o której mówi się w Polsce z dumą, 
Jest - obok zagrożeń, które stwarza - powodem dużej energo¬ 
chłonności przemysłu. Użycie węgla jako źródła energii powo¬ 
duje z Jednej strony, że wiele technologii jest niekorzyst¬ 
nych energetycznie, z drugiej zaś hamuje wprowadzenie tech¬ 
nologii o wyraźnie większym efekcie ekonomicznym. Bywa też 
przyczyną złej jakości produkcji. 

Spalanie węgla stanowi ponadto źródło zwiększonej ilości 
emitowanego do atmosfery dwutlenku siarki w porównaniu do 
innych paliw kopalnych - repy i gazu naturalnego w odniesie» 
niu do wartości energetycznej paliwa. Wydobyty węgiel nie 
jest poddawany procesowi uczlachetniającemu, głównie odsiar¬ 
czaniu wstępnemu. Mechanizacja w górnictwie i wydobycie za 
wszelką cenę powoduje, że węgle energetyczne zawierają zna¬ 
czne, ponad 3 0 % , ilości substancji niepalnej, a wartość 
energetyczna jest niedopuszczalnie niska. Prowadzi to do 
zmniejszonej wydajności elektrowni, znacznego zanieczyszcze¬ 
nia środowiska oraz dużej awaryjności układów er.ergc-o/cz -
nvch. Poprawa jakości węgli energetycznych przyr.ios-rafcy nie¬ 
wątpliwie liczące się efekty ekonomiczne. 

W roku 1985 roczne wydobycie węgla w Polsce wynii .?ło 1S2 
miliony ton węgla kamiennego (4 uiejsce na sviecic- \*ъ 2hiT,.;-.;h,, 
USA i ZSRR) oraz 57,8 milionów ton węgla brunatnego (6 miejsce 
w świecie po NRD, ZSRR, RFN, Czechosłowacji i USA; z plar.cv.Ł.-
riyai wzrosten jego wydobycia w najbliższej przyszłości, Pol->a 
należy przy tyra do krajów o niskim jednostkowy? (г.я jc--::v;-Ł.-o 
-.lieszkańca) zużyciu energii elektrycr-ne j, Jora>. ;,•.•..-.. :• •.-. ..',.,. ~ 
cie jako jeden z wykładników poziomu iec}^iczae:;o• Г•..,Lу :.ie to, 
•w kWh na mieszkańca wynosiło w roku 1Э35; w Polsce }7С2( 
Czechosłowacji 5201, ZSRR 5567, MU 6692, NRD 6S}9, USA 11 137} 

Szwecji 16 213, Kanadzie 17 744- i Norwegii 24 777 /1,16/. 



Oparcie polskiej energetyki na węglu jest głównym źród¬ 
łem zagrożeń środowiska naturalnego. Już na etapie pozyska¬ 
nia węgla występuje ciąg zagrożeń środowiska i zdrowia lud¬ 
ności i to nie tylko w skali lokalnej. Бо najpoważniejszych 
zaliczyć należy zagrożenie związane z zanieczyszczeniem wód 
powierzchniowych, osiadaniem terenu, w tym miast i osiedli, 
rozbudową hałd odpadów, naruszaniem naturalnych stosunków 
wodnych oraz utratą znacznych powierzchni rolniczych i leś¬ 
nych. Ocenia się, że dalszy intensywny rozwój górnictwa w 
Polsce doprowadzi v roku 1990 do zajęcia działalnością gór¬ 
niczą około 800 tys. hektarów (około 2.6 % powierzchni kra¬ 
ju), -w tym 160 tys. ha terenów rolniczych, i spowoduje dot¬ 
kliwą dewastację około 450 tys. ha. Niebezpieczeństwo zanie¬ 
czyszczenia wód po-wierzchniowych wynika z nadmiernego zaso¬ 
lenia wód kopalnianych (stężenia NaCl dochodzą do 150 g/l) 
odprowadzanych bezpośrednio do rzek. Do wyjątkowo zasolonyc-1 
należą: Wisła na odcinku 200 km od okolic Krakowa i Odra na 
160 km górnego biegu. W ostatnich latach z Górnośląskiego 
Okręgu Przemysłowego (GOP) oraz Rybnickiego Okręgu Wąglowego 
(лС¥) odprowadza się rocznie prawie 800 milionów ton zanie¬ 
czyszczonych wód kopalnianych. W górnictwie odkrywkowym węgla 
r^unatnego odpompowuje się około 370 min ton wód rocznie. 
С rnictwo to powoduje powstawanie lei depresyjnych znacznych 
rozmiarów, do 200 m i głębszych, gdyż eksploatacja złóż pro¬ 
wadzona jest poniżej poziomu wód gruntowych. Wynikiem jest 
pustynnienie rozległych terenów, a tym samym strata dobrych 
powierzchni rolniczych i usychanie lasów, zaś rekultywacja 
tych terenów jest kosztowna a przede wszystkim długotrwała. 
Dodać do tego należy konieczność budowy nowych ujęć wody 
pitnej i systemów wodociągowych /12/. 



Górnictwo podziemne powoduje rozległe osiadanie terenu. 
Prowadzi to do degradacji lasów i terenów rolniczych, a za¬ 
padliska wypełnia woda, jeżeli głębokość osiadania jest 
większa od poziomu zwierciadła wody gruntowej, co często ma 
miejsce. Obserwuje się osiadanie całych miast i osiedli po¬ 
wodujące niszczenie budynków i infrastruktury. Głębokość 
osiadania terenów na Górnym Śląsku dochodzi do 20 metrów / 1 2 / . 

Dalszym negatywnym skutkiem górnictwa jeet powstawanie 
różnego rodzaju hałd, głównie kamienia w górnictwie węgla 
kamiennego oraz nadkładu przy kopalniach oćlkrywkowych węgla 
brunatnego. Hałdy te i wysypiska już zajmują powierzchnię 
ponad 10.000 ha. 

Jak wcześniej wspomniano, bezpośrednim skutkiem procesów 
spalania paliw naturalnych jest emisja do atmosfery szkod¬ 
liwych dla zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego 
dwutlenku siarki, tlenków węgla i asotu, węglowodorów oraz 
pyłów, 

Zasadniczą trudność w prze-prowadzeniu yoprawej *i.?l\zy 
stanowi Euacaiia. rozbieżność '.lanych. Os«a:'cvv~nia 

:ń powietrza podawane przez GOS są saniż-ne v 
stosunku do innych opracowań krajowych. Podstawowy- manka¬ 
mentem j e s t brak w Polsce s t a ł e j s i e c i pomiarów кяг,ie^ryr,r.~ 
ożeń, k tóra obejmowałaby cily \-:cz.j. Wję^sKośe •;з.тггс'. ofi¬ 
cjalnych nie j e s t wobec tego w pe łn i i5jprcifaj"a= w?-1;-.;; ГИ'3-\. 
'.1985), przemysł paliwowo-energetyczny •"cip^wifidzi-.iluy :'>ез". 
"•я 55 % emisji szkodliwych g^zo*f w tym 7° -4 SC..,.. o r s : "1 % 
z?siiec5ys>""oaRń pyłami lotnymi. Z;--Tii<?cr.'ys?c"a:iie +. Ir'\):yr i 
ci'^otu огаг rskotvorozyxni węglowo г* от vivni jos t г к - - к : .-.- ;•:""..-.•• 
путл stopniu spowodowane procesem spala':••« '-'С-ч!" ^:" агг:». v 
dzone badania wskazują, że na terenach o yrsexr r o. ;:>-•./.:h :.'::.-'• 



mach zanieczyszczenia powietrza żyje obecnie co najmniej 
25 % ludności kraju. ¥ tatlicy 4 podano, za Komisją Ekono¬ 
miczną d/s Europj' przy ONZ, wielkości rocznej emisji dwu¬ 
tlenku siarki оггля opad siarki dla wybranych krajów euro¬ 
pejskich. Jsk wioać największymi eksporterami siarki są 
Polska, mi), Francja, Czechosłowacja, Wielka Brytania i KPN. 

_a"blica 4- Roczna emisja dwutlenku siarki i opad siarki /4/. 

i Kraj L 
Polska (1^85) 

Wielka Brytania 
NRD 
Włochy 

j Francja 
RFN 
CSSR 
Belgia 
Szwecja 
Austria 
Norwegia 
Szwajcaria 

Emisja S07 
(tys.ton) 

2750 й / 
(5000-5300) 

4680 
4000 
3800 
3270 
3200 
3100 
809 
496 
440 
137 
119 

Opad siarki 
(tys.tonj 

1596 

1016 
940 
1358 
145 

1390 
1561 
193 
570 
409 
309 
169 

Udział opadu 
siarki pocho¬ 
dzącej z wła¬ 
snej emisji % 

42 

80 
64 
70 ; 
52 
48 
37 
42 
18 
15 
8 
10 

x/ Według danych GUS-u. W nawiasach podano zakres wartości 
emisji oszacowanej przez autora na podstawie bilansów 
siarki spalanego węgla w Polsce. 



Kraj nasz jest jednym z największych w Europie producentów 
dwutlenku siarki i cierpi z powodu najwyższego opadu siar¬ 
ki, przy czym ponad 58 % tego opadu pochodzi z innych kra¬ 
jów. Z uwagi na położenie geograficzne Polski i warunki 
meteorologiczne, znaczna część emitowanej przez NRD i Cze¬ 
chosłowację siarki opada na teren naszego kraju. Szczegól¬ 
nie zagrożone są obszary południowe, południowo-zachodnie 
i zachodnie Polski. Podobnie groźnie przedstawia się emisja 
tlenków azotu. Dane liczbowe są tutaj mniej pewne. 

Według danych GUS-u, w zakładach szczególnie uciążliwych 
dla środowiska, których liczba stale wzrasta, w latach 1975-
1985 nastąpił wzrost emisji SO- o 27 % oraz pcnad trzykrot¬ 
ny wzrost emisji tlenków azotu. Przyjmując dane GUS-u, w la¬ 
tach 1975-85 roczna emisja popiołu lotnego utrzymywała się 
na niezmienionym poziomie, podczas gdy emisja zanieczyszczeń 
gazowych (SO , CO, N0^) wzrosła od 3040 do 4932 tysięcy ton 
rocznie, czyli o ponad 6 0 % . Szczególnie niepokojąco wyglą¬ 
dają dane dotyczące emisji w otoczeniu elektrowni węglowych. 
W tablicy 5 podano wybrane dane emisji pyłów i gazów dla 
niektórych rejonów (dane GUS-u nie zawierają wielkości opadu), 

Przybliżone obliczenia bilansowe wskazują ponadto, że 
emisja dwutlenku węgla jedynie z elektrowni krajowych wyno¬ 
si około 500 milionów ton rocznie, co stanowi prawie 3% 

światowej emisji CO- i jest to naszym udziałem w efekcie 
cieplarnianym. 

Intensywny rozwój górnictwa i opartego na nim przemysłu 
energetycznego w Polsce prowadzą do szybko postępującej 
degradacji środowiska» w szczególności lasów oraz obszarów 
rolniczych. Powierzchnia lasów w Polsce wynosi 8.6 min ha 
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TaDlica 5= Koczna emiBJa pyłów i zanieczyszczeń 
gazowych w Tolsce (1985) w t/km (wg GUS-u), 

Miejsce emisji 

Polska 
(wartość średnia) 

Śląsk 
Kraków 
Xonin 
Skawina 
Łaziska Górne 
Bogatynia 
Połaniec 

Pyły 

5.5 
915 
297. 
681 . 
1751. 
3650. 
1186. 
500. 

Zanieczyszczenia 
gazowe (łącznie 
z S0 2 bez C02) 

16.0 

2658. 
1514. 
1695. 
3599. 
6277. 
3649. 
12023. 

so2 

8.4 
571. 
151. 

1609. 
2500. 
3897. 
3344. 

11415. 

(27.6 % powierzchni kraju) w tym 1.7 % stanowią parki naro¬ 
dowe i rezerwaty przyrody. Około 80 % powierzchni lasów to 
drzewostany iglaste szczególnie wrażliwe na szkodliwe dzia¬ 
łanie zanieczyszczeń dwutlenkiem s i a rk i , tlenkami azotu 
oraz kwaśnymi deszczami. Są to na ogół drzwostany młode. 
Pra\tfie 2/3 powierzchni leśnej kraju znajduje s ię pod wpły¬ 
wem stałego lub okresowego zagrożenia. Według danych Mini¬ 
sterstwa Leśnictwa, 6,6 % lasów zostało nieodwracalnie 
ueskodzonych a zagrożone jest prawie 50% powierzchni (w ro¬ 
ku 1975 drzewostany uszkodzone szacowano na 2 .8%). Nie ma 
w Polsce parku narodowego Ъег postępującej degradacji drze¬ 
wostanu. Najbardziej zagrożony jest Ojcowski Park Narodowy, 
głównie poprzez emisję szkodliwych gazów i pyłów ze Śląska. 
Zagłębie Turoszowskie zagraża Karkonoskiemu Parkowi Narodo-



wemu a Zagłębie Bełchatowskle - Wielkopolskiemu Parkowi 
Narodowemu. Lasy w Sudetach niszczone są w zastraszającym 
tempie przez zanieczyszczenia napływające z E5D i Czecho¬ 
słowacji /12/. 

Skutkiem wzrastającego zanieczyszczenia powietrza i wód 
oraz pustynnienia coraz większych obszarów jest nie tylko 
postępująca degradacja szaty roślinnej. Stwierdza się nisz¬ 
czenie wielu mniej odpornych gatunków roślin, wymieranie 
różnych gatunków zwierząt oraa zanikanie całych ekosystemów, 
i\z, porostów i glonów w wodach powierzchniowych, gdzie na 
ich miejsce pojawiają się bakterie i grzyby. 

Efektem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego tlenkami 
siarki i azotu jest obserwowane w dużej skali obniżani?, sią 
iyzności gleb, wielkości i jakości plonów oraz zwijany с tym 
wzrost zagrożeń zdrowia i życia ludności. Kwaśne deszcze ob-
niżają plony głównych upraw Polski - pszenicy,, żyta, jęczmie-
nia i owsa oraz roślin paszowych o dużym znaczeniu w produk¬ 
cji żywności. Zagrożenie to jest szczególnie niebezpieczne, 
gdyż około 70 70 powierzchni glebowych kraju należy do ьгиру 
bardzo słabo i średnio odpornych na zakwaszenie. Znaczne nie¬ 
bezpieczeństwo dla gleb stanowi również opad pyłów z elektro¬ 
wni, który jest źródłem wysoce szkodliwych metali, głównie 
ołowiu, kadmu i cynku. 

Należy również podać, że na ogólną ilość 1324 milionów 
ton nagromadzonych w kraju odpadów stałych uciążliwych dla 
otoczenia, 46 % stanowią odpady ртт:rysłu paliwowo-energe¬ 
tycznego, a roczny przyrost odpadów v/ynosi obecnie 171 milio¬ 
nów ton, w tym 57,5 % odpadów z przemysłu paliwowo-energety-
cznego /16/. 

Wielokrotnie podejmowane w Polsce próby oszacowania strat 
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powodowanych, wzrastającym zanieczyszczeniem powietrza, 
wody i gleby. Nigdy jednak nie podano oficjalnie wielkości 
tych strat. 

Opracowane dotychczas prognozy przewidują postępujący 
wzrost zanieczyszczeń w Polsce co najmniej do połowy lat 
dziewięćdzieciątych. Zapowiadana przed kilkoma laty popra¬ 
wa nie następuje, W dalszym ciągu rozwijana jest jedynie 
energetyka oparta na spalaniu coraz gorszych gatunków węgla. 
Sytuacja staje się hardziej alarmująca z powodu wystąpienia 
naturalnej bariery technicznej, ograniczającej wydobycie 
węgla kamiennego na obecnym poziomie około 200 milionów ton 
rocznie. Powoduje to, że planowany wzrost sużycie energii 
pierwotnej oparty zostaje na intensyfikacji wydohycia węgla 
•brunatnego. Według danych GTJS-u, wzroet ten w latach 1980-
1985 wyniósł prawie 60 % w stosunku do wydohycia w 1980 rok1' 

Największe niebezpieczeństwo w najbliższych latach będzie 
stanowić wzrastająca emisja dwutlenku siarki i tlenków azotu. 
Przykładowo, pełne uruchomienie elektrowni w Bełchatowie po¬ 
większy emisję S0„ o około 1 min ton rocznie /4/. Według 
prognoz „optymistycznych" można spodziewać się w Polsce wzro¬ 
stu emisji SO i tlenków azotu o ponad 10% do roku 1990. 
W przypadku pyłów utrzymany zostanie obecny poziom emisji. 
Nie można spodziewać się uruchomienia układów odsiarczają¬ 
cych gasy odlotowe ani też szerszego wprowadzenia przemysło¬ 
wych metod odsiarczania węgla i jego przeróbki chemicznej 
na paliwo bardziej czyste. Nie ma również mowy o stosowaniu 
spalania fluidalnego. 

Według danych Komisji Ekonomicznej d/s Europy przy ONZ 
można obliczyć, że zmniejszenie o 30 % rocznej emisji dwu¬ 
tlenku siarki w polskiej energetyce do roku 1993 wymagałoby 
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nakładów inwestycyjnych od dwóch do trzech miliardów dolarów 
oraz rocznych kosztów eksploatacyjnych rzędu 350 milionów 
dolarów /18/. Są to olbrzymie koszty ale konieczność inwe¬ 
stycji tego rodzaju jest oczywista. 

Według różnych prognoz, zbieżnych we wnioskach końcowych, 
w wyniku nieuniknionego wzrostu zużycia węgla, do roku 1995 
na połowie obszaru Polski, ograniczonego linią biegnącą od 
Szczecina przez Poznań, Warszawę do Przemyśla oraz południo¬ 
wą i zachodnią granicę kraju, wystąpi dalszy wzrost zakwasze¬ 
nia gleb i obniżenie ,.l....-.v.;; przy czym na obszarze Śląska, 
w rejonie krakowskim oraz w obszarze eksploatacji węgla bru¬ 
natnego należy spodziewać się spadku plonów zbóż od 5 do 25Só 
i ziemniaków od 20 do 40 % . Na terenie GOP-u i ROW-u wystąpi 
całkowita degradacja gleb. Jest to prognoza katastrofy rolni¬ 
czej. 

Zagrożenie systemów leśnych wystąpi na terenie całego kra¬ 
ju. Do całkowitej degradacji lasów może dojść na terenie Gór¬ 
nego S*ląska. Duże straty w drzewostanie wystąpią na terenie 
G-OP-u, w rejonie Krakowa i Sudetów. Średnie i duże szkody w 
lasach, z utratą ich funkcji ochronnych, obserwowane będą 
wzdłuż zachodniej i południowej granicy Polski (negatywny 
wpływ emisji zanieczyszczeń z NRD i CSSR). Poważne, ujemne 
sk'itki gospodarcze wystąpią wskutek nadmiernego zanieczysz¬ 
czenia wód powierzchniowych oraz zakwaszenia wód podzielanych. 

Przede wszystkim jednak należy wskazać na zwiększające 
się zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców naszego kraju. 
Zanieczyszczenie atmosfery dwutlenkiem siarki i tlenkami 
azotu stanowi bezpośrednią lub pośrednią przyczynę zwiększo¬ 
nej przedwczesnej śmiertelności, oraz wzrostu zachorowalno¬ 
ści. Zwiększa się zachorowalność na choroby zawodowe (o 46 % 



w stosunku do 1975 roku) w tym na pylicę płuc, przewlekłe 
choroby i zapalenia oskrzeli wywołane działaniem substan¬ 
cji toksycznych i aerozoli drażniących oraz przewlekłe nie¬ 
żyty "błon śluzowych układu oddechowego. Przykładowo (według 
GTJS-u) ilość dni niezdolności do pracy jedynie w wyniku 
chorób układu oddechowego wzrosła o 112% w stosunku do sta¬ 
nu w roku 1970. Skróceniu ulega spodziewana długość życia 
zarówno kobiet jak i mężczyzn (dane GTJS-u), co jest ewene¬ 
mentem w skali światowej. 

Jest rzeczą oczywistą, że taki rozwój sytuacji jest nie 
do przyjęcia ze względów społecznych i ekonomicznych. Czy 
przedstawione przewidywania staną się rzeczywistością? 
Trudno oczywiście o jednoznaczną odpowiedź na pytanie o za¬ 
kres skutków i wnioski ilościowe. 0 powadze sytuacji świad¬ 
czy m.in. fakt, że rząd Polski jako jeden z nielicznych w 
Europie, nie zaakceptował zasad Klubu 30% zobowiązującego 
się do zmniejszenia do roku 1993-95 emisji SO- o 30 % jej 
v;ielkości w roku 1980. Delegacja polska oświadczyła w Mona¬ 
chium w czerwcu 1984 roku, że zmniejszenie emisji S0_ przez 
Polskę może rozpocząć się nie wcześniej niż w latach 1993-95 
z „ekonomicznych, technicznych i organizacyjnych względów" 

\ /•',/. Onserwując rozwój sytuacji w ciągu trzech lat od tego 
świadczenia, można się zastanawiać czy jakakolwiek poprawa 

kiedykolwiek nastąpi. 
Ozj wobec grożącej nam katastrofy ekologicznej mamy w 

dalszym ciągu rozwijać energetykę węglową w sposób w jaki 
odbywa się to obecnie? Brak jest w Polsce perspektywiezne-

\ go planu rozwoju energetyki z uwzględnieniem ochrony środo-
| wiska naturalnego jako zasadniczego ograniczenia. Brak jest 
i również konkretnego programu oszczędnościowego paliw i ener-
] gii, poza gołosłownymi stwierdzeniami, że paliwa i energię 
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musimy oszczędzać, oraz brak jest planów restrukturyzacji 
polskiej gospodarki. Równocześnie słyszymy, że rozwój pol¬ 
skiej energetyki możliwy jest jedynie w oparciu o węgiel, 
którego potrzeba coraz więcej. 

Wydaje się, że najbardziej obiecującym rozwiązaniem 
byłoby pokrywanie przyrostu produkowanej energii elektrycz¬ 
nej i ciepła na ogrzewanie z elektrowni i elektrociepłowni 
jądrowych. Przykąadem są tutaj kraje Europy Zachodniej, 
w szczególności Francja, Belgia i RFN. Należałoby również 
postawić warunek aby wszystkie nowo uruchamiane elektrownie 
węglowe były dopuszczane do eksploatacji jedynie w przypad¬ 
ku ich wyposażenia w układy odsiarczające gazy odlotowe. 
Takie rozwiązanie, przy równoczesnym wprowadzeniu programu 
oszczędności paliw i energii oraz restrukturyzacji przemy- . 
słu, pozwoliłoby na zmniejszenie wydobycia węgla, zaniecha¬ 
nie rozwoju górnictwa węgla brunatnego oraz uporządkowanie 
górnictwa węgla kamiennego. Możliwe byłoby wówczas wprowa¬ 
dzenie technologii wstępnego uszlachetniania węgla, poprawę 
jakości spalanego w rlektrowniach paliwa oraz rozwój cheaiez-
nej przeróbki węgla. 

Należy również zdać sobie sprawę, że uniknięcie katastro¬ 
fy ekologicznej w Polsce nie będzie możliwe bez równoczesne¬ 
go zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza w NRD i Cze¬ 
chosłowacji. Polska winna wywierać na te kraje ciągłą i zde¬ 
cydowaną presję zmniejszenia emisji szkodliwych substancji, 
gdyż nawet ich przystąpienie do Klubu 30 % nie rozwiązuje 
problemu. Jest to przykład coraz silniejszej i głębszej 
współzależności krajów świata. Postęp w dziedzinach trans¬ 
portu i komunikacji powoduje, że Świat staje się coraz mniej¬ 
szy, a wzrost zaludnienia prowadzi do coraz większej cia¬ 
snoty i niszczenia środowiska naturalnego w coraz szybszym 
tempie. 



Partykularne interesy poszczególnych państw i ugrupowań 

politycznych muszą ustąpić wspólnemu wysiłkowi intelektual¬ 

nemu i organizacyjnemu całej ludzkości dla powstrzymania 

grożącej samozagłady. A czasu na to nie mamy Już zbyt wiele. 
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NOWE TECHNOLOGIE ENERGETYKI WĘGLOWEJ MNIEJ UCIĄŻLIWE 
DLA ŚRODOWISKA 

Prof.dr hab.inz Jacek ŻELKOWSKI TU. Clausthal 

Wzrost wymagań ochrony środowiska doprowadził do wydania w Repu¬ 
blice Federalnej Niemiec norm ograniczających drastycznie emisje 
gazowe z urządzeń przemysłowych. Niektóre ważniejsze wartości 
graniczne podano w tablicy 1. /1/. 

Tablica 1: Niektóre wartości graniczne emisji w mg/m3 

nowe 
u r z a d z 
> 50 WMth 

n i a 
Warstwa fluidalna 

do 5 MW th; >5 MWth 

Pył 50 150 50 

CO 250 250 

N0x (jako N02) 200 
do 20 MWth : 500 
20-50 MWth : 300 

ponad 50 MWth : 200 

S02 
400 oraz 

stopień emisji 
< 15 \ 

od 300 MWth :400 oraz 
stopień emisji < 15% 

do 300 MWth :400 lub 
stopień emisji < 15% 

1 

Obostrzenia te jak i ograniczenia możliwości deponowania odpadów 
przemysłowych dotknęły szczególnie tlektownie węglowe. 
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v latach osiemdziesiątych rozwinęła się w związku z tym w Repu-
b;ice Federalnej Niemiec niezwykle intenf.ywna działalność badtawc-
zc-t.echniczna, a także inwestycyj~a.które j efektem było opracowa¬ 
nie i przemysłowe wdrożenie szeregu nowych technologii ogranicza¬ 
jących uciążliwość elektrowni dla środowiska, a dotyczących : 

- zagospodarowania popiołu 
- ograniczenia emisji tlenków siarki 
- ograniczeni emisjii tlenków azotu. 

P O P I Ó Ł / 2 Л / З Л / 4 / . 

Odpady paleniskowe tzn. granulat (kotły z płynnym odprowadzeniem 
żużla) i popiół lotny (kotły z suchym odprowadzeniem żużla; wy¬ 
korzystywane są w ponad 80 %. ( granulat w 96 %, popiół lotny 
w 80 4) 
OGRANICZENIE EMISJI TLENKÓW S I A R K I 
Ograniczenie emisji tlenków siarki jest możliwe : 

- przez stosowanie urządzeń odsiarczania spalin lub 
- przez związanie tlenków siarki w paleniku fluidalnym do¬ 

datkami wapnia. 
W roku 1988 ok. 90 % elektrowni węglowych wyposażonych Ъу1о w 
urządzenia dc odsiarczania spalin. Pozostałych 1С % elektrowni w 
których nie zdecydowano się na zbudowanie takich urządzeń będzie 
odstawionnych z eksploatacji najpóźniej w roku 1993. 
Przez wprowadzenie urządzeń do odsiarczania spalin emisja tlen¬ 
ków siarki z elektrowni węglowych spadnie do roku 1993 o ok.75 %. 
/5/,/6/. 
Szacuje sie że koszty urządzenia do odsiarczania spalin stanowią 
ck. 18 - 25 % kosztów elektrowni /7/. 

OGRANICZENIE EMISJI TLENKÓW A Z O T U 
Całkowita emisja tlenków azotu szacowana była w roku 1982 na ok. 
3,5 mio t rocznie, w czyn elektrownie miały udział ok. 22 % . 
/5/,/6/,/8/. 
Ograniczenie emisji tlenków azotu jest możliwe przez . 

- wprowadzenie no*y:h technologii spalania 
- odazotowania spalin 
- uszlachetnienie paliwa. 



Н о н е t e c h n o l o g i e s p a l a n i a 

Wypróbowane sposoby i opracowane technologie sp&lania można 
przedstawić jako "technologie" trzech generacji /1/,/9-13/ . 

SPOSOBY PIERWSZEJ GENERACJI tzn. sposoby możliwe do zastosowa¬ 
nia bez specjalnych przeróbek urządzeń jak : 

- dokładne ustawienie paleniska i kontrola przebiegu spalania 
- dopuszczalne ograniczenie ilości powietrza, 
- "rozwarstwienie" doprowadzenia paliwa i powietrza przez 
poszczególne palniki, wzgl. poziomy palników. 

Fozwalaja one zwykle obniżyć emisje tlenków azotu o ok.10 - 15 % 
SPOSOBY DRUGIEJ GENERACJI to sposoby wymagające ograniczonych 

przeróbek palenisk jak: 
- doprowadzenie (recyrkulacja) chłodnych spalin d̂ -o obszaru 
spalania 

- stopniowe doprowadzenie powietrza do spalania w tym zasto¬ 
sowanie tzw."powietrza górnego" 

- palniki o stopniowym zmieszaniu (tzw. NOx-arme Brenner) 
Sposoby te pozwalają ograniczyć emisję tlenków azotu o dalsze 
15-20 %. 
SPOSOBY TRZECIEJ GENERACJI to sposoby, które są do zastosowani^ 

zazwyczaj tylko w urządzeniach nowych, specjalnie projektowanycb 
jako urządzenia ograniczonej emisji NOx, a to: 

- stopniowe doprowadzenie powietrza (ograniczenie tworzenia 
NOx) i późniejsze doprowadzenie paliwa r e d u k u ¬ 
j ą c e g o wytworzone poprzednio NOx . 

- polepszony przemiał węgla (bardzo drobna ziarnistość pyłu) 
i radykalne ograniczenie powietrza wraz z jego stopniowym 
podawaniem do paleniska, (nowe systemy przemiału i systemy 
pyłowo-powietrzne }. 

- inne przyszłościowe rozwiązania. 
Tegc ,odzaju technologie znajdują się obecnie bądź w fazie opra¬ 
cowania, bądź' w fazie przygotowania prób w skali technicznej. 

W wyniku zastosowań "technologii pierwszej i drugiej generacji", 
których przykłady zostały przedstawione szczegółowiej w refera¬ 
cie, osiągnięto znaczne zaniżenie emisji tlenków azotu /8/,/9/, 
/11-13/. 
I tak np.w kotłach z suchym odprowadzeniem popiołu i palnikami 
wirowymi, 

w których emisja wynosiła dawniej ok.1200-1500 mg/m3, 
obecnie o s i ą g a się emisje ok. 700 -900 mg/ir.3. 
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W paleniskach opalanych węglem brunatnym 
w których emisja wynosiła dawniej ok. 400-750 mg/m3 
o s i a g a się obecnie emisje ok. 200-250 mg/m3 

/14-21/. 
Odazotowanie s p a l i n 
O p r ó c z modernizacji palenisk stosuje się powszechnie odazo-
towanie spalin.W większości elektrowni zastosowano metodę redukcji 
selektywno-katalitycznej <SCR),w której dozowany do spalin amoniak 
redukuje tlenki azotu do Мг i H2O. 

Zmniejszenie emisji tlenków azotu przy zastosowaniu nowych tech¬ 
nologii spalania i odazotowania spalin wynosi ok.70 % /5/,/6/. 
Szacuje sie. że koszty instalacji odazotowania spalin, oraz mo¬ 
dernizacja układów paleniskowch wynoszą w przybliżeniu ok.8-12% 
kosztów elektrowni. 

P a l e n i s k a z w a r s t w y f l u i d a l n ą 

w ostatnich 5 latach obserwuje się intensywny rozwój palenisk 
fluidalnych. Paleniska te, budowane są obecnie prawie wyłącznie 
jako paleniska fluidalne z warstwą szybką (cyrkulujacą). Maksy¬ 
malna moc tego rodzaju pracującej instalacji wynosi obecnie 
100 MW mocy elektrycznej.W budowie znajduje się instalacja 150 MW 
mocy elektrycznej. 
Emisja tlenków siarki z tego rodzaju palenisk fluidalnych wynosi 
ok.160 - 200 mg/m3, emisja tlenków azotu ok.170 - 200 mg/m3, a 
emisja CO ok. 70 - 90 mg/m3./23/. 
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ZAGK0£EN3A. I PSYCHOZY У PRZESZŁOŚCI 
I'oc. dr Viab. Jan Tysakiswicz 
instytut Historyczny /niwersytetu Warszawskiego 

1. Siersze grono pozaprofesjonałne odbiorców zachęca do 
przedstawienia tematu w sposób ogólnyf bardziej teoretyczny i z 
przypomnieniem istniejącej już tradycji badań. Nasze rozważania 
można ująć w trzech sprzężonych ze sobą segmentach: mówiąc o 
teorii i terminologii problemu, o praktyce badawczej oraz dając 
przykłady dziejowe, orientujące v» wa2nieJ8zym materiale meryto¬ 
rycznym,- którym dysponują historycy. Sądzę, że przy niełatwyra 
przedmiocie rozważań nacisk położyć należy na zwięzłość wykładu. 

Po pierwsze obracać się tu trzeba w ramach całej prze¬ 
szłości, historii integralnej, nieograniczonej przestrzennie c?y 
czasowo. Chociaż trudno jest zgromadzić i zinterpretować odpowie¬ 
dni materiał dła pradziejów to uiusi on wchodzić pod uwagę dostar¬ 
czając należytej perspektywy dziejowej. Należy pamiętać, 2e 
"historia" w węższym tego słowa znaczeniu zaczyna się dia posz¬ 
czególnych krajów i obszarów globu ziemskiego w bardac różnym 
•punkcie czasowym. Umowną datę początkową stanowi przecież data 
pierwszej wzmianki w źródle pisanym, pierwszy dokument umożli¬ 
wiający rutynowe prace historyków. Prahistoria poszczególnych 
społeczności ludzkich trwała często do X czy XVI stulecia. 

Po drugie, człowiek może podlegać różnorakim zagrożeniom: 
fizycznym (gwałtownej lub szybko zbliżającej się śmierci) i 
innego typu np. utraty własnej kultury. Zbyt szybkie przyjmowanie 
obcej kultury grozić może zagładą społeczności. I nie chodzi tu 
tylko o różnicę poziomów między tymi kulturami (przykład Austra¬ 
lijczyków) ale również niedostosowalność nowej kultury do miej¬ 
scowego środowiska geograficznego, do istniejących konkretnych 
warunków ekologicznych. Współczesna geografia ludności posługuje 
się pojęciem "zagrożenia demograficznego", osłabienia potencjału 
demograficznego określonych rejonów, bada jego symptomy, przyczy¬ 
ny i konsekwencje. Spadek liczebności społeczeństwa może być 
uwarunkowany "wewnętrznie", obumieraniem tradycyjnej kultury, 
rozpadem tradycyjnych więzi wiejskich pod wpływem silnych bodźców 
ekonomicznych, wymieraniem tzw. szczepów prymitywnych, nie zaś 
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koniecznie kataklizmami, wojną czy głodem. V społeczeństwach, w 
których przestają funkcjonować odwieczne regulatory kulturowe, 
gdzie kilka elementów podlega zachwianiu (np. proporcja liczebna 
płci, asortyment roślin uprawnych, rodzaj posagu i obrzędów ślub¬ 
nych) pozostałe elementy dawnej kultury nie wystarczą dla utrzy¬ 
mania równowagi i dalszego rozwoju. 

Mogą też istnieć dla człowieka zagrożenia perspektywiczne, 
które ludzie potrafią dostrzec z wyprzedzeniem lub których 
realność uznają i dlatego podejmują wielostronne wysiłki aby je 
odsunąć czy uniknąć. Dla współczesnych jest to przede wszystkim 
zagrożenie przez energię termojądrową, dla większości cywilizowa¬ 
nych społeczeństw przeszłości zagrożenie utratą "życia 
wiecznego", tzn. zagrożenie śmiercią i karą wieczną. Jest też 
faktem przyrodniczym i historycznym, że wszystkie zagrożenia 
dzielić można na kategorie zagrożeń totalnych, dotyczących całych 
społeczeństw i zagrożeń indywidualnych, selektywnych, chociaż 
łatwo podać przykłady stref zagrożenia gdzie eskalacje niebezpie¬ 
czeństw zależy od wielu czynników geograficznych i socjalnych. 

Po trzecie, dla większości historyków domena psychiki 
ludzkiej uznawana jest za model niezmienny, zbudowany spójnie i 
racjonalnie, gdzie obowiązują odwiecznie doskonalone sposoby od¬ 
czytywania intencji i motywacji poczynań. ' Uznaje się za 
oczywiste, chociaż nie jest to takie pewne, że fenomen psychiki 
ludzkiej jeet jednorodny dla całej ludzkości, niezmienny w czasie 
i przestrzeni. W całym ogromnym dorobku nauki historii znajdujemy 
stosunkowo mało prac poświęconych chorobom, zarazom i epidemiom 
oraz uwarunkowaniom i zjawiskom im towarzyszącym. Tutaj też 
należy pomyśleć o patogennych uwarunkowaniach działalności tzw. 
wielkich jednostek w historii (np. Neron, Hitler) ale oczywiście 
także innych, co do których istnieją źródła umożliwiające weryfi¬ 
kację tych zagadnień. 

Temat o zagrożeniach i psychozach w historii nasuwa kilka 
pytań np. "Czego «ię ludzie bali najbardziej?", "Co robili w 
sytuacji zagrożenia?", "Jakie zagrożenia występowały 
najczęściej?". Być no2e niektóre wnioski płynące z odpowiedzi 
mogą okazać się przydatne i we współczesności, w wielu społeczeń¬ 
stwach uczucie strachu było instrumentem i częścią ideologii, 
zarówno u ,'icznych ludów żyjących w ustroju plemienny» gdzie sta¬ 
nowiło etos wojownika, jak u narodów cywilizowanych, gdzie było 
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ideologią warstwy rycerskiej. Pełne opanowanie bojażni przed 
wrogiem i nieznanym niebezpieczertstwem miało stanowić powszechną 
cnotę tych grup брсм ecznych. Można co prawda twierdzić, że strach 
w pewnej części swego zakresu, jako poczucie pełnej odpowiedzial¬ 
ności za swoje czyny zgodnie ze zwyczajem, prawem ludzkim i 
boskim, świadomoStf istniejących sankcji za niedopełnienie sakra¬ 
mentalnego zwyczaju i nieprzestrzeganie obowiązującej moralności, 
stanowi nieodzowny element twórczy każdej kultury i państwa. 
Związek tych zjawisk psychologicznych i społecznych opiera się 
zresztą na skomplikowanych mechanizmach, nie do końca poznanych. 
Sformułowanie - kultura to zbiór tabu - częściowo tylko wyjaśnia 
istniejący stan rzeczy. 

Należy zgodzie się z potrzebą rozróżniania "strachu" i 
"tchórzostwa", "odwagi" od "zuchwałości". W Średniowiecznej 
Francji żyli władcy, którzy uzyskali przydomki: "Bez Trwogi", i 
"Śmiały".W Polsce przydomek "Śmiałego" i "Gnuśnego" nadali dopiero 
dziejopisowie Bolesławowi II zresztą raczej w znaczeniu "zuchwa¬ 
łego" aniżeli odważnego. Rozwój instytucji kultury rycerskiej: 
przyjęcie herbów, uroczystości pasowania na rycerza 
organizowania turniejów, przypadł w Polsce głównie na XIII-XI 
stulecie. Przykład odwagi rycerskiej nieustępliwej przed panik 
znajdujemy na polu bitwy legnickiej z Tatarami w 1241 r. 2 całą 
świadomością grozy sytuacji stanął Henryk Pobożny do bitwy i wal¬ 
czył do końca, mimo szerzącego się popłochu, póki utrzymywał się в \ na koniu i władał prawą ręką. Ważnego rozróżnienia między 
"zwykłym straciłem" (niepokój, bojażń) a silnym poczuciem nieuni¬ 
knionego zagrożenia fizycznego lub podstawowych interesów życio¬ 
wych i poczucie grożącej zagłady, ruiny, utraty "wszystkiego", 
dorobku życia i miejsca w społeczeństwie), które można określ id 
po polsku "trwogą", dokonali w literaturze historycznej badacze 
francuscy. Stałe podleganie strachowi albo słabsza odporność 
psychiczna danej jednostki prowadzić może do choroby (np. schizo¬ 
frenia) czy nagłej śmierci. Strach zbiorowy powoduje zaś często 
zachowania aberracyjne a nawet samobójcze. Przykładów takich 
zjawisk dostarczają wielkie wojny wszystkich czasów. 

Starożytni Grecy r* strachu upatrywali karę bogów, 
oddawali cześć Dejmosowi (tzn. trwodze) i Fobosowi (tzn. stracho¬ 
wi), zwłaszcza podczas wojen. Pan czczony pierwotnie w Arkadii, 
od V w. pne uznany został za narodowego protektora całej Grecji, 

67 



wzbudzającego strach w szzeregach jej wrogów. Także Rzymianie 
reieii swoich bogów trwogi i strachu (Pallor i Pavor). Widziano 
więc w strachu demoniczną czy boską "siłę wyższą", którą należy 
zjednywać ofiarami. ' Pewne cechy tych bóstw v pogańskich wie¬ 
rzeniach Słowian Zachodnich dostrzegać wolno w personifikowanych 
parach demonów: Leium-Polelum i Doli-Niedoli. 

"Strach zbiorowy", przerażenie ogarniające większą 
zbiorowość, szerząca się panika, pozostaje punktem wyjścia całego 
łańcucha wydarzeń, działań częściowo tylko racjonalnych, często 
wyzwala agresywność drzemiącą w napięciach społecznych, narodowo¬ 
ściowych czy religijnych. Sytuacja trwogi rodzi nagłe zrywy buntu 
ujarzmionych i krwawe pogromy. Tak wolno widzieć genezę wielu 
ruchów społecznych i rewoiucji. Człowiek uwikłany w reguły włas¬ 
nej kuitury ma osobowość, w której stany emocjonalne - strachu, 
gniewur nienawiści, uniesienia - pozostają we wzajemnym związku. 
Г rwo j?a łączy przerażenie z nadzieją, głęboki lęk i pragnienie 
nowości, odrętwienie i chęć bpełnienia. Ogólnie rzecz biorąc 
"strach" jest uczuciem obawy przed czymś znanym, "trwoga" zaś 
poczuciem zagrożenia przed potężnym i nieznanym niebezpieczeń¬ 
stwem. 1 П 

2. Problem zagrożeń w skali społecznej wchodzi w zakres 
-.ainteresowań zarówno historiozofii (teorii historii) jak i sze¬ 
regu dziedzin historii. Sens dziejów, prawidłowości rozwoju dzie¬ 
jowego, jego uwarunkowania, stanowią ramy różnych konstrukcji 
teoretycznych gdzie klęski tzw. elementarne i stany zagrożenia 
przyjmowane są jako determinanty współtworzące historię. Pewne 
miejsce sprawy te zajmują również w antropologii filozoficznej 
traktującej o człowieku i wyjaśnianiu jego położenia w świecie 
(M. Scheler, P. Theilhard de Chardin). W średniowieczu i rene¬ 
sansie problematykę zagrożeń uprawiano w ramach filozofii przyro-

12 ) dv. W szeroko pojętej epoce humanizmu (do XVII w.; dominowała 
tzw. inżynieryjna postawa wobec przyrody-natury, założenia które -
sformułowali już Jan Duns Szkot i Roger Bacon, pod koniec XIII \. 
Wedle niej człowiek należy równocześnie do natury i poza nią 
wykracza (posiada rozum, tworzy dzieła pozaprzyrodnicze); co 
przyjęto później za punkt wyjScia dla teorii kumulacji kultury i 
postępu w dziejach. Problematyka relacji człowieka do przyrody 
stała się przez długie stulecia drogą opracowywania tematyki 
zagrożeń i determinantow dziejowych, rozumianych jako przyrodni-
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cze bodźce rozwojowe i klęski trapiące ludzkość. Brano tu pod 
uwagę głównie: czynnik astralno-kosmiczny, geograficzno-surowcowy 
geopolityczny, klimatyczny, antropologiczny, demograficzny i 
stopień rozwoju kultury. •* 

Nowożytność przyniosła instrumentalny stosunek człowieka 
do przyrody, gdzie traktowao ją jako narzędzie służące do 
zaspokojenia celów i bieżących potrzeb, naturalny zapas służący 
do przetworzenia go w sztuczne wytwory cywilizacji. Owa władczość 
człowieka, bezwzględność i niefrasobliwość (nieobliczalność) 
wobec przyrody przyn&sły dotkliwe spustoszenie, często bez 

1Ą ) bzansy jego odrobienia. Tzw. sakramentalny stosunek do 
przyrody formułują różne religie, m.in. mozaizm i chrześcijaństwo 
Człowiek, który "ma czynić Ziemię sobie poddaną" winien zachować 
umiar i szacunek dla wszelkiego zwierzęcia i rzeczy stworzonej 
przez Boga. Pjękno przyrody w tym ujęciu jest przede wszystkim 
pięknem życia mogącego samodzielnie się rozwijać wedle własnych 

15) praw. 
Zgodnie z istniejącymi źródłami i wypracowanymi metodami 

kataklizmy przyrodnicze i społeczne mogą badać: geolodzy 
geografowie, astronomowie, archeolodzy, historycy medycyny civ 
antropolodzy kultury. Z reguły odwołują sio oni dodatkowo dc 
współpracy i ekspertyz specjalistów z wielu dziedzin przyrodni-
czvch i humanistycznych, od fizyków i psychologów po językoznaw-
crw i soc/iologow religii. Z wszechstronnych badaczy dużą wagę do 
czynnika demograficznego i elementów go warunkujących (wojnyi 
choroby, określone instytucje kultury) przywiązywał L. Krzywicki, 
ekonomista, socjolog, antropolog i etnolog. W łonie nauk 
hi storvcznvch merytoryczn-.' studia nad zagrożeniami i klęskami 
społecznymi prowadzono dotąd głównie w nurcie tzw. nauk pomocni¬ 
czych historii, historii gospodarczej i historii kultury. 

W Polsce największe zasługi na tym polu położył F. Bujak, 
twórca tzw. szkoły lwowskiej historii gospodarczej. Jego konce-
pc.ia zakładała najpierw rozwój niezbędnych dziedzin i dyscyplin 
(dzieje osadnictwa, metrologia i geografia historyczna, historia 
cen, klęski elementarne, demografia historyczna) a później 
dopiero dokonanie syntezy. Duże znaczenie przywiązywał on do naj¬ 
ogólniej rozumianego geograficznego (antropogeografia, geografia 
polityczna i gospodarcza) wykształcenia historyka. Odrzucając 
wszelki determinizm F. Bujak twierdził, że w dziejach istniej* 
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wzajemne i nierozerwalne powiązanie najrozmaitszych czynników, 
których poznanie i ustalenie między nimi hierarchi należy do pod¬ 
stawowych zadań historyka. Grono uczniów podejmowało charaktery¬ 
styczną tematykę, gdzie z uwarunkowań przyrodniczych rozpatrywa¬ 
no: paleokiimatologię i klęski elementarne. Już w pierwszym tomie 
organu szkoły lwowskiej "Roczników Dziejów Społecznych i Gospo¬ 
darczych" (1931) zamieszczono programowy artykuł pt. "Badania 
klęsk elementarnych. Metoda i znaczenie." Dorobek w tym za¬ 
kresie powstawał do lat siedemdziesiątych (A. Walawender, T. 
Ladenberger, M. Horn, F. Persowski) mając charakter wstępnej 
rejestracji źródłowej zjawisk. 

Po II wojnie światowej klęski oraz zagrożenia społeczne 
badano przede wszystkim w ramach tzw. historii kultury material¬ 
nej, historii osadnictwa i nauk pomocniczych historii. Lata 
sześćdziesiąte przyniosły stosunkowy rozwój opracowań z historii 
medycyny, poświęconych chorobom i zarazom przeszłości. Ważnych 
materiałów dostarczyli tutaj niezliczeni archeolodzy i paleopato-
lodzy współpracujący z antropologami. Historycy medycyny 
sięgnęli do zabytków sztuki jako wymownego źródła historycznego. 
Historycy t kultury, przede wszystkim uczeni francuscy, skupieni 
wokół czasopisma "Anna1es. Economies. Societea. Civilisation" 
(J.N.Biraben, J. Le Goff, F. Braudel i inni) podjęli problematykę 
epidemii, klęsk elementarnych oraz z zakresu mentalności i 

19 psychiki zbiorowej. 
Kompleksem spraw - samowiedzą człowieka, światopoglądem, 

religią i magią w kulturach niepiśmiennych - interesowali się 
zawsze etnolodzy, folkloryści i etnografowie. Próby wniknięcia w 
istotę, treści i funkcjonowanie "myśli nieoswojonej" przez B. 
Maiinowskiego i C. Levi-Straussa otworzyły nowe widnokręgi poz¬ 
nawcze tak?e w sprawach mechanizmów i form działania różnych kul¬ 
tur w sytuacji klęsk i zagrożeń. Nowe możliwości rysują się 
również obecnie dzięki formowaniu się socjologii religii. Epide¬ 
miologia, medycyna społeczna, geografia medycyny a przede wszy¬ 
stkim ekologia człowieka dostarczają współcześnie materiałów i 
ustaleń, z których historyk powinien wyciągnąć odpowiednie wnios-

20 I ki dla poznania przeszłości. ' Ogólnie rzecz biorąc, dalszych 
badań historycznych oczekują różne stany psychiczne zbiorowości 
i towarzyszące im zjawiska kulturowe, nie tylko strach i trwoga, 
ale także radość, nienawiść, uniesienie i szał, emocje i psycho-
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zy kulturogenne czy patogenne. 
3. Historycznie rzecz biorąc zagrożenia i klęski 

elementarne miały odmienny charakter, w zależności od epoki. W 
najdłuższą, tzn. epokę kamienia (ok. 2 milionów lat trwania, do 
1600 r pne. na ziemiach polskich) społeczeństwo ludzkie podlegało 
wszystkim klęskom przyrodniczym na równi z całą fauną i florą 
oraz zagrożeniu eksterminacji we wzajemnej walce. Archeologiczne 
ślady kanibalizmu poświadczone już w grotach Czoukoutien, w obo¬ 
zowiskach Sinantropusa (ok. 400 tys. lat pne.), podobnie jak 
przez wiele tysięcy lat później, nie mogą być jednakże interpre¬ 
towane jednoznacznie. Sztuka paleolitu zaświadcza oczywiści* 
zagrożenie głodem, jej tematyka i towarzyszące zjawiska kulturowe 
dowodzą istnienia wówczas religii i magii, a w konsekwencji także 
grozy zagłady. Na schyłku paleolitu mamy dowody wiary w "życie 
przyszłe" (groby z wyposażeniem w narzędzia i surowce). Składanie 
ofiar z ludzi w ogromnej większości kultur (u Azteków do pocz. 
XVI w.) było motywowane potrzebą bogów, utrzymywaniem równowagi w 
Kosmosie, traktowane jako niezbędny element istnienia świata, 
własnej kultury, zdaje się towarzyszy* człowiekowi od bardzo 
wczesnych etapów rozwoju dziejowego. Dla starszej epoki kamienia 
potwierdzone jest zagrożenie człowieka Żywiołem ognia i niektóry¬ 
mi chorobami zakaźnymi (np. gruźlicą). Od miliona lat ogień eta¬ 
nowi najpotężniejsze narzędzie stosowane do przekształcania śro¬ 
dowiska naturalnego i agresji międzyludzkiej. Opanowanie ognia 
dokonało się w dwóch etapach: dzięki jego "oswojeniu" przez pod¬ 
trzymywanie w ognisku i przez opanowanie metod jego niecenia 
(tarcie drewna, później krzesanie krzemieniem o Żelazo), tzn. 

21) dowoltego uzyskiwania w razie potrzeby. 
W młodszej epoce kamienia (na ziemiach polskich: 5000 -

1600 pne.), kiedy podstawą Życia gospodarczego stała się uprawa 
roślin i hodowla zwierząt (bydło, trzoda, konie, owce) klęski 
elementarne i zagrożenia stały się dotkliwsze. Czynniki klimaty¬ 
czne sprowadzające nieurodzaje (susze, szarańcza, huragany, powo¬ 
dzie), pomory bydła i zarazy doprowadziły do załamywania się kul¬ 
tur i znikania całych plemion. Pojęcie i obraz tych plag odczytu¬ 
jemy z najstarszych tekstów ze Starożytnego Wschodu. 2ródłową 
ilustracją zagrożeń i klęsk społecznych nomadów owych czasów są w 
pewnym zakresie najstarsze dzieje Hebrajczyków, biblijny potop 
nad Eufratem, wielkie najazdy i totalne wojny (np. z Pilistyna-
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mi) 2 2. Tekst Starego Testamentu przez swą obszerność i dobre 
opracowanie krytyczno-literackie, pozwala bardzo przybliżyć 
życie i niepokoje sprzed ok. 3 tysięcy łat: katastrofalne susze, 
nagłe ruchy tektoniczne, kieski pożarów, wojen i gwałtownych 
zaraz. Bogactwo informacji umożliwia poznanie archaicznej psychi¬ 
ki, jej aspekty światopoglądowe, "teologię" strachu i sposoby 
działań obronnych przed zagrożeniami: racjonalne, religijne i 
magiczne. Dużą rolę odegrały tutaj uroczyste przekleństwa i zło-
2eczenia. Broniły one własne społeczeństwo a miały skierowywać 
nieszczęścia na wrogów.23' Zjawisko to zresztą występuje u bardzo 
wielu ludów świata, na rożnym szczeblu rozwoju kultury. 

Ludy rolnicze epoki neolitu, brązu i wczesnej epoki 
żelaza (na ziemiach polskich do przełomu er) cierpiały głównie od 
nieurodzajów i najazdów koczowniczych sąsiadów. Dla Zi.em Europy 
wielkie inwazje zbrojne miały miejsce pod koniec neolitu (najazd 
kultury tzw. ceramiki sznurowej 2000 - 1800 pne.) a później we 
wczesnej epoce Żelaza (tzw. okres Hałsztacki), kiedy rozpoczęły 
się dalekie i rozległe ruchy Scytów i Celtów, pierwszych znad M. 
Czarnego po Sudety, drugich znad Kodanu po Grecję i Azję Mniei-
szą. W Azji było podobnie, np na terenie Chin i Wysp Japoń¬ 
skich. Rolnicy Euroazji uprawiali kulty solarne i astralne, 
hodowcy solarno-lunarne, Indianie amerykańscy także kulty ciał 
niebieskich i sił wegetacji. Tą drogą wszystkie te ludy zabiegały 
o oddalenie klęsk przyrodniczych i wojen. w niektórych rejonach 
świata zagrażały trzęsienia ziemi przynoszące gwałtowną zagładę 
cywilizacji (Kreta, problem Atlantydy). Jak wiadomo ziemie -nad¬ 
bałtyckie nie należą do strefy czynnej działalności tektonicznej. 
Warunki ekologiczne sprzed tysięcy lat, potwierdzone badaniami 
paleoprzyrodniczymi (paleobotanika, palynologia, pałeokłimatolo-
gia) sugerują występowanie tutaj natomiast chorób endemicznych, 
których nasilenie uznać można za formę stałego zagrożenia i 
ostrej selekcji demograficznej (np. malaria, kiła, trąd). ' 

0 psychozach zbiorowych tamtych czasów nie sposób powie¬ 
dzieć coś konkretnego; brak dostatecznych źródeł. Wolno jedynie 
odwołać się do dalekich analogii, np. kręgu starożytnej kultury 
chińskiej czy egipskiej, gdzie "grożące" zagładą świata zaćmienie 
Słońca zażegnywano powszechnymi modłami, tysiącznymi ofiarami a 
także nonstrualnym hałasem, żeby nie dopuścić do "pożarcia Słońca 
przez «шока". Ludy epoki brązu naszych ziem, należące do tzw. 



kultury łużyckiej, uprawiały również kult solarny (znaki efaetyk) 
a zagrożone wojnami i wielkiini najazdami potrafimy dokonywać 
ogromnego wysiłku, budując liczne osady obronne typu biskupifi-
sfciego (osada Biskupin koło 2nina, z 550 - 300 pne.). Nie odkryto 
śladów popłochu i panicznego porzucania domostw. Przed najeźdźca¬ 
mi broniono sio r.aciekle i dość skutecznie. Jednakże nagłe napady 
dobrze uzbrojonych (pancerze, hełmy, łuki refeleksyjne) konnych 
najeźdźców scyto-trackich potrafiły silnie pustoszyć znaczne 
obszary nad M. 0Karnym, Dunajem i na północ od Karpat (spalenie 
O3ad, np, Wicina woj., zielonogórskie, Kruszwica, Kamieniec woj. 
toruńskie). 

Ludy indoeuropejskie określane к archeologii nazwą 
kultury łużyckiej i wejherowsko-Krotoszyrtskiej (XIII-III w. pne.) 
chorowały na wiele chorób, z których tylko niektóre uchwytne eą 
dzięki badaniom paleoantropologicznym. Bez źróde? pisanych można 
t.3'lko przypuszczać występowanie wóecr.-.s okresowych epidemii. 
Mauowe groby 2 urazami bojowymi kości i czaszek potwierdzają pro--
•••••zi żonie wojen. Zgony caiej rodziny (w jednym grobis rodzice i 
dzieci) mogły byc wynikiem Łarówno epióe^ii jnk i zatrucia 
//i .c; b«mi . 

Cywilizacje starożytne (krąg śródziemnomorski, chiński, 
st.ti;4)iłićyjski i środko'A'Of!.,!ti.-j'kańńki ; , gCzi-ś występom •-<* у silne 
ox i. :.r- i 'i-,:,у v-.;ńf;twu»fCT, is-l...iie.*y miasta i rozwija-ła się imuka. 
'. r-u:;.о:чс- były р.-.ч.-:: wsaybtkio znane klaski elementarne га *уз гЛ~ 
hi..-; ькагзпЛй й; r.̂ o.vri ske. Groźnym, ef aktovnyiT: die odosobnionym) 
•••-.••.••; лггзпi ̂ Ei Ьу-'o dif.ikrotns sniszczeniu Pornpeii ргге" ,-уЪцс:"; Уэги-
"1-:лга I'.-J i 79 r, ,; ., 0;;6lnio •cjinując wiciśnio •.• starożytności i w 
: •--i i i żartach ooirtycb. no. pra^y ^iz'aolnikoc vrystspcwa? o natężenie 
~i ookoj-iiv ÓIJOJ э'.-znych, .-"ojen i- epidcffi 1 ,'''•' Eoaz.;ijo ::agro2eń 

" •. л -/он wejn5;) i.i.i.:3rj j:'i pewne rzyroski e napisy nagr o I-keve , wotyv?~ 
•i-;, i n» budov.-j ac; p-.!b'; i e m y c h fnp. i; okazji reiiov.aoji świątyni 
• :.•!: с ;:.v > - Anty.-,;,:/, ян .;:-. ;a skupiające? wielkie grupjr róźnoetnicŁne j 
i.'uosci v< i.-.j;-; •? li igieniciaych vvar\ip.fr ach. życia. prowadzące 

;o.. :.egi у tiandi? i. , ^sosto na»iedzaR3 były epidewiarni (np, dżuma ч-ЗО 
- ':/:5 tMio, 125 и , 16 5 - 189 ne, 251 ••- 266 ne, 531 - 580 ne przy-
\if...wne г Azji, podczas wojen tyfus i czerwonka). Południową 
Galio, Italio iiadp.idańską i prowincje cesarstwa nad M. Czarnym 
.-•ękafa malaria. W Chinach, Indiach, Azji Przedniej, nad M. Sród-

29) 
i w Galii rozpoczęło nasilać się występowanie trądu. 
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W schyłkowym cesarstwie rzymskim tłumy włóczęgów, żebra¬ 
ków i przestępców Żyły na koszt państwa (rozdawnictwo pożywienia, 
igrzyska, triumfy) ginąc z głodu, pijaństwa, trądu i kiły. Upadek 
religii (wprowadzenie licznych, zupełnie obcych kultów) i ogólnej 
moralności, praworządności i brak rzetelnej informacji (demagogia 
w ?yciu publicznym) sprzyjały szerzeniu się pogłosek, powstawaniu 
rozruchów, wybuchaniu pogromów (np. chrześcijan), powstawaniu nie¬ 
uzasadnionej paniki. 

Okresowi średniowiecza europejskiego chrześcijaństwo, wraz 
z całą otoczką prawną i kulturową, nadawało charakter wszystkim 
dziedzinom tycia. Gdy Hunowie, przybysze z pogranicza Mandżurii i 
Amuru, rozbili w 375 r. Gotów nad Wołgą a później wojska 
bizantyjskie, uznano ich za "jeźdźców Apokalipsy", zaS najwybit¬ 
niejszego wodza Attylę "biczem Bożym". Podobnie kolejnych najeź¬ 
dźców ze stepów podkaukaskich i zawołżeńskich - Awarów (walki od 
45 Я г.), Bułgarów (od 679 г.), Węgrów (od 896 г.), Pieczyngów (od 
•-U4 г.), Kumanów-Połowców (w pocz. XI w.) i Tatarów (od 1220 r.) -
traktowano jaki biblijne ludy "Goga i Magoga", niosące pożogę i 

30) zniszczenie z woli Bożej, wymierzające karę. ' Turcy osmańscy, 
którzy przenieśli swą stolicę do Adrianopola w 1365 r, kontynuowa¬ 
li ten prąd zdobywców azjatyckich. Szczególnie niepowstrzymane 
uderzenia Hunów, Węgrów i Tatarów wzbudzały trwogę i przerażenie. 
Hunowie i Węgrzy dotarli przecież aż do Oceanu Atlantyckiego. 
Inwazja Arabów z Półwyspu Iberyjskiego została zahamowana dzięki 
wojnom Karola Wielkiego. Najazdy tatarsko-mongolskie wstrząsnęły 
niewątpliwie całą Europą (1236. 1241, 1262, 1283) i Azją Środkową. 
Czyngis został uznany za wcielenie Antychrysta. Na obrazach 
Mongołów przedstawiano jako "wrogów chrześcijaństwa" dając im 
symboliczne znaki "Infidelitas", pogan i "mieszkańców podziemi 
piekielnych".31) 

Eschatologiczny lęk wzbudzały w średniowieczu poważniejsze 
herezje (np. albigensi) i ruchy społeczno-religijne, z których 
największe znaczenie miał huaytyzm. Wojny z husytami (1420-1468 r) 
miały charakter krucjat. Wśród duchowieństwa z niepokojem oczeki¬ 
wano końca świata w 1000 roku. Później chiliaści znajdowali się w 
gronie zwolenników Joachima z Fiore, ideologa radykalnego odłamu 
franciszkanów, zapowiadającego przełom dziejowy na 1260 r. a także 
w liczbie husyckich kaznodziejów (pierwsza faza, do 1421 г.). 
Chiliastyczna utopia była logiczną parabola: zapowiadała straszny 



Sąd Ostateczny a równocześnie przyjście wymarzonego Królestwa 
Bo?ego na ziemi, przejmowana drżeniem i oczekiwaniem wszystkich. 
Głęboki strach przed karą za grzechy stanowiły realny, silny 
bodziec dla ludzi średniowiecza, rzadko korzystających z 
sakramentu pokuty, popełniających zaś często grzechy ciężkie. 
Zagrożenie utratą szczęśliwości wiecznej i wykluczeniem z Kościoła 
(ekskomunika) należały do najmocniejszych presji psychicznych w 

32 } wiekach średnich. 
Kronikarze i uczeni pilnie obserwowali niebo szukając zna¬ 

ków i prognoz na przyszłość (pojawienie się komet, koniunkcje 
planet, zaćmienia itp.)- Ludy niechrześcijańskie pozaeuropejskie, 
znaki na niebie uważały również za zapowiedź nadzwyczajnych i 
groźnych wydarzeń. Średniowieczna astronomia, teologia, historia i 
medycyna były nosicielkami teorii astrologicznych. Na witrażach i 
tympanonach romańskich katedr we Francji tronujący Chrystus 
otoczony bywa znakami Zodiaku, Słońcem i Księżycem, personifikacją 
czterech pór roku, to wszystko jako symbol władzy nad Kosmosem i 
czasem. Autorytety teologiczne i filozoficzne (Roger Bacon, Albert 
Kiełki, Tomasz z Aktrinu) aprobowały uprawianie astrologii, której 
celem miało być poznanie związków z otaczającą przyrodą, indywidu¬ 
alnych i w skali społecznej. Oficjalna astrologia uniwersytecka w 
XV w. miała przewidywać kataklizmy i klęski - trzęsienia ziemi, 
komety, zarazy, wojny, przewroty polityczne - oraz zjawiska meteo¬ 
rologiczne i klimatyczne zwiastujące klęski elementarne (posuchy, 
powodzie, głody, wyjątkowe opady). Właśnie traktaty astrologiczne 
orientują w całej gamie zagrożeń ówczesnego życia. Z Polski 
dobrych przykładów dostarczają "Roczniki Królestwa Polskiego" 

33) pióra Jana Długosza. 
Z zagrożeń ekologicznych w szerszym tego słowa znaczeniu nie 

zdawano sobie dostatecznie sprawy. Kroniki, żywoty średniowiecz¬ 
nych świętych i katalogi cudów informują o groźbie zakażeń: od 
dzikich zwierząt (wścieklizna, tularemia), owadów (malaria, klesz¬ 
czowe zapalenie mózgu?), za pośrednictwem roślin (promienico, 
motylica wątrobowa) czy zatruć (grzyby, wilcza jagoda). 
Niebezpieczeństwa te od tysiącleci czyhały na ludzi w przyrodzie 
naszej szerokości geograficznej lecz w źródłach pisanych poświad¬ 
czone zostały po raz pierwszy właśnie w tych źródłach. W miastach 
zatruwano się stosując rury ołowiane, używając naczyń cynkowych i 
cynowych, nie przestrzegając podstawowych zasad higieny w kontak-
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each ге zwierzętami i podczas wykonywania pracy zawodowej, nie 
dysponując dostateczną iloScią pitnej wody (źródła, studnie), ska-
2ając najbliższe otoczenie odpadkami (np. vryrzucanie do rzek) i 

34) wyziewami produkcyjnymi (garbarnie, topnie metali, lniarnie). 
Choroby zakaźne w większych skupiskach ludności wybuchały raz po 
raz, przybierając formę zaraz gdy chodzi o dżumę, osp© czy tyfus. 
Nierzadko notowano łańcuch nieszczęść: susza, powódź lub wojna -
głód - zaraza. Z takiego ciągu przyczynowego zdawano sobie sprawę 
organizując proste środki zaradcze, izolując się lub opuszczając 
zakażone miasta, prowadząc nasilone modły, procesje itp. Blisko 
dziesięcioletnie szerzenie się "czarnej śmierci" (ospa) w Europie, 
z nasileniem w 1348-1350 г., spowodowało duży regres gospodarczy i 
demograficzny, z którego podniesiono się po kilkudziesięciu latach. 
Stałe zagrożenie i ekstremalne warunki życia w czasie zaraz 
v/ywoływały pE.ychozy, panikę i nerwice społeczne (np. ruchy biczow-
r.ików) ." Staią plagą średniowiecza był trąd, częsty nawet w 
Polsce, trafiający się w każdej kondycji społecznej i zawodzie. 

W czasach nowożytnych widać pełną kontynuację sytuacji 
średniowiecznej; największy plon zbierają wojny, zarazy i głód 
wybuchający w konsekwencji anomalii klimatycznych. Niszczące 
wstrząsy podziemne miały bardzo lokalny charakter. Średniowiecze 
na Zachodzie zamknęła wyniszczająca wojna stuletnia (1337-1453) 
między Francją i Anglią, okresowo wciągająca także państwa ościen¬ 
ne. Od czasów zdobycia Konstantynopola przez Turków (1453) ukszta¬ 
łtowała się w Europie południowo-wschodnia strefa zagrożenia. 
Przez drugą połowę XV w. i dwa następne stulecia walka z imperium 
otomańskim angażowała wiele państw, przede wszystkim cesarstwo 
Habsburgów ale i inne organizowane i częściowo subsydiowane przez 
papiestwo. Wszyscy Europejczycy bez względu na wyznawaną religię 
żyli pod grozą turecką (najmniej Anglicy) do pocz. XVIII w. 
Państwo polsko-litewskie stanowiło ważny element "przedmurza 
chrześcijaństwa" i wraz z państwami bałkańskimi ponosiło naj¬ 
dotkliwsze straty w tych zmaganiach, prowadząc stałe walki т л 
Podolu i Ukrainie, ulegając zniszczeniom i tracąc tysiące swoich 
poddanych (jasyr). ' 

większe państwa Europy Zachodniej - Anglia, Hiszpania, 
Portugalia, Franca - od końca XV w. rozpoczęły podboje kolonialne, 
a kilkadziesiąt lat później Rosja wkroczyła do Azji. Sto lat 
wystarczyło żeby Kozacy dotarli do Oceanu Spokojnego. Militarnej 
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ekspansji europejskiej niosącej wyzysk i zagładę dla wielu kultur 
świata oparła się jedynie Japonia. Podbój Ameryki Środkowej i 
państwa Inków swoim okrucieństwem daje się porównać jedynie z 
wojnami domowymi w Anglii i pacyfikacjami Irlandii przez 
Cromwel 
świata' 
Cromwella. Dla tuziemców amerykańskich był to prawdziwy "koniec 

Rozwój społeczno-gospodarczy wolno torował zmiany ustrojów 
politycznych. Konsolidacja własnego społeczeństwa do realizowania 
agresji zewnętrznej rozładowywała tylko częściowo napięcia socjal-
•is. Powstania, bunty, rewolucje, nawet ruchy reformacyjnee stano-
wiły formę wojny, która wzbudzała strach klas rządzących. Rządzeni 
ze swej strony żyli w niepokoju przed klęskami elementarnymi ale 
równie2 przed organami własnego państwa (brak bezpieczeństwa oso¬ 
bistego, obciążenie nadmiernymi podatkami i świadczeniami), dopro¬ 
wadzającymi do ruiny i śmierci głodowej najuboższych. Rewolty pot--
danych wyjątkowo kończyły się sukcesem, bardzo rzadko pełnym (w 

39) 
państwie krzyżackim, w Niderlandach). Większość członków nowo¬ 
żytnych społeczeństw zachodnio-europejskich odczuwała strach i za-
groZenie od sił ponadnaturalnych, widziadeł, demonów (pozostałości 
wierzeń przedchrześcijańskich) i ludzi mających z nimi kontakt dl£> 
rzucania czarów. 

Elity rządzące i intelektualne rozwijały ideologię walki •/. 
Szatanem i jego oddziaływaniem. Wynikało to nie tylko z 
przekonania o słuszności takiego stanowiska ale miało praktyczne 
znaczenie w sprawowaniu władzy. Od XVI w. we Francji, Niemczech i 
Anglii zapanowała psychoza sataniczna. W literaturze, sztuce i 
działalności kaznodziejskiej niezwykle silnie zaznaczyła się 
tematyka "rzeczy ostatecznych": Sądu Ostatecznego i zagrożeń apo¬ 
kaliptycznych. Innowiercy a szczególnie niechrześcijanie tra¬ 
ktowani byli nadal jako "sługi diabła" (mahometanie, poganie, 
2ydzi, chrześcijańskie religie mniejszości w poszczególnych pań¬ 
stwach): agentami Szatana określano też kobiety. W XVI i XVII w. 
rozpętano w całej Europie Zachodniej i Południowej "polowanie na 
сиз г own J. o e" i czarowników. Dochodzenia i wyroki wydawali inkwizy¬ 
torzy ale przede wszystkim sądy świeckie, przekupne i nieobie-
ktywne. Pomówienia o uprowadzanie dzieci, mordy rytualne, profa¬ 
nacje, tajemne obrzędy powodowały pogromy Żydów, Cyganów i 
sekciarzy. ' 

Między 1536 a 1670 r. zanotowano w Europie Zachodniej 36 
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nawrotów dżumy, z okresowym nasileniem w latach 1576-1586 i 1628 -
1631 (po 1721 r. dżuma ustąpiła). Psychologia społeczeństwa 
nękanego przez epidemię pozwala poznać nurtujące konflikty i prze¬ 
konania: skłonność do personifikacji i uprzedmiotowiania choroby 
(grad strzał, ogniki), przyjmowanie jej jako kary za grzechy, 
optymistyczne lekceważenie niebezpieczeństwa, odrzucanie 
dotychczasowego porządku społecznego i działania agresywne, szuka¬ 
nie "winnych" i rzeczywiste występowanie złej woli w celu zaraże¬ 
nia innych. Zagro2enie zarazą nasuwało widmo nie tylko śmierci ale 
także ruiny, nudy i prymitywnej wegetacji w odosobnieniu. Stąd 
rodziło się zniechęcenie, chęć ucieczki albo szaleńcza dążność 
"użycia" za wszelką cenę. Trwoga wprowadzała rozprzężenie i 
agresję, zrywanie obowiązujących norm społecznych i moralnych. 

Zagrożenie wojenne zdominowało życie ludzi w XVIII i XIX 
w. Wiek XVIII stanowił okres zmagań mocarstw europejskich na 
terenie Europy, Azji i Ameryki. Doprowadziło to do upadku 
znaczenia Hiszpanii i Francji oraz m.in. do likwidacji państwa 
litewsko-polskiego. Zwycięscy rywale - W.Brytania, Austria, Prusy 
i Rosja - ukształtowali nowy porządek polityczny w Europie na 
Kongresie Wiedeńskim w 1815 r. Ten układ sił przetrwał następne 
stulecie, do I wojny światowej. Klęski żywiołowe i elementarne 
opanowywano łatwiej, zarazy wybuchały (cholera) rzadziej. Szybki 
rozwój techniki i przemysłu w XIX w. , sięgnięcie po nowe surowce 
(węgiel, ropa naftowa), powodować zaczął wzrost zanieczyszczenia 
środowiska, skażenie wód i zanieczyszczenie atmosfery nad całymi 
aglomeracjami i regionami. Zjawiska te miały jadnakże tylko lokal¬ 
ny charakter i nie budziły większych niepokojów. Nastąpiło stop¬ 
niowe opanowanie zagrożenia epidemiologicznego. W 1796 r. zastoso¬ 
wano pierwsze szczepienie ochronne przeciw ospie (Ed. Jenner, 
Anglia), pól wieku później rozpoczął swoje badania L. Pasteur, 
który zorganizował specjalny instytut w Paryżu (1888 г.). Wybityne 
zasługi na tym polu położył Polak L. Hirszfeld (zm. 1954 г.). 
Ostatnia pandemia nowożytna, epidemia grypy tzw. hiszpanki, po¬ 
chłonęła atoli podczas I wojny światowej ok. 20 min ofiar, co 
porównać tylko można z "czarną śmiercią" z poł. XIV w. We współ¬ 
czesności zapewne AIDS odegra rolę powszechnej choroby zakaźnej z 
tendencją do endenii, tak jak to było kiedyś z trądem, kiłą i 
gruźlicą. 
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W historii najnowszej panikę i psychozy wywoływało 
stosowanie albo możliwość zastosowania gazów bojowych. Tzw. bitwa 
o Anglię podczas II wojny światowej wykazała stosunkową odporność 
psychologiczną wobec stosowania najnowszych broni. Dopiero groźba 
upowszechnienia wojny termojądrowej, poczynając od wojny 
koreańskiej, wzbudza powszechny niepokój narodów. Wojny lokale, 
niejednokrotnie długotrwałe i, krwawe, prowadzone są niestety 
nieustannie. Bez względu na czasy i typ państwa organizacja 
polityczna pobudzała zawsze swoje społeczeństwo do dużego wysiłku 
w kierunku agresji lub dla jej przeciwdziałania (zbrojenia, rozbu¬ 
dowa umocnień). Zapobieganie przed innymi klęskansi i zniszczeniem 
miało z reguły charakter drugorzędny. Racjonalną drogą do ograni¬ 
czania skutków klęsk naturalnych i wszelkich zagrożeń pozostawało 
zawsze inwestowanie w badania naukowe i negocjacje; pierwsze dawa¬ 
ło rezultaty później ale pewniejsze, drugie szybciej ale bardziej 
problematyczne. 
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Prof»dr Jerzy A. Janik 
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodnicżeńskiego 
w Krakowie 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZONYCH I SPOŁECZEŃSTWA 

Zabierając głos na temat etyki i moralności nie mogę nie 
zauważyć, że nie mam ani kompetencji w tych sprawach ani do¬ 
świadczenia w mówieniu o nich. Mogę tylko zadeklarować, jako 
chrześcijanin - nie tylko w pasywnym, konwencjonalnym znaczę» 
niu, ale w znaczeniu aktywnym t.J. wyznawcy religii - że moja 
moralność dyktuje mi pewne twierdzenia, które mają niewątpliwy 
związek ze sprawami będącymi przedmiotem tego seminarium. Tak 
więc: Jest dla mnie oczywisty nakaz dążenia do prawdy, dotyczą¬ 
cy zarówno uczonych jak i w ogóle każdego członka społeczeństwa 
nakaz implikujący i prawo do znania prawdy (i to całej), i obo¬ 
wiązek podjęcia wysiłku w dochodzeniu do prawdy, i zakaz mówie¬ 
nia czy pisania nieprawdy oraz podawania za prawdę te&o co jest 
niesprawdzone i wątpliwe i manipulowanie środkami, które mają 
wyrażać prawdę, środki masowego przekazu mają tu znane ogólnie 
swoje grzechy zawodowe - uleganie dyrektywom władzy i działanie 
manipulacyjne w imię zasady "cel uświęca środki", w ПВЕ' ej częś¬ 
ci świata, a uleganie pokusom komercjalnym zwłaszcza typu "po-
czytn • są sensacje", na Zachodzie. 

Również jest dla mnie oczywisty chrześcijański zakaz sadzenia 
drugich (oczywiście właściwie, nie w prymitywny sposób rozumia¬ 
ny), a więc zakaz pomawiania oponentów o złą wolę (np. reprezen¬ 
towania interesów rzekomego jądrowego lobby), zakaz wyśmiewania 
zamiast przekonywania na podstawie argumentów itp. 

Wreszcie przyjmuję jako nieuniknioną zasadę wyboru 
zła. za3adę, bez której nie sposób żyć i działać w warunkach u-
kładów skomplikowanych, wieloparametrowych. Zasadę jak najbardziej 
aplikowalną do zagadnień rozwoju tej planety, a w szczególności 
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do spraw kompromisu pomiędzy tendencjami wzrostu a tendencjami 
zachowawczymi. Zasad? niewątpliwie niełatwą do akceptacji 
zwłaszcza dla młodzieży z jej bezkorapromisowością i radykaliz¬ 
mem* 

I właściwe na tym mógłbym skończyć ten referat, nie wychodząc 
poza sprawy oczywiste, a nawet w pewnym sensie poza wygłoszenie 
kilku sloganów. Przychodzi mi jednak na myśl, że mógłbym rozwi¬ 
nąć przynajmniej dwie sprawy - jedną dotyczącą społeczeństwa 
a drugą uczonych» 

Otóż interesującym, mimo swoich ujemnych skutków, zjawiskiem 
występującym na oałym świecie i wykazującym ostatnio wyraźne 
tendencje wzrostowe, jest antyscientyzm /1/. Jest to coś więcej 
niż tylko ignorancja. Przejawem antyscientyzmu jest np. poja¬ 
wianie się na półkach księgarskich coraz większej liczby ksią¬ 
żek poświęconych magii, okułtyzmówi, czarom itp. Nota bene odno¬ 
szę wrażenie, że decydenci w sprawach wydawniczych w Polsce po¬ 
pierają tego rodzaju twórczość, mimo ogólnie znanych trudności 
z papierem, procesem wydawniczym itp. 

Moje uwagi w te/ sprawie dotyczą koegzystencji, kon¬ 
fliktu czy kompromisu pomiędzy uprawianiem tego co zawarte jest 
w trzech pojęciach: nauka, para-nauka i pseudo-nauka. Nauka re¬ 
jestruje i porządkuje fakty oparte na pewnej konwencji metodycz¬ 
nej a także tematycznej. Nauka posługuje się przy tym opisem ma¬ 
tematycznym, który ma tendencje totalitarne, t.zn. dąży do jedno¬ 
litego opisu całości zjawisk. Para-nauka zajmuje się faktami 
(wzgl. kandydatami na fakty; na razie znajdującymi się poza tą 
konwencją. Nie ignoruje jednak nauki ani jej nie lekceważy, li¬ 
cząc aa to, że te fakty przejdą w odpowiednim czasie do obszaru 
nauki i do jej opisu. Nie mogę tu pretendować do kompetencji, 
ale wydaje mi się, że np. zajmowanie się różdżkarstwem albo te¬ 
lepatią należy (zależnie oczywiście od sposobu tego zajmowania 
się) do kategorii uprawiania para-nauki, w obecnym stadium. 

Pseudo-nauka dąży do skompromitowania nauki i jej zastąpie¬ 
nia przez coś oo nie jest oparte na żadnej porządnej robocie. 
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Fakty pseudo-nauki są najczęściej wynikiem niewłaściwego stoso¬ 
wania praw statystyki, albo złudzeniami albo, czasem nieświado¬ 
mymi, oszustwami. Pseudo-naukowiec nie zajmuje się nauką» ona 
go nie dochodzi, i on ją już osądził. Przebywając w towarzystwie 
ludzi zajmujących się tak czy inaczej pseudo-nauką usłyszy się 
prędzej czy później pogardliwe wypowiedzi typu: oto zdanie przed¬ 
stawiciela oficjalnej nauki! Znalazłszy się (przez nieporozumie¬ 
nie) stosunkowo niedawno w takim towarzystwie usłyszałem, że dro¬ 
ga do zwiększania plonów w rolnictwie to uprawa w sąsiedztwie kon¬ 
strukcji o kształcie podobnym do piramidy Cheopsa (oczywiście 
zmniejszonej), przy wybraniu pewnych kierunków pól uprawnych, re¬ 
latywnie do boków piramidy. Również usłyszałem, że rewaloryzacja 
wody zanieczyszczonej odpadami przemysłowymi jest możliwa w pro¬ 
sty sposób przez przetrzymywanie owej wody w owych "piramidkach" 
Cheopsa przez pewien czas. Niestety ludzie, którzy to mówili by¬ 
li w pewnym sensie decydentami, którzy uruchomili produkcję ta¬ 
kich "piramidek" w podległych im obszarach działania. 

Czasem bardzo trudno przeprowadzić zdecydowany rozdział pomię¬ 
dzy para-nauką a pseudo-nauką, zwłaszcza gdy w ^rę wchodzą zja¬ 
wiska psychiczne. Mam tu na myśli sprawy spirytyzmu itp. Proszę 
nie myśleć, że to co tu mówię* to sprawy marginalne, zasługujące 
najwyżej na lekceważący uśmiech "uświadomionego* intelektualis¬ 
ty. To nie tak dawne czasy, kiedy pseudo-naukowe koncepcje Zysenki 
kosztowały wolność a nawet życie wielu ludzi. Prasa odegrała przy 
tym swe ją rolę, a niektórzy przedstawiciele prawdziwej nauki też 
nie mają czystego sumienia, chociaż nie mnie ich sądzić bo.mimo 
wszystko nie żyłem w takim koszmarze jak oni. 

Pora na pewną etapową konkluzję. Otóż odpowiedzialność społe¬ 
czeństwa jest nakazem moralnym. Jego realizacją widzę w trzeźwości 
i krytycyzmie. Hie iść na lep propagandy łatwizny. Niestety wiedzę 
o rzeczywistości każdy musi zdobywać w męce. Zdobywanie wiedzy 
nie jest pasywne lecz jest procesem aktywnym. Obejście tej reguły 
przez bezkrytyczne czytanie o ••osiągnięciach" pseudo-nauki jest 
nieodpowiedzialne. Jeszcze bardziej nieodpowiedzialna jest propa¬ 
ganda pseudo-nauki w gazetach i tygodnikach. Oczywiście nauka może 
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się mylić. Nawet to co nazywa się paradygmatem nauki może pro¬ 
wadzić do zafałszowania obrazu rzeczywistości. Ale ryzyko jest 
mniejsze jeżeli społeczeństwo liczy się z nauką i szanuje ją, 
niż jeżeli daje się uwieść przez niesprawdzone sensacje, i co 
gorsza jeżeli na ich podstawie urabia sobie pogląd co do dróg 
wyjścia z trudności danego kraju, czy całej planety. W krajach, 
w których społeczeństwo poprzez instytucje demokratyczne ma 
istotny wpływ na ich los może to mieć skutki opłakane, zwłaszcza 
że demokracja ma tendencję do tworzenia swojego sui generis pa¬ 
radygmatu - że o tym co jest prawdą rozstrzyga głosowanie. 

Bi ,ga eprawa, którą chciałem tu rozwinąć dotyczy uczonych i 
jest znacznie trudniejsza do popularnego przedstawienia. Chodzi 
mi tu, ogólnie rzecz biorąc, o pewną sztywność uczonych przy pró¬ 
bie rewiz.ii działającego przez dłuższy czas paradŷ jnatu j o pewną 
łatwość do totalnych uopólnień bez wystarczających faktów. 
Zacznę może od tej drugiej tendencji; zresztą łączy się ona 
z pierwszą. 

Wszyscy pewnie wiedzą, że ważną rocznicą, która niedawno mi¬ 
nęła, to 300 lat od ogłoszenia Principiów Newtona. Nie wszyscy 
natomiast wiedzy że przez mniej więcej 270 z tych 300 lat my fi¬ 
zycy żyliśmy w przekonaniu i tak uczyliśmy studentów, że tzw. tra¬ 
jektorie newtonowskie w przestrzeni fazowej są zawsze "porządne" 
i że to implikuje ścisły determinizm fizyki klasycznej. To prze¬ 
konanie oparte było na analizie stosunkowo nielicznych przypadków, 
które dały się do końca i ściśle policzyć - ruch bez działania 
siły, ruch po kole, ruch oscylatora harmonicznego. Dopiero rozwój 
techniki komputerowej ujawnił, że^-r^wszystkich przypadkach, w 
których występują człony nieliniowe w równaniach ruchu, rozwią¬ 
zania przestają być matematycznie "porządne", występuje problem 
słabej stabilności i eo ipso determinizm tylko probabilistyczny 
już na terenie fizyki klasycznej. Myślę, chociaż "gdybania" jaot 
zawsze ryzykowne w historii, że gdyby to co wiemy teraz było zna¬ 
ne na początku ery newtonowskiej, postawa fizyków ukształtowałaby 
się była inna, może mniej pewna siebie, może w ogóle nie dostar¬ 
czyłaby ona pożywki dla pozytywizmu z przełomu stuleci. Jeżeli 



może tu być mowa с jakiejś winie nauki to wina ta moim zdaniem 
leży w tym, że na podstawie wybranych nielicznych faktów (wybór 
nastąpił na podstawie możliwości wyliczeń) formułowano wnioski 
ogólne i to ważne, jak właśnie wniosek o ścisłym determiniźmie. 
Dalsza analiza układów posłusznych rovmaniom dynamicznym typu 
newtonowskiego prowadzi do zjawiska aamoorganizacji, synergii i 
w konsekwencji do odejścia od addytywności i redukcjonizmu i do 
postawy mniej lub bardziej holistycznej, przejawiającej się w 
przekonaniu, że całość to coś więcej niż suma części /2/. Y/arto 
tu może zdać sobie sprawę z jeszcze jednej "winy" fizyki newto¬ 
nowskiej. Mianowicie ta fizyka ugruntowała w nas niejako nawyk do 
traktowania świata z punktu widzenia, że'się tak wyrażę, karal¬ 
ności linearne.j (przyczyna —*> skutek, przyczyna —>skutek itd.). 
Tymczasem coraz częściej widzimy, że kauzainość linearna jest 
tylko czymś bardzo szczególnym} znacznie powszechniejsza j<5st 
kauzalność sieciowa (network causality), objaśniająca świat jako 
całość ъ wszystkimi powiązaniami i współzaleznościami. 

Dlacze0o o tym teras mówię? Otóż dlatego, że współczesna nauka, 
a v? szczególności fizyka, zbyt mało uświadamia sobie, że podejście 
holistyczne wymaga zmiany paradygmatu. Kasze myślenie naukowe było 
dotychczas nie tylko linearne (w znaczeniu kauzalności linearnej 
wspomnianej przed chwilą) ale wręcz liniowe. Zwrócenie zaś bacz¬ 
niejszej uwagi na problemy synergizmu i samoor<janisacji implikuje 
konieczność przestawienia się na myślenie nieliniowe. A zarówno 
działanie jak i prognozowanie w dziedzinie takiej o jakiej mówimy 
na tym seninarium to szczególne przypadki takiej konieczności. 
Pracę w tym kierunku podc£ągam pod sprawę odpowiedzialności uczo¬ 
nych. 

Tła zakończenie mego referatu chciałbym zilustrować te myśli do-. 
tyczące konieczności zmiany paradygmatu nauki cytatem pochodzącym 
od "wybitnych fizyków materii skondensowanej J.D. Farmera i ЗЯ.Н. 
Packarda z ich artykułu zamieszczonego w czasopiśmie Physica D /3/: 
'... poważne modele adaptacji są nieuchronnie nieliniowe. Zachowa¬ 
nie adaptacyjne jest własnością, która spontanicznie powstaje po¬ 
przez oddziaływanie elementów składowych. Niezależnie od tego czy 
te elementy składowe są neuronami, aminokwasami, czy mrówkami, ... 
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adaptacja może nastąpić tylko wtedy gdy kolektywne zachowanie się 
całości jest jakościowo różne od sumy poszczególnych części. To 
jest dokładnie definicja nieliniowości". Dalej w tym samym artykule 
autorzy piszą: "Historycznie rzecz biorąc fizyka była głównie re-
dukcjonistyczna: klasycznym podejściem było rozłożyć system na po¬ 
szczególne składowe i znaleźć podstawowe prawa rządzące ich za¬ 
chowaniem się. To podejście jest skuteczne, ale rośnie świadomość 
jego ograniczeń. Np,, jeżeli nawet uzyskamy dzięki niemu pełne zro¬ 
zumienie kwarków, wydaje się nieprawdopodobnym, że ono powie nam 
coś istotnego o zachowaniu się neuronów, a tym bardziej mózgu. 
W szeregu prac znajdujemy kilka zasadniczych pytań, które wołają 
raczej o syntezę niż o redukcję. Oto one: 
1. Jakie są zasadnicze prawa leżące u podstaw zjawiska ewolucji 

organizmów biologicznych? 2. Jakie są zasadnicze prawa leżące 
u podstaw funkcjonowania mózgu? 3. Jak mogą maszyny uczyć^rozwią¬ 
zywać problemy bez konkretnego, odnośnego zaprogrpjnowania, czyli 
jak możemy zrobić je myślącymi?" Otóż jestem absolutnie pewny, że 
do powyższych trzech pytań można dodać czwarte: Jakie są zasadni¬ 
cze prawa rządzące układem ekologicznym przy obecności działal¬ 
ności cywilizacyjnej człowieka? W dalszym ciągu artykułu, o którym 
mowa autorzy zwracają uwagę na fakt, że w dzisiejszym języku fizyki 
ciągle brak ścisłych definicji takich pojęć jak: struktura, złożo¬ 
ność, dopasowanie, organizacja, życie, świadomość - posługujemy się 
tymi słowami w znaczeniu potocznym, niezbyt precyzyjnym. To tyle, 
jeszcze dodatkowo, o odpowiedzialności uczonych. 

I jeszcze, na zakończenie, kilka zdań o odpowiedzialności społe¬ 
czeństwa, a dokładniej tym razem o odpowiedzialności tej jego cz-ici, 
którą zwykło się zwać inteligencją. Otóż w kręgach t.zw. inteli,- n-
cji większość elementarnych pojęć z zakresu fizyki czy chemii ;est 
niezrozumiała, co częściowo jest wynikiem swoistej tolerancji wo¬ 
bec ignorancji w tych typach nauk, przejawiającej się brakiem dy¬ 
skwalifikacji w zaliczaniu do kręgu inteligencji. Godzimy się na 
taką dyskwalifikację jeżeli ktoś nie wie co to była noc św. Bartło¬ 
mieja, albo o kim mowa gdy mówi się "arbiter elegantiae" - natomiast 
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w naukach przyrodniczych to coś co się nawet zwykło 
eksponować! Otóż wydaje mi się, że przy obecnym stadium zło¬ 
żoności problemów w rozwoju świata, ta sprawa podpada pod ka¬ 
tegorię odpowiedzialności społeczeństwa. 
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DLACZEGO BOIMY SIE ENERGETYKI JĄDROWEJ ? 

Prof, dr Andrzej Hrynkiewicz 
Instytut Fizyki Jądrowej im. H.Niewodniczańskiego w Krakowie 
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Doświadczenia wielu krajów pokazały, 2e energetyki jądro¬ 
wej nie można rozwijać bez społecznej akceptacji. Błędem jest po¬ 
dejmowanie w tej sprawie arbitralnych decyzji bez liczenia się z 
opinią publiczną i ludzkimi emocjami. Konieczna jest szeroka 
akcja informacyjna, wyjaśniająca w sposób popularny a równocze¬ 
śnie merytorycznie poprawny różne aspekty energetyki jądrowej. 
Wymaga to udziału nie tylko najlepszych specjalistów z dziedzin 
związanych z energetyką jądrową ale również socjologów i psycho¬ 
logów. Flany lokalizacji siłowni jądrowych nie powinny zaskakiwać 
zainteresowanej ludności, ale muszą być oparte na konsultacjach 
prowadzonych z dużym wyprzedzeniem rozpoczęcia inwestycji. 

Lęk przed energetyką jądrową występuje na całym świecie. 
Jest to zjawisko irracjonalne o charakterze zbiorowej psychozy i 
dlatego tak trudno je wyeliminować. Społeczeństwo lubi być 
straszone i łatwo daje wiarę fałszywym prorokom, szczególnie 
jeżeli występują oni jako przeciwnicy establishmentu i męczennicy 
słusznej sprawy. Przeciwników energetyki jądrowej można podzielić 
na czynnych i biernych. Część czynnych przeciwników to ludzie bez 
skrupułów, dążący do popularności lub czerpiący ze swego działa¬ 
nia zyski. Świadomie wykorzystując nieprawdziwe informacje, 
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przeinaczając lub fałszywie interpretując doniesienia naukowe 
wprowadzają w błąd opinię publiczną. Wiedzą dobrze, że przecię¬ 
tnemu człowiekowi, który nie jest specjalistą w danej dziedzinie, 
można wmówić każdy nonsens, a jeśli informacja ma posmak sensacji 
tym lepiej, tym silniej utkwi w umysłach odbiorców. Inni 
przeciwnicy energetyki jądrowej, przekonani że walczą o dobro 
ludzkości wbrew spiskowi sfer rządzących, przemysłowców lub 
tinansistów, w dobrej wierze rozpowszechniają niesprawdzone 
informacje, a znając bardzo powierzchownie zagadnienie, łatwo 
popełniają błędy i wyciągają fałszywe wnioski. Trzecia wreszcie 
grupa czynnych przeciwników energetyki jądrowej to kontestatorzy, 
którzy nie wchodząc w istotę sprawy traktują swój sprzeciw jako 
okazję do wyrażenia opozycji wobec władzy i istniejącego porząd¬ 
ku, jako sposób na przejawienie aktywności i rozładowanie frust¬ 
racji . 

Przeciętny człowiek nieufny w stosunku do poczynań 
władzy, nieprzekonany o rzetelności i bezstronności ekspertów, 
nie jest jednocześnie zdolny do wyrobienia własnej opinii, gdyż 
nie rozumie zjawiska rozszczepienia iądrowego, nie zna konstru¬ 
kcji reaktora iądrowego, nie wie jakie jest działanie biologiczne 
promieniowania jonizującego. Jest więc zagubiony, a jego opinię 
kształtują środki masowego przekazu. Z takich ludzi rekrutują się 
bierni przeciwnicy energetyki jądrowej. Odczuwają lęk przed nie¬ 
znanym, dają się ponieść emocjom, podpisują wite petycje i biorą 
udział w demonstracjach. Dla nich energetyka jądrowa jest abstra¬ 
kcyjnym zagrożeniem, którego lepiej uniknąć. Skłonni są jednak 
zmienić zdanie gdy dotknie ich osobiście deficyt energii. 
Istnieją na to przykłady. Hasło, że byt kształtuje świadomość 



okazało się słuezne w przypadku mieszkańców Long Island koło 
Nowego Jorku. Występowali oni gremialnie przeciwko uruchomieniu 
elektrowni jądrowej. Gdy jednak latem ubiegłego roku wystąpiły na 
wschodnich wybrzeżach Stanów Zjednoczonych 6ilne upały i nadmier¬ 
ne korzystanie z urządzeń klimatyzacyjnych spowodowało ogranicze¬ 
nia w dostawach prądu, nastawienie mieszkańców uległo diametral¬ 
nej zmianie. Pojawiły się petycje o jak najszybsze uruchomienie 
elektrowni. A przecież klimatyzacja pomieszczeń latem nie jest 
koniecznością życiową, a tylko podnosi komfort mieszkańców. Toteż 
slogan przeciwników energetyki jądrowej w Polsce: "Wolimy sie¬ 
dzieć przy świecach niż korzystać z trującej energii" jest absur¬ 
dalny. Jedną z przyczyn akceptacji energetyki jądrowej we Francji 
były katastrofy tankowców u wybrzeży Bretanii, które spowodowały 
zniszczenie przez ropę wielkich obszarów przybrzeżnych. Francuzi 
na własnei skórze przekonali się jakie niebezpieczeństwa ekologi¬ 
czne stwarza korzystanie z konwencjonalnych paliw energetycznych 
i zrozumieli, że opcja energetyki jądrowej jest bez porównania 
bezpieczniejsza. 

w dzisiejszych czasach ogromnej roli środków masowego 
przekazu w kształtowaniu opinii publicznej, na dziennikarzach i 
popu 1 • ryzatorach nauki ciąży wielka odpowiedzialność nie tylko 
przed naszym ale i przed przyszłymi pokoleniami. Konsekwencją 
nieodpowiedzialnych wystąpień i siania nieuzasadnionych obaw może 
bvr nie tylko dewastacja środowiska naturalnego i śmierć tysięcy 
ludzi, ale również katastrofa ekologiczna w skali całego globu. 
Uderzającym przykładem manipulacji opinią publiczną jest mit 
plutonu. Pisze się, że pluton jest najstraszniejszą trucizną 
<wiata, że jest 20 000 razy bardziej toksyczny od jadu kobry. 
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Otóż toksyczność chemiczna związków plutonu jest zbliżona do 
toksyczności związków innych ciężkich metali takich jak Cd, Hg 
lub Pb. Szkodliwość plutonu polega na jego toksyczności radiolo-

239 gicznej, wynikającej z własności promieniotwórczych. Pu jest 
emiterem cząstek a i wprowadzony do organizmu może być przyczyną 
powstawania nowotworów złośliwych. Aktywność lg plutonu 239 wchło¬ 
niętego i zatrzymanego w organizmach mogłaby spowodować śmierć na 
raka w ciągu następnych 30 lat ok. miliona ludzi. Liczba ta wyda¬ 
je się przerażająca, bo 1 kg zaaplikowanego w ten sposób plutonu 
spowodowałby śmierć na raka miliarda osób.Stąd pojawia się w pro¬ 
pagandzie strachu nonsensowne twierdzenie, że pół kg plutonu roz¬ 
sypanego równomiernie na powierzchni Ziemi zabije wszystkich 
mieszkańców naszego globu ! Aby zdać sobie sprawę z absurdalności 
takiego wniosku, wystarczy zastanowić się jak znikoma część roz¬ 
proszonego pyłu, zawierającego pluton dostanie się do organizmów 
ludzkich, a także uwzględnić, 2e w organizmie pozostaje tylko 
1/10000 część spożytego, a 15 % wdychanego plutonu. Reszta zostaje 
wydalona. W latach 1945-1963, w wyniku 360 próbnych wybuchów 
jądrowych, do atmosfery ziemskiej zostało wyrzuconych ponad 50uu 
kg Pu, a więc wszyscy mieszkańcy Ziemi musieliby już umrzeć wiele 
tysięcy razy! W rzeczywistości szacuje się, że pluton emitowany w 
tych próbnych wybuchach mógłby być sprawcą 4000 zgonów na całej 
kuli ziemskiej. Mamy więc do czynienia z horrendalnym oszustwem. W 
oparciu o naukowe dane wyjściowe wyciąga się wniosek rozbieżny z 
prawdą o czynnik rzędu 10 . Przykładów podobnego fałszowania 
informacji jest bardzo wiele. 

Tymczasem jakoś nikt nie przejmuje sie tym, że chlor 
produkowany rocznie w USA, zaaplikowany ludziom, mógłby spowodo-
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waC 4.10 zgonów. A przecież tyle innych toksycznych substancji 
jest ciągle wytwarzanych i beztrosko wypuszczanych do atmosfery.W 
1У84 r w Bhopalu, w Indiach, nastąpiła katastrofa w zakładach 
chemicznych Union Carbide. W ciągu kilkudziesięciu minut 

o orzedostało się do atmosfery 30 t izocjanku metylu (2,5.10 dawek 
«mierLelnychj. Spowodowało to natychmiastową śmierć 2346 osób, 
ponad 30 000 osób doznało ciężkich uszkodzeń ciała! a ewakuacja 
obięła 400 000 mieszkańców miasta. Nigdzie poza Indiami nie 
mierzono stężenia izocjanku metylu w powietrzui a nie ulega 
wątpliwości że nieobojętne dla zdrowia jego ilości dotarły do 
rożnych, nawet bardzo odległych, punktów kuli ziemskiej. Dlaczego 
nikt po tej i innych podobnych katastrofach nie nawołuje do 
likwidacji przemysłu chemicznego? Gdyby zamiast bomb atomowych 
zrzuconych na Hiroshimę i Nagasaki wypuszczono na Japonię chmury 
trujących gazów, które spowodowałyby taką samą liczbę ofiar, może 
stosunek społeczeństwa do przemysłu chemicznego i energetyki 
jądrowej byłby zupełnie inny. Chyba jednak nie, bo ludzie do 
cnemii są o wiele bardziej przyzwyczajeni i wiedzą o niej o wiele 
więcej nii o fizyce jądrowej. Wydaje się, że odmienny stosunek do 
zapro2er> substancjami chemicznymi i radioaktywnymi wynika również 
•i różnic w czułościach metod ich wykrywania. Wykrywanie małych 
stPiefi substancji chemicznych w powietrzu, wodzie lub żywności 
wymaga stosowania szeregu specyficznych, często bardzo 
-komplikowanych metod, a poziom wykrywalności jest w wielu 
przypadkach taki, że odpowiada stężeniom, które nie są już 
obojętne dla zdrowia. W przypadku substancji radioaktywnych 
zastosowanie prostych radiometrów pozwala na osiąganie niebywałej 
czułości. Radioaktywność można łatwo wykrywać na poziomie 
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131 kilkudziesięciu rozpadów na minutę, co np. w przypadku 1 
odpowiada ilości 10 g (10-cio miliardowej części mikrograma)! 
Na Ryci pokazane jest porównanie danych dotyczących szkodliwości 
i występujących stężeń substancji radioaktywnych i dwutlenku 
siarki. Jak widać normy określające t.zw. maksymalne dopuszczalne 
stężenia S0„ są o wiele bardziej liberalne od odpowiednich norm 
dotyczących substancji promieniotwórczych, a stężenia SO^ 
występujące zimą w dużych miastach często przekraczają te normy. 
W przypadku substancji promieniotwórczych graniczne dopuszczalne 
dawki są bliskie średniemu poziomowi dawek od źródeł naturalnych. 
Są one tysiące razy mniejsze od dawek zagrażających życiu, a 
równocześnie co najmniej 100 razy wyższe niż dawki otrzymywane w 
sąsiedztwie siłowni jądrowych. Tymczasem stężenia SO^ 
rejestrowane w pobliżu siłowni węglowej nie tylko przekraczają 
dopuszczalne normy, ale są również wyższe od stężeń wywołujących 
pierwsze objawy chorobowe. 

Można rozpatrywać wiele czynników, które powodują brak 
powszechnej akceptacji energetyki jądrowej przez społeczeństwo. 
Oprócz irracjonalnego sprzeciwu o charakterze zbiorowej psychozy, 
niewiedza i fałszywe informacje grają zasadniczą rolę. Ograniczę 
się do wymienienia kilku najważniejszych problemów związanych z 
akceptacją energetyki jądrowej: 
1. Przesadna obawa przed promieniowaniem jonizującym. 
2. Fałszywy obraz awarii reaktora jądrowego. 
3. Przesadny lęk przed odpadami promieniotwórczymi. 
*». Fałszywie pojmowany związek między energetyką i bronią jądrową 
5. Brak zrozumienia i stosowania ilościowej oceny ryryka. 
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V» Polsce 5 wymienionych problemów należy uzupełnić 4-ns 
dodatkowymi. Pierwszy z nich to brak zaufania do władzy. W ciągu 
czterdziestu kilku lat Polski Ludowej popełniono tak wiele 
błędów, do których władze co jakiś czas się przyznają, że wiary¬ 
godność projektów i programów lansowanych przez partię i rząd 
jest, w odczuciu społecznym bardzo mała. Ludzie jak gdyby zapom¬ 
nieli, że władze przez czterdzieści lat popierały niemal wyłącz¬ 
nie energetykę węglową co przyczyniło się do ekologicznej i gos¬ 
podarczej katastrofy kraju i nieufnie odnoszą się do propagowane¬ 
go obecnie rozwoju energetyki jądrowej. 

Drugi problem to brak zaufania do technologii radzieckiej. 
w opinii publicznej, z wyjątkiem kilku dziedzin jak podbój kosmo¬ 
su i wyścig zbrojeń, technologie radzieckie ustępują technologiom 
rozwiniętych krajów Zachodu i Japonii. Ludzie uważają, że dotyczy 
to również energetyki jądrowej, a awaria w Czarnobylu ten pogląd 
ugruntowała. Nie trafia do przekonania wyjaśnianie, że reaktor w 
Czarnobylu to zupełnie inny, o wiele bardziej niebezpieczny typ 
reaktora od reaktorów PWR, powszechnie stosowanych w energetyce 
reszty świata, i że reaktory energetyczne, które mają być 
zainstalowane w Polsce, mimo że zaprojektowane w ZSRR, są właśnie 
reatorami typu PWR. Nie wszyscy również wiedzą, że budowane są 
one dla nas przez przemysł czechosłowacki. 

Trzecim, typowo polskim problemem jest brak zaufania do 
naszego wykonawstwa. Ludzie są przekonani, że każda budowa w 
Polsce jest sfuszerowana, że nie sposób ustrzec się brakoróbstwa, 
bezradności kontroli, rozkradania materiałów budowlanych. Równo¬ 
cześnie, zdając sobie sprawę jak bardzo od jakości wykonawstwa 
zależy bezpieczeństwo takiego obiektu jak c-iektrownia jądrowa, są 
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niezwykle podatni na wszelkie plotki, które ich nieufność potwie¬ 
rdzają. 

Czwarty polski problem, to brak zaufania do ekspertów. 
Nie umiejąc ocenić czy wyrażane przez specjalistów opinie są me¬ 
rytorycznie prawdziwe, są skłonni podejrzewać, że te opinie są 
formułowane na zamówienie lub dla przypodobania sie władzy i że 
ci "dworscy eksperci" są przez władze nagradzani w postaci 
specjalnycii przywilejów. A przeciet, w odróżnieniu od zagadnień 
ekonomicznych czy prognoz futurologicznych, opinie w sprawie 
energetyki jądrowej mają charakter naukowy i jako takie mogą być 
łatwo sprawdzone. 

Często wyrażane jest zdanie, że dla wyrobienia poglądu w 
sprawie energetyki jądrowej należy wysłuchać argumentów zarówno 
jej zwolenników jak i przeciwników. Otóż prawda jest jedna i 
rzetelna informacja naukowa musi tak samo zabrzmieć niezależnie 
od tego przez kogo jest podawana. Pewne różnice mogą powstać przy 
wyciąganiu wniosków z tych samych wyników pomiarów lub obliczeń i 
oceny ponoszonego ryzyka. Dopiero na tym poziomie może się wkraść 
subiektywny, emocjonalny stosunek do problemu. Przeciwników ener¬ 
getyki jądrowej jest wielu, ich wpływ na opinię publiczną jest 
bardzo duży i nie można lekceważyć wyrażanych przez nich obaw. 
Energetyki jądrowej nie można rozwijać bez społecznej akceptacji, 
która może być uzyskana jedynie w wyniku szerokiej i otwartej 
dyskusji i poważnego traktowania najbardziej fantastycznych za¬ 
rzutów i plotek. Społeczeństwo powinno być szczegółowo informowa¬ 
ne o projektach i przebiegu ich realizacji. Na przykład bardzo 
ważne byłoby uruchomienie stałego ośrodka prasowego w Żarnowcu 
połączone z budową pawilonu informacyjnego z tarasem widokowym na 



teren elektrowni. w tak ważnej dla kraju sprawie jak kierunek 
rozwoju energetyki, od którego zależy gospodarcza i ekologiczna 
przvszło<ć Poiski, w najwyższym stopniu nieetyczne i naganne jeet 
podawanie fałszywych faktów i beztroski stosunek środków masowego 
przekazu do głosicieli kłamstw, antagonizujących opinię 
publiczną. Musi być prowadzona powszechna edukacja społe¬ 
czeństwa. Odpowiedniego zmodyfikowania wymagają programy szkolne. 
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Ryc. 1. Porównanie, zagrożenia zdrowia przez substancje 
promieniotwórcze i dwutlenek siarki. 
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DYLEMATY CYWILIZACJI - ROZWÓJ I ZAGROŻENIA 
Stefan Taczanowski 

IFTJ AGH 

Potrzeba obiektywizmu w odniesieniu do budzącego tak wiele emocji 
zagadnienia jakim jest energia jądrdwa nakazuje spojrzeć na nią w 
szerszym kontekście — w aspekcie całości antropogennych zagrożeń, 
które stały się udziałem ludzkości w wyniku niekontrolowanego 
rozwoju cywilizacyjnego. Oceny zagrożenia ekologicznego ze strony 
określonego czynnika nie można bowiem dokonywać w oderwaniu od 
innych istniejących zagrożeń, nie tylko ze względów formalnie 
poznawczych - dla ilościowych porównań, ale przede wszystkiem dla 
rozumnego im przeciwdziałania. Będzie ono możliwe jedynie pod 
warunkiem uprzedniego rzetelnego rozeznania wszystkich 
mebezpi eczeństw, pozwalającego na koncentrację sił i środków 
pr:-:jciH źródłom największego zagrożenia. 
Starając się więc dotrzeć do korzeni współczesnych problemów 

ekologicznych winniśmy zacząć od próby oceny naszego oddalenia się 
od życia ... strukturach plemiennych, w warunkach nie zawierających 
jcs:c:e antropogennych zagrożeń. Bowiem już przemiana człowieka z 
myśl iwogo/zbieracza w element czynnie przekształcający przyrodę 
pr;p; uprawę i hodowlę, przyniosła pierwszą deformację środowiska 
natural noga. Wówczas, dzięki powstałym nadwyżkom pojawiły się 
ir.oil luości specjalizacji i potrzeba wymiany towarowej, a 
stymulowane nią interakcje międzyplemienne zrodziły struktury 
nadplemienne, w których ludzkość trwa po dziś dzień. 
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Ich skutkiem były: 
1) trwała depersonalizacja stosunków międzyludzkich, istotna 
szczególnie w relacjach elita - reszta. 
2) początek -fantastycznej rewolucji intelektualnej wynikłej г 
wymiany myśli o intensywności możliwej dopiero w dużych 
ibiorowościach ludzkich, w warunkach postępującej urbani2s:.u. 
Właśnie pojawienie się najwcześniejszych wynalazków zupełnie 
zrewolucjonizowało życie gatunku ludzkiego. 
Nie trzeba czekać aż do naszych czasów, by napotkać nadużycia 

/lepiej: misusage, mi/3brauch, mesusage, złoupotrieblem e/ 
wynalazków, które kiedy indziej zapewniały bezpieczeństwo i 
ratowały naszych przodków od śmierci głodowej. Już topór, nóż, 
oszczep czy łuk, przecinały nici ludzkiego żywota lub służyiy 
zniewalaniu poddanych z rónną skutecznością z jaką dawały ludziom 
bezwzględną przewagę nad światem zwierzęcym, zwiększając ich szansę 
przetrwania. 

Istniejące w nas inhibitory agresji zapobiegają krwawym 
rozstrzygnięciom sporów międzyosobowych, z reguły ograniczając je 
do uznania dominacji silniejszego, lecz, niestety, m e mamy 
genetycznego przygotowania do ponos2°nia odpowi e-dr i alności , do 
decydowania o życiu i śmierci, do humanitarnego rozwiarywsru a 
konfliktów — na skalę nadplemienną, nie mówiąc o globalnej. 
Nie można pominąć tu doniosłej roli religii - w szczególności 
chrześcijaństwa - /"Miłujcie nieprzyjacioły swoje"/ w kompensowar, i u 
tego braku natury ludzkiej. 
Pomimo te, jednak, w niezliczonych kon-f 1 i ktach a niespotykanej 

wc:e*niej skali ginęły jednostki i masy ludzkie sprowadzane do >-;.'li 
"nawozu historii" przez pozbawionych skrupułów lider ćw 
na'iplemiennych, których ewolucja nie zdążyła wyposażyć we wrodzone 



"hamulce" moralne. Czyż można jednak obarczać odpowiedzialnością 
owych wynalazców za brak wbudowanych w człowieku reakcji 
powstrzymujących przed korzystaniem z "nie przewidzianej 
genetycznie" możliwości psychicznie kom-f ortowego zadawania śmierci 
na odległość? Czy jest winą wynalazcy papieru, że na tworze jego 
umysłu powstawały nie tylko najpiękniejsze strofy ku wzruszaniu 
naszych serc, lecz także składano podpisy - w zaciszu bezpiecznych 
komnat - pod aktami wypowiadania wojen, wyrokami śmierci? 
Podobnie należy oceniać osiągnięcia współczesnej -fizyki. 
Częściową wolność od głodu i towarzyszących mu chorób okupiła 

ludzkość bezmiarem niesprawiedliwości względem współplemieńców i 
okrucieństwem władców, na skalę, wobec której ekscesy najdzikszych 
wodzów szczepowych zdają się niemal igraszką. 

Choć wszelkie oszacowania ilościowe są z konieczności niepewne 
można jednak zaryzykować twierdzenie, że wojny, eksterminacj 
"innych" i niewyobrażalna nędza najsłabszych były i pozostaj 
największym niebezpieczeństwem dla człowieka. 
Na tym tle i na tle wielu innych zagrożeń towarzyszących 

ludzkości od jej zarania alergiczna reakcja na energię jądrową jest 
conajmniej irracjonalna. 
Paradoksalnie zresztą, właśnie nierówności społeczne były aż do 

nieaawna warunkiem koniecznym postępu, właśnie istnienie elit o 
zaspokojonych potrzebach podstawowych już u zarania cywilizacji 
stworzyło popyt na kulturę, umożliwiło mecenat sztuk i nauk -
wykluczony w warunkach mechanicznej równości przy niskiej 
produktywności ogólnej. 

Pomimo tego co powyżej zostało powiedziane, poprawa życia 
ludzkiego mierzona znacznym wzrostem jego długości w skali globu 
niespornie dowodzi - przynajmniej do naszych czasów — przewagi 
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pozytywów nad negatywami cywilizacji. Równoległa eksplozja 
demograficzna wynikająca z ukształtowanej ewolucyjnie płodności 
kobiet adekwatnej do umieralności w warunkach życia 
przedcywi1izacyjnego, a niebezpiecznie nadmiarowej współcześnie -
jest tego dodatkowym potwierdzeniem. 
Zatem związane z samą istota, cywilizacji radykalne odejście od 

warunków życia jakie ukształtowany nasza, biologiczną naturę okazało 
się jak dotąd w sumie korzystne pomimo, że od samego początku 
towarzyszył mu szereg niepomijalnych zagrożeń. 
Ale obecny 'iepohamowany rozwój cywilizacyjny ma swoją 'cenę. 

Zapłaci ją wiciu. 
Rabunkowe szacowanie czystymi wodami, powietrzem i glebą, 

wyczerpującymi się surowcami, oszczędzanie na ociysrczalniach 
ścieków, elektrofiltrach, na szkolnictwie i rozwoju nauki, itp. 
jest faktycznie długiem zaciągniętym u przyszłych pokoleń. Jakie 
mamy da tego prawo? 

To one będą płacić własnym zdrowiem albo ponosić gigantyczne 
koszty ratowania siebie i tego, co im zostawimy w spadku. Obecna, 
nie licząca się z nikim i z niczym forma otaczającej nas 
cywilizacji jest uwarunkowana pożyczką zaciągniętą przez 
dzisiejszych planistów u naszych dzieci. Najtańszą, bezprocentową, 
otrzymaną bez konieczności pytania o zgodę kredytodawcy. 
Powyższe fakty nadają poruszanym tu problemom nieuśi-ii adami any пг 

ogół, wymiar moralny wielkiej wagi. Wszelki dogmatyzr 
partykularyzm interesów, ambicje osobiste czy niezdolność do 
skorygowania błędnych poglądów są szczególnie niebezpieczne, jeśli 
cechują decydentów, uznane autorytety i publicystów wpływających na 
losy nas wszystkich i opinię społeczną. O tym aspekcie etycznym 
dokonywanego wyboru nie wolno zapominać. Nie dotyczy on zresztą 
wyłącznie Polski. 
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Obserwac; - rozwoju liczbowego gatunków pokazuje, że we wszystkich 
przypadkach przebiega on według krzywej logistycznej. Oznacza to, 
że okres wzrostu wykładniczego nieuchronnie kończy się ustępując 
•faz i a coraz silniej hamowanego rozwoju - aż do nasycenia 
/późniejszy spadek liczebności nie jest wykluczony/. Proces tsn 
zachodzi skutkiem ustania warunków sprzyjających rozwojowi i 
pojawieniu się czynników niekorzystnych jak np. braków pożywienia, 
chorób, konkurencji innych gatunków, stresów czy braku przestrzeni. 
Niestety dotąd nie widać perspektyw, by nasz gatunek miał być tu 
wyjątkiem, by bardziej humanitarny czynnik niż związane z 
cierpieniem bezwzględne prawa przyrody powstrzymały ludzkość w jej 
ślepym rozwoju cywilizacyjnym. 
Ten przygnębiający obraz nie łatwo oiy** -J promykiem nadziei. 
Jednak w odróżnieniu od innych gatunków, Człowiek obdarzony 

rozumem może poszukiwać dróg wyjścia. 
Przykładem zdrowego odruchu obronnego jest budzenie się 

"świadomości" ekologicznej, przejawiającej się także w formie 
zorganizowanych ruchów na rzecz ochrony środowiska, a nawet partii 
politycznych. Niestety, dość jednostronne skoncentrowanie się na 
zwalczaniu energetyki jądrowej w połączeniu z tolerowaniem 
nieporównywalnie poważniejszych zagrożeń, odbiera wiarygodność ich 
działaniom. Częściowym wytłumaczeniem tej postawy naszych ekologów 
może być granicząca z bezsilnością nikłość ich wpływu na stan 
środowiska naturalnego. Zrozumiała potrzeba psychiczna skuteczności 
działania opacznie ukierunkowuje ich energie - wobec nietykalności 
ciężkiego przemysłu - przeciw mniej szkodliwym, a słabszym 
przeciwnikom. 

Tymczasem potrzebna zmiana postaw i sposobu myślenia musi być 
powszechna i daleko głębsza. 
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W świecie, и którym Już setko* Milionów brakuje nieskażonej 
przyrody nie będzie Miejsca dla miliardów konsumentów typu 
Zachodniego. Niezależnie od stopnia trafności alarmistycznych 
prognoz np. Klubu Rzymskiego - żadne zasoby Ziemi o skończonych 
rozmiarach nie mogą być niewyczerpalne. Znalezienie w trudnym, 
wymagającym wyrzeczeń przesłaniu - BYĆ - przekonywującej 
alternatywy dla — MIEĆ, staje się koniecznością. 
Niestety nie ma mechanizmów społecznych, które automatycznie 

wyzwoliłyby właściwe reakcje samoograniczające ludzkość w 
niszczeniu przyrody. Nie zapewnia ich również samo istnienie 
gospodarki rynkowej, choć wydaje się, że warunkiem koniecznym acz 
nie wystarczającym ich powstania jest swobodny rozwój społeczny. 
W wysiłkach ludzkości przezwyciężenia konsekwencji immanentлych 

cech natury człowieka - "więcej, łatwiej, prędzej" - jeśli nie my -
z pewnością najbliższe pokolenia będą świadkami wyścigu z czasem. 
Rodzaj ludzki rzucił sobie wyzwanie, pozostaje wierzyć, że temu 
wyzwaniu sprosta. 
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RO2V;I4IA-\"IA TECH 1CZ?<E EJ " JAR'iOVflEC11 I J E J CECHY 
2zz?isc2zr*sTv,A ;;A T I E DOSVIADCZSS SVIIATOV.TCH. 

ir-i. Lech Hryckiewicz - Dyrektor Elektrowni Jądrowej "Żarnowiec" 
w Budowie. 

1. Krótka historia budowy. 

Budowa EJ "Żarnowiec" - a konkretnie jej pierwszego etapu obejmu¬ 
jącego 2 bloki energetyczne o mocy elektrycznej brutto *t65 XV' 
każdy, została rozpoczęta na mocy Uchwały Kr 10/82 Rady Ministrów, 
z dnia 18.C1.19S2 roku. 
^i?rwsse roboty zierr-r.e na placu budowy zostały zapoczątkowane 
przez przedsiębiorstwo "Energcclok - Wybrzeże" z Gdyni pod koniec 
-arcs 1ЭЕ2 roku. Do wiosny roku 19S5 wykonano' całkowicie roboty 
sakrcniwelacyjne (co wiązało się ze zdjęciem warstwy humusu 
i przo:r.ieszczenier, ok. 1,5 min m gruntu), wybudowano w niezbędnym 
:;a>rssie zaplecza aircinistracyjno-socjelne, magazynowe, warsztato-
vv - rrcduk~yj::e, wykcnano odwodnienia terenu i wykopów, a także 
:,l-::.^z\ cząźź komunikacji podziemnych. Wykonanie tych robót było 
niezbędnym warunki er. dla rozpoczęcia zasadniczych prac przy 
eućwnych obiektach elektrowni. 
Przy bjiyiiku reaktorów I i Il-go bloku wykonano w tym terminie 
",2ot -p-jące prace: '-укор fundamentowy z odwodnieniem, zagęszcze-
r._3 -rantu i utwardzenie podłoża (tzw."chudy" beton), izolacja 
hyerc. . -: chniczna płyty fundamentowej. 
г.?.] "Э^-Ъ roku uroczyście wmurowano akt erekcyjny pod płytę 

Г -:с.агг.сг;1сиа. Dc ocznej jesieni 1935 roku prowadzono prace 
zbrejarskie i cor.ts:: rurociągów kanalizacji aktywnej w obrębie 
płyty. 
Z.-A-u ''".i 1.1985 Invi-istor otrzymał zezwolenie na budowę I etapu 
3J"*.ar:-.cv.lec", co u.iońliwiło rozpoczęcie betonowania płyty 
." :-;.'v.-.-itowej (grubość 2 ,h m). Betonowanie płyty rozpoczęto 
iria 1C.12.19S5 r. 3 zakończono dnia 9.10.19B7. Po zakończeniu 
beicncwinia płyty dalsze prace w rejonie budynku reaktorów 
kc.ce.itrcwaiy się nad: wykonaniem wykładziny hermetycznej 
i ::j.-.strakcji żelbetowych studni reaktorów I-go i Il-go bloku, 
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mrtdiea 3?Z-ów (bloków przestrzennie zbrojonych) oraz betonowa¬ 
ni er. ścian i stropów poszczególnych pomieszczeń budynku reaktorów. 
Dc chwili obecnej w rejonie I-go bloku r.& budynku ro&ktcrów wykc-
г.зпо podstawowe roboty budowlane do poziomu 9.0 r. i rozpoczęta 
r.ixitj:': :lciar> do рог. +6.0 я. Jednocześnie prowadzone są roboty 
na innych głównych obiektach jak: budynki laszynov.r,! (fur.darr.enty 
budynków i konstrukcje stalowe, fundar.er.ty turbozespołów)» budynek 
gospodarki odpadami, komin wentylacyjny, centralna pompownia» 
ujęcie i kanały zrzutowe wody chłodzącej. 
'л* zabetonowanych już pomieszczeniach technologicznych budynku 
reaktorów prowadzone są roboty wykończeniowe (w tym montaż wy¬ 
kładzin stalowych i montaż drzwi osłonowych). 

2. Gyste-a Zapewnienia Jakości Budowy £J "żarnowiec". 

Jednym z najistotniejszych czynników wpływających пз bezpieczeń¬ 
stwo EJ jest niewątpliwie jakość jej wykonania, "a jakość tę ma 
z kolei wpływ bardzo wiele przedsięwzięć technicznych i organize-
cyjnych podejmowanych w procesie projektowania, produkcji i dostaw 
urządzeń, wykonawstwa robót budowlano-nontażowych i rozruchu U. 
Uświadomienie sobie tego - skądinąd oczywistego faktu - prowadzi 
do wniosku, że osiągnięcie wysokiego poziomu jakcćci końcowego 
"wyrobu" jakim jest elektrownia jądrowa wyaaga zastosov:ania 
odpowiednich przedsięwzięć organizacyjno-technicznycn, pozwalających 
osiągnąć wymaganą jakość na poszczególnych etapach realizacji 
inwestycji. Innymi słowy aby osiągnąć wymaganą jakość tak złocone¬ 
go obiektu konieczne jest wdrożenie kompleksowego i spójnego 
systemu przedsięwzięć organizacyjno-technicznych, którego cele:.-
jest przede wszystkim niedopuszczenie do złej jakości wyrób.'w, 
a nie tylko ich eliminacja poprzez kontrolę jakości. 
Chodzi przy tyaa nie tylko o sam proces produkcji, czy też montażu -
.̂ dzie kontrola międzyoperacyjna, kontrola półwyrobów i produktu 
finalnego była i jest stosowana (chociaż i te przoćsięwzięcis 
niejednokrotnie wymagają usprawnienia, ponadto odp3-.viedrsio 
sprawna powinna być procedura wdrażania koniecznych działań 
korygujących). 
Bardzo istotne jest bowiem również zapewnienie' wysokiej jakości 
v. procesie projektowania, przygotowania produkcji, dostaw 
(for.nuowanie wymagań technicznych na etapie zamówień, kontrola 
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wejściowa, magazynowanie). 
Kompleksowy i spójny systen przedsięwzięć organizacyjno-techn. 
т.; ;ący na celu osiągnięcie wymaganej, wysokiej jakości przy 
re^li -soji 3J"Źarri0wiec" nazwsny został Systemem Zapewnienia 
Jakości (3ZJ). System ten ze względu na etapy realizacji inwestycji 
izieli siq пз Systea Zapewnienia Jakości Bodowy (SZJB) i System 
Znpewnienis Jakości Z;-;sploatacji (3ZJE). 
Zapewnic-r/.e jakości eksploatacji jest zagadnieniem odrębnym 
i specyficznym zarówno pod względeu technicznym jak i organizacyj¬ 
ny-.. Cbeciiie 5ZJZ jest na etapie opracowywania szczegółowych 
Z5<:\':er'. Ob с jr/.c ać on będzie również rozrunh fizyczny reaktora 
i r.-zruch energetyczny bloku. 
';t:-;=£t £2J3 został już wdrożony w procesie realizacji I etapu 
"•*".%r.-;jwiec", dl stone też dalej skoncentruj» się na jego 
scharakteryzowaniu. 
Z7.J2 przewiduje dwa poziomy zapewnienia jakości; 

I r;;^ion - wykcns-.wstwa, obejmujący organizacje generalnych 
realizatorów budc;*;- (Generalny Projektant, Generalny Dostawca, 
Ссл°го1::у \.'ykona-.:ca) i działające w racach ich organizacji 
îpc-.%i-;dnie przeiT-i^biorstwa i instytucje wykonujące prace 
г.з r^ecz badov/y U " Ź " (biura projektów, dostawcy i poddostawcy, 
•.•.•yk'.v.awcy i pcd'..ykonawcy robót), 
Г v i;-..!, -a - nadzoru i kontroli funkcjonowania 5ZJB, tę 
- .:.-.;'-;,./ ̂ pr2v;u;> Inwestor korzystając także z usług wyspecja-
;:.:: :.'.?.ny~h, niezależnych ir.stytucji zwanych Organizjacjmi 
-- ;:rcli i Nadzoru (o:;iK). 

"'- '-:.!•.• с ci ;.'ZJ3, i.tóry jest tworzony i wdr? iany przez Inwes-
*•• "'•, •" . "-r» !̂ TI' -rncvit?c'! , cst kov:":rolowana przez państwowe 

'•'•"У •:• ;•"'.•'•.•'••.•£•, î i'": л jące w re.T.ach swoich statutowych obowiązków, 
t. ..--..• •'••..-.: ."jr'̂ twcv.y '.-ozćr Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony 
~ - '•'- '.'-••: ::.-::. .ej, 'Jrz.=.d .'̂ cr.nru Technicznego, Państwowa Inspekcja 
:.-̂ ;t--r .:., "•3:'.stwow2 Ir.spekcja Pracy, SANEPID i inne. Oprócz tego 
- - v,t-.--. r;.l.: -.-.' :yst«:.-.-э kcntrcli odgrywa dozóp radziecki "C-csatom-
o.'.r-.v -cr.^-izcr" dz którego kcr.petencji należy prowadzenie odbiorów 
t::';-uczr-.ych urządzeń części jądrowej produkowanych w krajach RV."PG 
'.:: lic-inc.ji radzieckiej, zatwierdzanie warunków technicznych 
i istotnych z:?:iar. w dokumentacji technicznej części jądrowej oraz 
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wydawanie szczegółowych zaleceń i dokumentów normatywno-technicz-
nych. 
System Zapewnienia Jakości Budowy obej-'.uje nast?pj. ące fazy 
realizacji inwestycji: 

- projektowanie, 
- produkcję i dostawy urządzeń, 
- wykonawstwo robót budowlano-:nontażcv.ych, 
- początkową fazę rozruchu bloku (do załadunku paliwa - który 

jest pierwszyn etapem rozruchu fizycznego reaktora). 
Odpowiednio do powyższego 3ZJB dzieli się na następujące elene.-ty 
składowe: 
- System Zapewnienia Jakości Inwestora '(SZJIn), 
- System Zapewnienia Jakości Generalnego ProjektsntT (3Z.TGP), 
- Systea Zapewnienia Jakości Generalnego Dostawcy (IZ T'"*}), 
- System Zapewnienia Jakości Generalnego '/ykonawcy (3ZJGV/). 

3ZJ generalnych realizatorów inwestycji ob-sjmuj^ rć.:ni€i odpowied¬ 
nie SZJ instytucji działających w ra:naca ich organizacji. 
Przedsięwzięcia zapewnienia jakości proc reałizowenych no rzecz 
budowy EJ "Żarnowiec" przez poszczególne przedsiębiorstwa JT.U-JZ^ 
być przez nie udokumentowane w tzw, рг̂ гтгаглас'п zupc.v.:.enia 
jakości (?ZJ). 
Przedłożenie przez dane przedsiebiorszwo PIJ i je.-": pojytywr.i 
с cena oraz weryfikacja (w trybie przeprowadzenia .::~:.roli) prz-^ 
Inwestora - w stosunku do generalnych :-czlLZ'S.:i-i\: \•.;-:•:• .-.y, I.:':-
przez generalnych realizatorów - w stc:. ̂ пк.: cu ich do::::•'. o..:r.iс'.: 
partnerów, jest podstawowrr, war'ur.kism •'opuszcrcr.ir. :; ;•: r.r:'- •:..-:'-•• -
biorstwa do udziału w realizacji budouy ZJ"~.^rr:cvi\- J'. 

Podstawową zasadą jest. że wszyscy uczestnicy rvai; .icji V.-:".;--̂-
odpowiadają za wdrożenie i skutscznoiJ fu-.;l:cvc:-.cva-.' „ 2.7.C z^:',. . 
w ramach własnej organizacji jak też u i/.-oich o^rtr: .rrrw VOJILZ •,-
jących określone zadania r.a podstawie ;:r.owy. 
V celu zróżnicowania wymagrń technicznych, з z-A-l-ir-r., :z precoi^r 
kontroli jakości i odbiorów, wszystkie jr?.ądz->iia, ;.:-.i.':v i k:.r..; vr, 
cje EJ"Źarnowiec" podzielono r.a ^ klasy jakc^oi. nc i-1.-•.•:.: tej 
klasyfikacji jest z kolei podział пъ klasy bezpiec- ,'r.t•.-.•: j-.-'r 
d ikonany na podstawie analizy funkcji juką da::e urz- :lzc:\ie, u> 
1 ;b konstrukcja ZJ spełnia dla zapewnienia bezpiecz---:;stv.'2. 
•••-'.sploatacji. 
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Klasę ;? : - - ic i nie ;:.-.:;? być :; iżs:e c i klany b-z^.i.icser.stv.a, 
ć г..;.:i '.. ' ^:\з i.o:iv:- _ ; r j : : ; przy -'. zglęcir.i?.'.i ; ..^oektJw /.i e:ióv;oir:c£--
ci7„ycr:, .rs.;.onte•..•clr!.•.'ji i ;;.'C^liv;vść prcv.4п;-.:.''..з лог."roli ,?odczi? 
ck •7--l"r.-',j с j i . I!ajwyL:--e wymagania techniczne: c.swiane są 
л :dr:;.er; ^ i j dc oisrwsze.j klasy jakc ic i» cc: •:••..• ledr.Io n i i ^ : o dla 
i ' ls^yc'r. V.las. \''yr:,ac^~-~~ t-jchr.icr.':e v. stosank-. vo pcsi'-c/ei 'Iriych 
-..-̂ ?_f. 2 •••?'. ( l -Ь gr":? r -ądzei i ) , obiektów i лк>го .'w огаг rc-jsijów 
rr.-bót, f :ггио\'.зг:е- га r.a e tap ie projektowania L.T"2" cr i t? . hi-.:ra 
pro^:.któv; w pes t ac i tsw. projektowych wyms ;?.:'i jskości (T..-J). 
?'K'J stanowią z kolei podstawę cio opracowania tzw, wEru;-:kćv. 
techr. icziych wykonania i odbioru (WTWiO). Zost-1? wdróż era s p s c j a l -
na procedura opiniowania, uzgadniania i 2btw:'-e.'-rwania ?V,J L '.чТн'Ю. 
Koncepcja SZJ zos'-ał3: opracowana w oparciu о г:-1есегЛэ Kic i^y-
::arodcv;ej Agencji Energi i Atomowej (MAEA), przy uwz£lc;ir.ic-.ij 
konkretnych doświadczeń różnych krajów. SZJ EJ'!Żć:rnov;iec" jzysksł 
wysoką ocer.ę spec ja l i s tów MA2A. wizytujących p.?s?q b;.dcv"5. 

O.-ćlne i- i forsację o 5J "/.arnowiec". 

Zlektrcw.-iia Jądrowa "żarnowiec" obejmować bąci.zie ^ bloki er.crge-
tyczr.e, o .r:ccy elektrycznej brutto pc 45-5 KV każdy, V,TF.Z г odpo-
wieir:i-n:i okładani i obiektami pomocniczymi. Realizacja inv,e;tycji 
ocdzielcn? zoctaia пг dwa etapy: w I etapie wyb-dewane i •..ruchosio-
ne bqdą dwa pierwsze bloki energetyczne, a pozostałe dwa w etłpie 
drugim. 
Blcki energetyczne wyposażone będą w seryjne reaktory wodro-ciś-
nieniowo \Г.~!-Я-ЦЦС (typ ^'-213) konstrukcji radzieckiej, preiukewa-
ne na li:eacji przez firmę "Skoda'' w Pilznie (C3HS). 
Turbozespół, pojedynczy na każdy blok (tzv»uk?ad aoncblok:v;y), 
w}produkowany bidzie w kraju na bazie wiedzy licencyjnej 
szwajcarskiej firmy 33G przez ZAK£CH Elbląg (t.;rbina 4CK '-65) 
DOL'IT- Wrocław (se^rator-СТгГл' 600}. Pcnsdtc-, przemysł krajowy 

: ;.starc:;y szereg vair.ych urządzeń i wjnposaienia jakj transfor-
.•*story, ."ozizielnice, stabilizatory ciśnienia, wymienniki ciepła, 
po:.ipy, ar.iiatura, system kontroli wewnątrzreaktorewej, system 
kontroli bezpieczeństwa radiacyjnego, systemy AKPiA itd. 
Pozostałe urządzenia, aparatura огаг specjalne materiały, zakupio¬ 
ne bąią ^ rćinych krajach R'*?G (zwłaszcza w ZSIIR i Czcchorlowacji), 
a także w pewnym zakresie na Zachodzie (część araatury - uwłaszcza 
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zabezpieczającej, aparatura kontrolno-pomiarowa, specjalne 
urządzenia i materiały)• 
EJ"Żarnowiecn realizowana .jest przy znacznej pomocy technicznej 
Związku Radzieckiego, przejawiającej się w udziale radzieckich 
biur projektowych, dostawach materiałów i urządzeń, udzielaniu 
konsultacji technicznych specjalistom polskim, pomocy w przepro¬ 
wadzeniu rozruchu oraz w przygotowaniu kadr dla eksploatacji. 
Funkcje generalnego projektanta EJ"Ż" spełnia BSiPS "Energoprojekt« 
Warszawa, jednakże całą część jądrową elektrowni projektuje 
"Atomtiepłoenergoprojekt" (ATE?) Leningrad . Dokumentacja części 
jądrowej (reaktorownl i obiektów gospodarki odpadami radioaktywny¬ 
mi) jest w całości adaptowana przez "Energoprojekt" do krajowych 
norm i warunków wykonawstwa. \t celu zapewnienia zgodności układów 
i obiektów technologicznych projektowanych przez "Energoprojekt" 
(i wiele podwykonawczych polskich biur projektowych) z wymagania-
•l wynikającyrai z ich powiązania z częćcią jądrową, ATEP wydaje 
szczegółowe założenia i warunki techniczne dla ich projektowania 
przez stronę polską. Treść tych dokuaentów a także konkretne 
rozwiązania techniczne EJ "Żarnowiec" podlegają szczegółowym 
uzgodnieniom, głównie podczas regularnych konsultacji projektowych. 

Zasada wytwarzania energii elektrycznej w EJ "Żarnowiec". 

Zródłea energii w elektrowni jądrowej tego typu jak EJnŻarnowiecn 
jest kontrolowana jądrowa reakcja rozszczepienia jąder izotopów ... 
ciężkich (U235, Pu239, PU241) zawartych w paliwie reaktora pod 
wpływen oddziaływania z neutronami. 
W przypadku reaktorów wodno-ciśnieniowych typu VAvrH-44Of jakie 
będą zainstalowane w BJ"Żn

f większość rozszczepieni wywoływana jest 
przez neutrony spowolnione (tzw,ntermiczne"). 
Paliwea w reaktorach WV.2R jest uran wzbogacony w izotop U235 
(1,6 • 3»6?s), w formie pastylek U0 2. Rozszczepialne izotopy 
plutonu Pu239 i PU241 powstają w paliwie podczas pracy reaktora 
wskutek przemian jądrowych izotopu U25S. 
Energia rozszczepienia wydzielana jest przede wszystkiej w paliwie 
(wskutek hamowania fragmentów rozszczepienia i neutronów oraz 
reakcji rozpadu radioaktywnego i in. reakcji). 
Paliwo reaktora WWER-440 aa postać pr̂ tó.w rozmieszczonych 
w regularnej, trójkątnej siatce, л podzespołach zwanych kasetsn:i 
paliwowyal. p o 126 prqtcw w l^tdsj ko 



' ~:. i k--.r-.-rty ; : 1 : I ; ; J E ; prz^dst^-wicia jc-st • J r y s . 1 . 
,• :•. . - : . ' „A-:.- у ;'. e : t w ~ci.\ :-,LZÓU, że we-wr.ąt- z 

. , . - : : . - . г ; r..\-:i ; tzv.k • —z : lk i ) vykor.a.ej : •> s top j 
: •_ • ~._ . - v i . : i poll V.CYI? ?;:; spifc^.- ceraoicz:.-: !_'o 

: \ : t-.i.ry " - . ' :y-:' • .1 £ w г -/r.-trz- ą powierzeń: ią kpszu l -
; . : ; : • ; ! ; •.?., /.t.'."'; v.ycGl.'ii.R'sa ^es t przy rnonta.:i 

t : :-j л 1.1„ ftref-., r az i e zachocL-ii wŁŁb.iie' A c t r o " cwa.ia 
rc-ć.I:cjs rozszczep ien ia . ncmi^dzy pr^ts.v.i paliwow;.:r.i 
егГ '̂1"УсУ: '.:acc-tac'r. c i d o ' j KU г-irze przepływa ch-v iczrii 
z'-^ zv:ykia ( t j , l c . :ka ) w::i3, '.<\:.гъ z:.z-'v,r,o spcw^.1 ia 
пе-:гг::':у p-wsta^ąc- v. paliv;i i (•:..•:.• J e r - t c r ) , j?h t-..". 

: fvr :3tr :n? powierzchnie pr^t;w odbiera cd -.ich ciepło 
we). 

= r.-jt-.rii. :-.v cil;'-_o с . ;: .lani£^ących '".ejti'o^y, cc zn^ie.J 

1.•*,".- c i i? . is v; r ?s.•'.".:•:. r z г . "eal iz . ; j£ 5: r t e praktycznie 

:..ie ,J2;-: zv.kia (n:' <~r :cr. 

• ri?- -erze *i?s : JZ3Ć frjrb-dć".. 
::-ьегу rc ~.:I •; су ,..cj л rriz^r.iu z-:a jdu,'-.' sio 

".:.-. с u , "-ггу r.;ch- к-.. i.ł.c-.:i v;^^rc^;idГ" a ^cz 

. • . .y . ;-. у ri-\-..z ••;.- - с - а к г с г : : c r z ^ J s t a w i o n y J c . t n a 

; : i • ; : . . . - -L l-.L-rr.ic- ' 2 , ? ' Г а (*,Г5 a t a ) t a k J : 

. - " - •'- - 9 •? : . - •" ;?•••• :.t .у-.-.. O b i p j pi i . - . - : : - t :y r c a k i . r a 

:^crcy 5 p ; t l i cyrj;ulEwv;r.ych, w kt.'rych przepływ 
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r e 3vi" '' •- : л : '.2 о . . .о/ 

priie po -3Ci~:-za:ii:-i v, Uriic-^is : • • ; : ; .:.r- : . i - . . , - : : -y -. : is 
s p c i a w a n a 4 = t i : ' . . у / ' . " ; ' . ' . : : ? з г у . Z J : : ? " :ti?~. v:t ! r : :y 
- , - п : . / ) : -.-t r ó w n i ę . ; 2-:.--::.-,i-:;ty, a z n a j d u j ą c a s i c •••.- :;J.~ 

' j ; ? c j : ! • L^ o c z y s z c z e n i c h e r i c i ? ' l i e - : 1 г г г з ! i гс •»•:;:'0 

..•4"5г.:у 
\гс^-:~г 

. ;.:~ 3-cnor.v sir'i'.v.t 13chr;oloji :^:.y blok^ sit-rr-;'.yen:'.-,*•;• n r e -
a'.it^r--: .."..ii"-—î -". prs i i s tsv . ione na r y s . 5 . 
Z р;;;у:;з^?ё° episu i schematu AynLka, 2? w^d" :r... cdz-.c". -. '"if-
rani i JfiZ.'Iarriowleckiego nie styks sio -«? sl-:^t :>n.. .r cni г ;iw-r. 
reaktora o .vysokich parametrach. 

wcdc-rrngjo przez T1T ba r ie ry : o ' v - t r ~ y : : / ' г 
r'.idi.'sisotopy przed uwolnieniem że- otoc:-*•'»!?.. 

^al^-.y "-••'•rdzo sacenc podkreślić, że podstawowym i istot.-.y... r'r'd:::.; 
zajre^cnis d̂ .a porcor.el.: elektrowni j^drowi.j i ludncioi гг:л!егокс-
łc-.; v ,1?;. otoc2-?niu '.^sst asożliwość wydcsta.-.ia sio na : -ж;*.г: 
r-?3kt;rs i obiegi; piarwot.iego znacznej i lości materi'.iv'w roii; .-
jk":/w.-.y ;.'»» 

Car^Oftisic .Tylne .jest przokonsriie, n i e s t e t y bardzo r:C"jO4-.,:cc:'.-.ic-
п-э v;^:-:i sooleczeń 3tw2, że awaria r e sk t e r c -••.erreryczne-Z." "." c':".::ra; 
t e r tai: i ззз я j sk чу a ich bcnihy 3tuT.cw-,-;. V r:" . : :v>.lr . - . . ' : : .: a ..••:; 
w p r z y . iku bardzo ,.;v.ai;:ej awar i i , er.ergi-i ,••"' с zi;!?.".: •• r ? . - : : : r : : 
v; b;jrizo kr5tkin! сгв- ie ( r z ę i - '-ia-kJw s?k, -.;y) nic ,;e.:t z tv t 
dui?. i ;hociaż xcze c.ia spowcćcw^ć na-wet zniemczenie rc-'_.-:tr;ra 
n ie j e s " porównywalna z enercią wybuchu Jądrc^egc. 

116 



cryrr ::rćdl?~ г^г::с::15 są zitem radioaktywne :rodukty 
'.; - =-.:a zv^ric « pali /i e, z.-i3 jdizjącyo się w rćzeniu 

roz£zczepi en iaor 

Podczas pracy reaktora w peliwie wydziela się znaczna ilość 
izotopów będących pro_aktami rozszczepienia jąder izoJcp-/v: 
rozszczepialnych. Znakomita większość- z nich jest radioaktywna, 
~~y. ulc-r-/а опг dalszym, przemianom jadrcvym ecitując cząstki, 
i-ujlr' precisniowanie g&Lixa. 
~zż 'лот.Lec kampanii paliwewej (pr^ed przeladsjnkieo paliwa) 
» rdze:;!;: resktera istnieje окЛЭО różnych izotopów, с łącznej 

с 3-\tvwncści rz~du lO^Ci. 
Znaczna część tycfi izotopów ira bardzo krótki okres pćłrozpadu, 
w związku z tym aktywność paliwa szczególnie szybko spada tuż 
po wyłączeniu reaktora, a część izotopów w ogóle przestaje po 
pewnym czasie Istnieć. 
Proces raigracji produktów rozszczepienia przez materiał paliwowy 
jest bardzo złożony i zależy od wielu czynników, zwłaszcza od 
temperatury i przemian strukturalnych paliwa, jego wypalenia 
oraz własności fizyko-cheraicznych i okresu półrozpadu konkret¬ 
nego rjiionuklidu. 
Najłatwiej wydostają się z paliwa izotopy należące do grupy 
razów szlachetnych (Kr,Xe) i izotopy jodu. Należy podkreślić, 
~e ilość i rodzaj uwalnianych z materiału paliwowego izotopów 
s.lnie zaleiy od temperatury paliwa. W przypadku przegrzania 
paliwa njc:e si? z niego uwolnić większa ilość radionuklidów, 
w ty:Ł częściowo także rmiej lotne izotopy. 
Kadionuklidy wydziela-.э w paliwie, wskutek szeregu złożonych pro-
~es..'w fizykcch?:::;icz:-:ych, trigrują przez materiał paliwowy 
w k-lerur.ki; szespliny pasowej pomiędzy koszulką a past\rlkaal U0 ? 
1 S-J cer.tril-.r2-- -twcrk=. w pac tyłkach. 
•• W-TJ \r\bV~. nor-.:.ilnej eiioplostacji 9S • 995; radienuklidów za-
*.-v.y...y« :r.ych jc-ct jc-d'.sk przez cateriał pastylek paliv;3wych. 
Г с jzc==rXi: •• gczr.wtj г-гзе-iostają się przy tym tylko gczowe 
i pillctne radienuklidy. W stanach awaryjnych prowadzących do 
przegrzania paliwa, зс:.е się z niego uwolnić więcej iiotcpów 
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-w tya ta.iiej lotnych. Jndr.?''.z = , лэ :.:•-. v. ?"~Vr • ;- -'.-..̂ -jrc-
awarii reaktora wcć..c-ciśr._er.iov.-3:::, *: ,-<s2c.^: r-.di . ;Kty 
izotooćw pczoj'Canis rrnd^l w pali'.\-:- l;..;;,;t ?rzy i;._;'. ;го: 
pesymistycznych oce.idOh). 

г i erwsza bar: -rę powstrzymującą radio:., ilidy p.-red v:l.-i-rr.î z 
co otoczenia. 
Zruga barierę na drodze ra-:licnjł:Iiićw z piliwa d_ ctocze-.ia 
stanowi koszulka pręta paliwowego, v-ykonnna гг stopu Zr-;ro, o 
zewnętrznej średnicy 9,1 E ™ i grubości 0,55 rjr.. Ko£--lka ~cze 
v/ytrzysai ciśnienie zewnętrzne 1A MPa v- te.-porDtjrz: 333'Z. 
*r'ytrzy.~3lośt i niezawodność pracy Koszulki zalejy ci t&.-r.ĵ ratur 
v/ypale:ii3 paliwa i szybkości zcaian psrar.etr.'w tschr^lccicznycr. 
reaktora (zwiaszcza mocy). 
'-.' czasie wypalania paliwa nachodzi szereg pr-ces.'w :r;v.3dz2cy-h 
dc zmniejszenia wytrzymałoŁd i pcwstania dsf-rnacji ::cszulck. 
Trzy zmianach mocy zmienia si^ nie tylko te...p->r;t̂ r-. I-:C-OZJ.1;-:1, 
з!е taż cis. gazów pod koszulką. 
Г.-zapisy bezpieczeństwa dopuszcza ją,w czasie :..r.v."l..cj c,;:.plc— 
stacji dc *,-/. koszulek z ni^szozein^Jcią gaz:v:ą i -z 2,*':. '-ccz .:1~ 
0 uszkodzeniach uioiliwisj-'icyci". bszpoir-.ini ' :-:c::ti.:t :.".ll-..- - •••-
•.:•".. ",'ale:y podkreślić, że v, rzeczywistaJci Ггзкс;" ..-:..:i::.-v.-:'. 
"•: :szulek paliwowych w reaktorach ':.".'T~--~'^l ;'c_t :..-::;.>: . ..'..:-
:.. :-.ie рггекгасг? 0,301^. Pr.dczas r.cr:."-. 1 .ej •;/.;: 1 ,.: :.J.:., :: ;.; 
-.tywnoóci raaionuKlidów zjro:.;3dzc-nych ::c .-;. rz..l-:;, ,••.'.-•. ;:.-z-.: 
t-.:je si^ do chłodziwa гезк^ога rno;;-j -cc^nil ~ ....:::.:.'. л_- :.; rz . . 
setnych procenta. 
Skjtscznoi:' kciZulek iako b<?riery dls r :aic;. -..1.: '.л- т. :-ar - -• 
•л paliwie лю^е Jlec zn3czne~j o;rorzz-:.".i ; v» j'1:.. •;,-.::: '.•.•.:—.•'-
.".ych, które Z'.viazar.e są z ;?rzc-grzini o:" p:!:-.-.. "-;•:• :•-•.".-:-.-
r?;ch powyiej 730°C z-jczyr.s si^ pc.-.o.itc ;ddzi i : _.-»?. ;-. ; . :• 
•••.• dnej z oyrko ie:~ w koszulce, pro,->2d~2cr- i; ..••:.;-.r:. .1: :.";•"-
/•-••.•wych ilości ciepła ;raz •„•odor-. Z 2-."l.z : :.-'.-•_ r._ :. 
3v.3rii wynika, :e aby nie doszlc i_ zr.i •;:.:= ..; -;. . .-, :- -r:-
t.:r3 koszulek nie "o':e prZ:>.;rocLyJ ';:.". С, ;з.; 1 •.-•.."_.... •' . .....̂  
1 -;h .Jtie-.i2-i3 '??< początkc-.vej ^r-boJci era: .-;:<: ::: _-; 
;r-2<-.rea ~. «ar.?jo z wodą cyrl:onu 1vl j = so .~.z' :•• .~~.z-„r.: .. • - .. ,:.;-i: 
t--- sta.-.:.-ią pc '.stawrws dan-: wyjściowe dli pr; ~'.:t:w '.г ».•;.;:'•.•.• 
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V czasie pracy reaktora do chłodziwa cyrkułującego w cbiagu 
pierwotnym poprzez nieszczelności koszulek prętów paliwowych 
przedostają się z paliwa niektóre radicnuklidy. 
Chodzi tu przede wszystkim o te które mają postać gazową (gazy 
szlachetne Kr85, Xc133, Xe135) lub charakteryzują się dużą 
lotnością (izotopy jodu od 1131 do 1135)» 
Gazowe i lotne izotopy mogą przedostawać się przez nieaczeiności 
gazowe (rysy, pory itp.) koszul-эк, W przypadku większych defektów 
koszulek, gdy dochodzi do zetknięcia się wody z materiałea pali¬ 
wowym, wydostają się zeń niektóre niegazowe produkty rozszcze¬ 
pienia o długim czasie półrozpadu (Sr90, Cs137), a nawet izotopy 
c.lę.ikie (w ty'si transuranowce). Pewien udział w aktywności wody 
obiega pierwotnego mają także produkty rozszczepienia i aktjrwacji 
szczątkowej ilości .-nateriałów paliwowych, którymi są zar.ieezyjjzczo-
ne zewnętrzne, powierz. :hr.ie świeiych prętów paliwowych. 
•Jednakie największy wkład w aktywność wody obiegu pierwotnego 
podczas normalnej eksploatacji r^ją radionuklidy będące produk¬ 
tami aktywacji (pod wpływem promieniowania neutronowego): 

- chłodziwa i rozpuszczonych w nim składników (zanieczyszczenia 
naturalne, dodane chemikalia), 

- produktów korozji materiałów obiegu pierwotnego. 
V' celu otrzymania aktywności i parametrów chemicznych wcdy obiegu 
pierwotnego v: dopuszczalnych granicach, jest ona poddav.sna 
^ciągłeru oczyszczeniu na filtrach układów specjalnego oczyszczania. 
V? czasie normalnej eksploatacji aktywność właściwa chłodziwa 
real ~с;'э jest rzędu 10 Ci/l, a v.1 przypadku max. dopuszczalnego 
stor-iia uszkodzenia koszulek prętów paliwowych może ona osiągnąć -

2 

Ska."-o;.e chłodziwo "osktora cyrkuluja jednak::e w zaaikniętym obiegu 
piaiwcliiym, wszelYJ.c przecieki chłodziwa są zbierane pr-.ez układy 
przecieków kcntral: v.anych lub V. analiza с ję specjalną - sl<ąd po 
oczyszczeniu są zw.-'.cu.̂ e ас obisgu pierwotnego lub jego układów 
pomocniczych. 
Scienki urządzeń i rurociągów biegu pierwotnego, tworzące jego 
grani.-.ą ciśnieniowy, stanowią o^r»ocześnie trzecią barierę 
powstrzymującą radionuklidy za,-.3rte w chłodziwie przed wydosta¬ 
niem ci:? do-pomiefi^czed technologicznych budynku reaktora 
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Scheme' x.f_;u pi3ra\^.\ -; jo przf^j;a-.:.;r;; г.ь ry.i. '., 
Wyrrzymelojc ścianę* urząaz*.?:! i rurocL^ov сог-лсусЬ ~ranicę 
cisjnieniow?, obiegu pierwotne.;:?, we- sz^ .<_;:. ̂  :~̂ '.-Г̂ Л г.'..,р:ао:> 
cyjnych, jest ojramnie ważna — LR z-:.,.--..г:;.-;.;!.- j--y . '..i^s-.^^.i^ 
Znaczne uszkodzenie ścianek obiegu ^ е - ; о ^ : ;o ;.;ojc JO.V: ел sv-> 
•wodontać ucieczkę chłodziwa reaktora, prowadzącą n?.ve- io oa::?; 
cia rdzenia. 
"rf takim przypadku, pooiitno zaniku łańcuchowej re?.<cji rozszcz -.-
pienia, nastąpiłoby przegrzanie p&̂ .i'./2 i'znaczne usz^oiz^nie 
koszulek prętów paliwowych - wsktek гглего̂ 'еа'.е.чо „• reaktoi'ze-
tzw« "ciepxa powyłączenj.oy/e.^o" i którego źródłem щ zachodzące-
w nim jądrowe reakcje rozpaau promier.iotwórczegc. 
V takiej sytuacji nastąpiłoby więc jednoczesne uszkodzenie a-
trzech barier powstrzymujących rozprzestrzenianie się radio-
nuklidów. Aby zabezpieczyć się przed taką awarią, urządzenia 
i rurociągi obiegu pierowtne^o projektuje się z odpowiednio 
dużymi zapasami bezpieczeństwa oraz ^ykonuj,e z nbjwiqk^za 
starannością, Stan materiału rodzimego i wszysc.-.ie połączer.ib 
spawane kontroluje .się w całości kilkomalróżnymi aetoua:ai. 
Ponadto, stan urządzeń i rurociągów obiegu pierwo;ле^о Jcoi 
•wielokrotnie kontrolov.-any podczas eksploatacji. Procy szczelno 
i wytrzymałości obiegu pierowtnego wykonuje się prze-o urucho¬ 
mieniem EJ i corocznie podczas jej eKspioatacji. 
Prowadzi dię także regularną kontro_tj staiu niawt-riałó-л ńOno.:1^ 
cyjnych reaktora w trakcie eksploatacji - poprzez badania 
tzw. "próoek świadków" przebywających w specjairrycn kd.-ićJŁsori 
w reaktorze. Wszystkie te-przedsięwzięcia рог>-.а.1.& ją osią^ri^c 
wysoką niezawodność urządzeń i rurociągów oji-~̂ j. pii;-,vovr.e_ J . 

5.5. Obudowa bezpieczeństwa z wic-żą lokalizacji a.v^.ii. 

Cały o b i e g p i e r w o t n y / z c z ę ś c i ą sv.-o.lch ar.łnuó.. i jrz\,.z^s. 
pomocn iczych / zabudov/any j e s t w bzc?.e.i.ufj, ooi ic io . - iv j '.a ..>;;. -
met ry i o b c i ą ż e n i a awary jne , c z y ś c i оипупки ГСЙЛ-.ОГО . 'ni. 

.Śc iany pora ieszczeń szcz-i inycij -..л к on an <- --.ą >• po;: ; . . -4 , s.-.-vr •. :• j 
że loe tonowej k o n s t r u k c j i p o s i a d a j ą c e j o ^ o t / o . : , . t •.-ул.-L.j - z ! . . 
s t a l o w ą , zapewnia jącą wKCzeinoiJ . .• ^zt-j-Kii.- r.-:-v...l- i , .-.;•••_.. 
l u b k a b l e ;n4ze*choozące p r z e z ś c i a n y po.T,ie >j;:.: .i . г. ..г ..-.ус. 
p o s i a d a j ą he rmetyczne oiv. ераьту . .\^. rjroci-,.-.^o;'i r J •^n.)..r.:-. ._ •:• 
p r z e z ś c i e n y pomieszczeń szcze^nycn га1ло:ь1оуэп- . , ; ; . -с . 0 
obu s t r o n a c h s z y o K o a z i s i a j ą c a ar.Tiauura, 
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pozwalająca w razie awarii na bezzwłoczne odcięcie lub otwarcie 
odpowiednich linii. 
*, czasie normalnej eksploatacji wszystkie luki montażowe są 
szczelnie zmknięte, zaś dostęp do niektórych pomieszczeń (p6ł-
obsługiwaiych) możliwy jest jedynie poprzez hermetyczne śluzy. 
ijcdatkowo, układy wentylacji zapewniają chłodzenie i oczyszczanie 
powietrza z radioaktywnych aerozoli oraz wytwarzają w pomieszczeńiacł 
szczelnych podciśnienie rzędu 15 • 20 тш sł.wody, 
Z pomieszczeniami szczelnymi (boksami) w których rozmieszczone 
są urządzenia i układy obiegu pierwotnego połączona jest tzw. 
wieta lokalizacji awarii (WLA), której konstrukcje budowlana jest 
analogiczna dc konstrukcji pomieszczeń szcz-lnych. WLA wyposażo-
.:з jest w specjalne barbotażowe urządzenie kondensacyjne, 
składające się z 12 półek ia których znajdują się rynny zcpełnic-
.>:• w idą oraz z tzw. pułapek powietrznych. 
?',. -;str-kcj3 a/.łaću pomieszczeń szczelnych z 4LA (obudowy bezpleczer.-
;tvs reaktora) schematycznie przedstawiona jest na rys.7. 
L.ządzenie kondensacyjne WLA zapewnia obr.iienie awaryj.iego 
ciinienla w csuucwie bezpieczeństwa pr?y awariach 2.-;iazr.:.ych 
z i-:yr.i rczcŁCZel:iier.is!r.i obiegu pierw::*-:.e,Tc. Cbni jonl ~ cii. 
r.:..-mapuje gićw^.ie wskutc-i: konie::nacji p-гу Z3-*';-rtc.j v purov/o-
~"Zjwsj riies:ar.iriie, wytwarzającej si- podczas a war.!* w -b;dcw;c 
C'_zpie*z-.r.5,twa. Z^alszo cbniżer.ie ci śnie:.la w objdoui-? sezp-^czcr.-
" t *;» cr:c J5-!Ai.".ie izccop: v* ^oda z ZI'JZZZ::L: у par:-AC-"nzow-;-j z .-
"=••*•:".la k̂'iad zraszani» -on::^szczeń ozcz..lr.ych. 
. _w^nie z at^ocfery cbjdcwy êzpiecz-:i!.;t-.w raii-u.:tyw::ych 

ar:.-::r̂ ii pj sxarii, iac;:Iiwe j«:;.t za peseta awaryjno-re-Gnt^ńfbC 

"b.idcw= iezclccz«::-£twa z VI_Ą stanowi zatem czwarte bzrLsyą 

, "Zeciwdziałającą wydostawaniu się do otoczenia radi^::.-klidiw, 
..:wet w przyp = dl;u uszkodzenia trz = ch pierwszych b^rior, 
'. ;:rócz te^c spełnia caa rćwnież rolę os.i.cr.y tiolc.^ir.z -r-_' r:ru--d 
prcL-.i--?nicw3nie.7. r;;-dicnuklid;'w zakumulowanych w urządźer.i_c;: i :':.r 
l3c;sch techncl-"icznych oraz uwolnionych do szczelnych pobierze a 
tecnr.olosiczrych. Reaktor jest ponadto wyposażony w ćcdr.t/.jwą ccl 
nę biolcgiczną, która chror.i nie tylko personel elektrowni sle 
zak^e konstrukcję nośną żelbetonowej studr.i reaktora przed szkcd-
liwym oddziaływaniem promieniowania neutronowego i proBiier.iownr.ia 
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e r .-; ;io..oi;icir;ejnatoaiai.t awarie bara^o rzadkie, nazywa-
.'.= riar:.>:ii.j-..-ymia.-.cric:iii projektowymi /MAP/ mo0ą powouować,со 
•.. _>;._i. j , ~£_; -т;;::1т jopu^zczoiie przepisami u^a warunKÓ» awaryj— 

л усл. ^n.ij!2i jic-wy, :-л.г Jfc-z na.jv;ie.K£zą, przewidywaną w projekcie 
;•.• vria, r.a opb.:iowar-.i г зкискол- której J?Ł zaprov.«Ktowane śroaKi 
.-_:~UcŁiit, w-..,--;.~:ii .Jące nieprzeKroczenic uopu:-,zcza^nycn poziomo* 
r.*-'rorsićiiiOft"a:'.iŁ personelu i iuor.ości» 

л przy;.-cł_ttu ." •=£.-. со гол wodno—ciśnieniowych /taKŻe пнслг.-ч-чО/ syxua— 
•.?j=r awaryjne prowadzące ao szybkiego nifcKuntrolo^arietO wzrostu 
":o с у за /jarv wyiiika z analiz oezpieczius^wa/ ULOSOI'UCOWO caaic 
jroŁić, IJ.O5Ć erier.icii jak ™cże si^ ^Гуиг1с-.1с v. reakuorze w оаг-го 
AZÓ iriic: ozasxe, po Kóórym zo^-anie on wyłączony przez ик!а^ za;.£z-

_.^есг~:,, nie j,e^" oowiea ns пухе auża, =.oy raoLia aoprowacizić cc-
^.-.c-zr-Ejo -iszKoaztiTiia pr^;ów paiiv/oxycxi» «ГО; ; аосу je_z гге. : :ц 
;>s.::r2u*:it naaowany, ze -лzgięciu na właściwości ócaci^ności 
i ^ajj-jre^ulac^i ;e£C "cyp1- геакт-ох-ои. Znacznie groźniejszy prze-
-i-.-.; 'зо.̂ а ."ir'c a,.rarie związane z pogorszeniem warunków oicioru 
CiC-pió z rdzenia reaKtcra» a zwia^zcza t e , лх.оге są związane 
г ..z> о.ц »c-rcz/;ą chicuziv.&. W pi'zypaaKa uuze^o roz.izczej.nierjia 
о-_=^и _.'1-~г..с"с:':>-'̂ о r.a^tfpujc -ar^zo bV/aitO'.-my spaaek ciśr.ie.iia 
i J:I ; 'JEKÓ ch^o^ziv.-ь z ooietu, prowadzące ao "о^^гегаа" - . г - : . ^ 
. _г£^~усгл=-.о zrmitjeżenia jfc^o cnioazenia. 
_._£ д̂." "i.arno.-,iec" przyjmuje - ' i^ t ze nAP może cyc spowouowaria 
i.dcyciuai^icowym, poprzecznym rozerwaniem =ió.-;r.e^o rurociągu 
сугклас) jntjo o średnicy ?0C mm w okolicach -<róćca reaktora; 
przy xy;a ciejż^zy przeoie.3 ma rozerwanie "sianej" xiiCKi rur-ocidfji; 
UJ. rsa «'locie ao rearccora. Jeślui ик.1аау bezpieczeństwa aJ spełnią 
...oje i.jnkcje zeouiiie z zaiożeni&mi projektu, to nie ucjdzie uo 
.-•.".opici':La paiiws i awai-ia zostanie Zlokalizowana w obrąbie ooa^o-

Ł/0 ui-.lz: лбл uezpieczer.stwa zalicza się układy &J przeciwdziałające 

и"гкэ.:геп1ол jiówr^^ch urządzeń technologicznych w cexu nieao-
pu^zc?e."iia dc awarii, a także układy ograniczające rozwój i ioka-
.̂izuj3c-= jicuuii ewarii, jjcyoy ona jeonak nastąpiła, 

-prócz ..•y.-ri&̂ aii wytrzy^nałościowycn, uitiauom jezpieczeristwa stawia 
si^ jeszcze ozerei- vyniagar: aoaatKov;ych w celu zapewnienia ich 
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i.iici i cią^io^ci pracy *e -.-jzî &Lch jycuacjacn» ukła<_y 
te powinny cyć odporne :.a działanie róinycn czynniitów z*iąza-
nych z rozbijającą ^i^ vivaria /wysokie ciśnienie, temperatura) 
v.'iisotnojic, pro'flie.jiowaiiie jonizują;?, oddziaływanie strug cie¬ 
czy i fax uierzeiiiowycij, oudziaływŁiie czyści mscnanicznyoh 
uazkoazonych rurociągi'.- i urządzen/ iao z .ек^гегаа-тущ! zjawis¬ 
kami przyrodniczymi cha raKteryjrycziiyni а*а rejonu lo^ai. i z acj i 
elektrowni jak trzęsienie zieai, huragany, powoazie i t p . Wymaca 
się ponaato аоу układy ?ezpieczenacv;a były zaprojektowane w xen 
jDOsóa, sy inojxy apeinis zaaowa-ająco sv*oje funKcje nawet w przy» 
paciku UoZ/ioJzenia 'poje-Cyńcze^o elementu skiadowe^o ukaiadu oez-
piecseust»,-'., zaDiegającego się w czasie ze zaarzeniem inicjują-

v celu zwi-^riozenia niezawodności eksploatacyjnej, ukłaay oezpie-
сгег.^г.;а ^-. projektowane w poscaci гггесп iuo dwóch ró^noj.ea-iych 
oirtfcnych i a-iaxOsjicznycfi w,r̂ jp teciiiiolo^icznycr. /iu^ itanaiów/ 
nic1 :jaj'.\cy:h ze 000a ża.uych eleaentów wspój-nych Ziii .-. czyści 
beol-i.".o-.? îcz/>2j, ani w części eie^-rycznej, ani. ••»• układach ло:;-
tго i i i sterowania. 
.«yaa^ans j-.гз: również j'izyczne rozdzitiania tras rurociągów, 
kejii oiio.vyc'n i at ero wilczych oraz urządzeń t^cnnoj-o^icznych 
a taK-ie zscezcieczenie ich przei aziaiiaiiiex czyn-'iiitow związanych 
?. «varia. i..o spełnienia przez ukiau .>wojej funitcji -*уот;агсга 
w zupełności praca tylko jeanej .̂ rupy tecnnojLOgic^nej Диа лаг.а-
iu / , zatem Każuy układ bezpieczeiiótwa за 200-ргос. Аиз 1ий-»р;-о.. 
rezerwy. 
okłauy oezpieczeńs.twa posiadają niezawodne z&ailanie elektry¬ 
czne z гггесп niezależnych źródeł zj,t za^i^anie pô -̂cawowe ou 
transformatora potrzeo własnych oioku, zasilanie rezerwowe 
z systemu eiektroener^ etycznego oraz aaai-anie a., d.-yjne /z si io-
v.ni dieslov.okiej lub baterii akumuiaiorów/. лагау JX-OX energe¬ 
tyczny posiada przy tym podtrójne u^iaJy awaryj*itbo z&oiiaiiia 
ej.ektryczne£O. 
Armatura instalowana w uKłaaach Dezpieczeńocwa jest tak aoDiero-
na, aoy mOfcia niezawooriie spełnić sv.oje lunkcje nav/et w przypad¬ 
ku zaniku zasilania eieAtryczn'ego w i i ec i . 
Aparatura kontrolno - poaiarowa parametrov; *rażnyc;; i ia zbpe.-.iiie-
nia oezpieczańatwa elektrowni jądrowej pociada ^ niezależne se-
nały wysyłające sygnały m.in. do układów sterowania i zaoezpie-
czeń* 



• przypadku rtA? ukia-y bezpieczeństwa muszą zapewnić takie 
wychłodzenie reaktora WV«:bR-440, ajy nie nastąp-io zniszczenie 
prętów paliwowych i J.ei'ormacja ruzeriia uniemożliwiającą je;.,o 
wyładunek po awarii, a taKże lokalizację 'uwa^n-anych radioizoto¬ 
pów w pomieszczeniach szczelnych oujynitu tak, auy oiaKsymai-ie 
indywidualne dawki granicy sterfy Kontrolowanej nie przekroczyły 
10 rem na całe ciało oraz jO гега ua tarczycy pj^roczn^bO -'i;.iecka. 
Poniżej ograniczę się tylko do zwięzłego omówienia n&.>-s.i! :-<-o-
bzych układów bezpieczeństwa tj.: 
- aparatury zaoezpieczeń reaktora, 
- uKłauu awaryjnego chłodzenia reaktora, 
- układu ooniżenia awaryjnego ciśnienia w pomieszczeniach 

szczelnych i lokalizacji awarii. 

.2.1. Aparatura zaoespieczeń reaktora. 
Aparatura zaoezpieczeń stanowi cz^ść wzpoioriia.nê o '..yitj uKiauu 
oterovvania i zaoezpieczeii reaktora. Aparatur-u zaoezpiecz-.:* 
przeznaczona jest -uo formowania sy^naiów ave .yjnycn zaoei;^ieczer 
/AZ/, które są przesyłane uo ukiadu sterowai.ia kaoetami re^uia-
"yjnytiii powodując sraniejbzenie mocy IUD wyłączenie reaktora. 
Aparatura działa automatycznie wtedy, ^ay uAiauy regulacji 
automatycznej nie oą w stanie zapewnić погть-ше^о przeoi-^u 
procesu technologicznego lub gdy wartości wa-mych parametrów 
technologicznych przekraczają oezpieczne granice, a taki-- przy 
naciśnięciu przycisków zaoezpieczeń przez operatora v,- na^t&wni 
ciOicotej iuc rezerwowej. 
Ара- atura zaoezpieczeń reaktora formuje 4 rodzaje sygnałów 
zaotzpieczeń, przy czym jeden z nich tzw. sygnał AZI powoduje 
natychmiastowy, jednoczesny upaaek do rdzenia /pod własnym 
ciężarem/ wszystwicń kaset reguj.acyjnych. 
Istotną dla oezpieczeństwa cechą aparatury saoezpieczeń reakto¬ 
ra je:-t to, że uszK.ouzenie /iuo zanik zasix&nia/ jakiego к olwiek 
jej. ćiementu czy Kanału powoduje generowanie odpowiedniego syg¬ 
nału HZ. 

\.Ł,i» ijkiai awaryjnego cnłodzenia reaktora /UAC^i/ 
{ UACR przeznaczony jest do awaryjnego odprowadzenia ciepła 
[ z ooiegu pierwotnego oraz utrzymania podkryti'cznosci гея тога 
f przy awariach związanych z rozszczelnieniami ojieŁ-u pier otnejo 
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iuo wtórnego, г ta^że >. przypa-K-i iar.y::: za.-;iócer: _.p. 3v.-3. 
zas i l an ia -i-i^rCiryczne^o .:ozr2.ro .via^/..-.;r,. 
UACH ^ t i _ i _i-> 2 c;-zc-cn .. peir.l IJ.Ć: r^-2:.j.ch uKi.f. ,J-v за^а 
:o opei:iii.".i3 ^raouzieiri-- га..ал1=: 

- bierne jo ....:;aju i<*:-yj!i'?_o c;iioa^L;r„a re=iK"cori. / : . ^ > , . / , 

KXS.:U адатуj.'.-r.jc c^o-ize.:l8 

геа!-:;эга / J .•'J 
- сгуг.г.с;.о .ii j ^ 

/ . ^ . - - j - ' ' - о 'л-i- . . - : . 1 P ir" a.?.:';';:-.-1-o i 
:'.': -- .у ;зл-.-. 

с.".у а-. :. 
-2=—iv JT 

• pierwotny, co 5,9 .-.r'a. л пакл.л1 przyjc-Гл.: -исс--?я-у;г:.-|.е >-^ 
-i-; 2а'.-;эгу г-.гогле i woda ^oro-vana ze г^-эттик..1^ J^.-.J;. / i po J 
rupy ceorb'.O-Ouiczne po ? zbiorrij.i-ti ~ pcj-Ti.j.jj ;i . ' •: r;. ' . :*o. 

<'VHOJ .'огольце .i&żoy/ рос ci 3.iieni.>ir2 ''po-u .:/•:;." ;v :^or iTj . ; 
^.го*и o^uzie dojtarczana iO гс?.кмг5. 

•• laiozej T-":i:ie awarii "s-.-uoinatycznie '..^аога j iq -с pracy J. .".-.. 
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Kaseta paliwowa 
'Główko kasety 
ł. Pręły paliwowe 
3. Ścianka 
4. Końc4«vba 

Rys. 1, Konstrukcja paliwa 
reaktora WWER-MO. 

i» 

Rozmieszczenie paliwa WWER 
w kasecie paliwowej 
1 — rurka cvntnilna (Z,), 
2 — pręly paliwowe, 
3 — boczna powloką cyrkonowa 
kasety paliwowe] 

Prijl paliwowy reaktora WWER 
1 — końcówka dolni, 
2 — tuleja dystansująca, 
3 — pastylka paliwowa, 
4 — koszulka, 
5 — końcftwka Rórna 



RYS.2. Pastylki świeżego paliwa. 
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1-.jrr.dc kontr.zbi 
/ - " i c r n i . . roaktpr 
3,v,5-i2olacja ci.., 
" "L-Tl-3' osłona !"iologic;rna j -
5-kcrr.;. • iikcja u/spr-rza 
ó—Diercciefi oporowy 
Б—"liaszsk rozJziHjajqcy 

10-blok gćrny 
11-~an4d kasety regulacyjnej 

13—dc!: rur ochronrych 

15-!-:::- -ca rohocra 
16-kcr..-
17-'«апз>у komór jonizacyjnych 
16-dernica grodzi. ' 

}jW.4>WnJtH.'!WIMKia 

Rys. 3. • Przekrój podłużny reaktora i.WER-.<uo 131 



twe 

Rye.4 Przekrój poziomy reaktora WWER-440 
i — kaseta paliwowa, - — kaseta układu bezpieczeństwa i regulacji (B + R), 
3 — kanał do kontroli cieplnej kaset, •* — kanał do kontroli objętości, 
5 — kanał do pomiaru strumienia neutronów, 6 — króćce do mierzenia spadku 
ciśnienia w rdzeniu, 7 — króćce do doprowadzenia wody do reaktora, 
8 — króćce do odprowadzenia wody z reaktora, 9 —ściana cylindryczna 
zbiornika reaktora 
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Rys.; 6. , Trzecia bariera ograni-) 
czająca wydobywanie się produktów 
rozszczepienia z reaktora - ściany o-
blegu pierwotnego: 1 - prqty paliwo¬ 

we, 2 . prqty bezpieczeństwa, 3 - ściany 
^ч^гп^^ zbiornika ciśnieniowego. 4 - fi elany rurocią¬ 

gów, 5 - zasuwy odcinające^ 6 - wytwornica pary, 7 - pompa cyrkulacyjna, 8 - wlot wody za¬ 
silającej, 9 - odprowadzenie pary 
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RyS#7« PneVroj budynku głównego Ej ..Żarnowiec": A — masiynownia, t — no я a u'zqdzcn «lek-
irfcznfchi С — reaktcrown/o, D vtlcio lokaJiiocji ewo"i (WiA), 

1 — reafctor, 2 — glów-io pompa cyrkulacyjna, 3 — wytwointca paiy, 4 — mosiyna pficla 
dunkowo, 5 — bosen wypalonego paliwo, $ — itudiicnta m 1, 7 .. suwnica i inne diwig-
nic», 1 — unqdicnio wenlylacyjnc, f — kablownte, 10 — urtqdimja konrf̂ njacyjnp WLA 
{umownie pokazano jedną polkę). 
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ORGANIZACJA I KOMPETENCJE DOZORU JĄDROWEGO W POLSCE 
dr Mieczysław Sowiński 
Państwowa Agencja Atomistyki 

W związku z przystąpieniem do realizacji programu energe¬ 
tyki jądrowej w Polsce i w celu kompleksowego uregulowania sto¬ 
sunków prawnych w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii 
atomowej, Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalił 
w kwietniu 1986 r. ustawę - Prawo atomowe. 

W przepisach ogólnych tej ustawy, najęcych zasadniczy zwią¬ 
zek z działalnością dozoru jądrowego, zawarte są postanowienia, 
spsśród których dc najważniejszych należą: 
1/ wykorzystywanie energii atomowej jest dopuszczalne po zasto-

waniu środków, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa 
orez ochrony życia, zdrowia i mienia obywateli, a także 
ochrony środowiska, 

2/ na każdą działalność związaną z wykorzystywaniem energii ato¬ 
mowej wymagane jest zezwolenie, przy czym organ, który wydał 
zezwolenie może je w każdym czasie uchylić lub zmienić, 
jeżeli nie zostały spełnione wymagania lub warunki bezpie¬ 
czeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, 

3/ każda działalność, w której występuje narażenie na promienio¬ 
wanie jonizujące powinna być prowadzona w taki sposób, aby 
liczba osób narażonych była najmniejsza, a otrzymywane dawki 
promieniowania były możliwie najniższe i nie przekraczały 
dawek granicznych; ustanowienie dawki granicznej nie zwalnia 
z obowiązku ograniczania rzeczywistych dawek promieniowania 
do tak małych, jak tylko jest to osiągalne /zasada ALARA/, 

4/ przekroczenie dawek granicznych dopuszcza się w przypadkach 
wyjątkowych /na przykład awaryjnych/, ale pod warunkiem 
późniejszego ograniczenia napromieniowania osób, które były 
narażone na takie dawki, 

5/ rozstrzygnięcia organów administracji państwowej nie mogą 
naruszać wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiolo-
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gicznej, a jeżeli są one sprzeczne z tymi wymaganiami uznaje 
się je za nieważne. 

Organem wydającym zezwolenia i prowadzącym «rntrolę 
bezpiecznego wykorzystywania energii atomowej w Polsce jest 
Państwowy Dozór Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologi¬ 
cznej, na którego czele stoi Prezes Państwowej Agencji 
Atomistyki, pełniący funkcje centralnego organu administracji 
państwowej. 

Działalność dozoru jądrowego i podejmowane przez niego 
cecyzje w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiolo¬ 
gicznej nie zależą od władz i organizacji odpowiedzialnych 
za rozwój wykorzystania energii atomowej. 
-jcyzje dozoru jądrowego obowiązują wszystkich, którzy podejmują 
iuo prowadzą działalność w zakresie wykorzystania energii ato-
•"vvej, niezależnie od roli, jaką w tej działalności spełniają. 
•;p. decyzje dozoru jądrowego dotyczące budowy elektrowni jądro-
..ej ocowiązuja, nie tylko inwestora tej elektrowni, ale również 
„•jj projektantów, dostawców materiałów i urządzeń oraz wykonaw¬ 
ców robót budowlano-montażowych, tzn. wszystkich uczestników 
irocesu inwestycyjnego elektrowni jądrowej. 
'odyna, instancją do której może być zaskarżona decyzja dozoru 
-porowego jest, zgodnie z art. 59 ustawy - Prawo atomowe, 
.•aczelny Sąd Administracyjny, Prawo to nie zwalnia jeanak adrs-
:ata decyzji z jej wykonania w okresie przed uzyskaniem orzecze¬ 
nia NSA. 

Dozór jądrowy corocznie przedstawia właściwej Komisji 
Sejmowej raport ze .swojej działalności pt. "Stan bezpieczeństwa 
jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce". 
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2. ORGANIZACJA I ZADANIA DOZORU JĄDROWEGO 

Organizację, szczegółowe zadania i tryb wykonywania dozoru 
jądrowego określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycz¬ 
nia 19B8 r. Zgodnie z tym rozporządzeniem dozór jądrowy jest 
wykonywany przez: 

1/ Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, 
2/ Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego, 
3/ inspektorów dozoru jądrowego. 

Czynności dozorowe są wykonywane bezpośrednio przez Głównego 
Inspektora i inspektorów dozoru jądrowego. 
Podstawowe decyzje, dotyczące w szczególności wydawania zezwoleń 
na Działalność związaną z wykorzystywaniem energii atomowej na 
potrzeby społeczno-gospodarcze kraju należą, zgodnie z ustawą 
- Prawo atomowe, do kompetencji Prezesa Agencji. 

Pracą aozoru jądrowego kieruje bezpośrednio Główny 
Inspektor; do którego należy planowanie zadań dozoru jądrowego 
i nadzór ich realizacji. 
Do głównych zadań dozoru jądrowego należy zaliczyć: 
1/ wykonywanie analiz i ocen dokumentacji bezpieczeństwa jądro¬ 

wego i ochrony radiologicznej /raportów bezpieczeństwa/, 
wymaganej od wnioskodawcy w postępowaniu o wydanie zezwolenia 
i na tej podstawie przygotowywanie projektów decyzji dozoru 
jądrowego, wydawanych przez Prezesa Agencji, 

2/ opiniowanie wniosków o wskazanie lokalizacyjne i o ustalenie 
lokalizacji obiektu jądrowego /np, elektrowni jądrowej/, 
z punktu widzenia wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
radiologicznej, 

3/ zatwierdzanie pngramów szkolenia pracowników zatrudnionych 
w obiektach jądrowych, zakładach stosujących materiały jądrowe 
i źródła promieniowania jonizującego oraz składowiskach odpa¬ 
dów promieniotwórczych; obowiązek opracowania takich programów 
należy do użytkowników energii atomowej /inwestorów lub 
eksploatatorów/, 
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4/ wydawanie uprawnień do zajmowania stanowisk w wymienionych 
wyżej miejscach pracy, mających istotne znaczenie dla zapew¬ 
nienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, 

5/ kontrolowanie, w drodze inspekcji, przestrzegania wymagań 
i warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, 
określonych w przepisach prawnych, ustalcnych w zezwoleniach 
i innych decyzjach, a także wynikających z wiedzy i doświad¬ 
czenia naukowo-technicznego, w działalności związanej z wyko¬ 
rzystywaniem energii atomowej, 

6/ opracowywanie i wydawanie przepisów prawnych dotyczących 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, a także 
zaleceń technicznych i wytycznych związanych ze spełnianiem • 
tych przepisów oraz wymagań dozoru jądrowego, w tym również 
koordynowanie opracowywania i uzgadniania międzynarodowych 
przepisów i norm w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowege 
i ocnrony radiologicznej.W tym ostatnim przypadku na podkre¬ 
ślenie zasługuje aktywne współdziałanie polskiego dozoru 
jądrowego w opracowaniu Jednolitego Kompleksu Technicznych 
(Dokumentów Normatywnych krajów RWPG w dziedzinie energetyki 
jądrowej oraz ooracowaniu i nowelizacji "cooes and quides" 
jądrowego systemu bezpieczeństwa /Nuclear Safety System 
- NUSS/ Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, 

II prowadzenie współpracy z organami dozoru jądrowego innych 
krajów oraz międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się 
zagadnieniami bezpieczeństwa jądrowego i ocr.rony radiologicz¬ 
nej. W tym przypadku należy ocnotować zawarte w minionych 
latach porozumienia o współpracy dwustronnej z Państwowym 
Komitetem ZSRR do Spraw Nadzoru Bezpiecznego Prowadzenia 
Prac w Energetyce Atomowej /Gosgortiechnadzorem/, Pań¬ 
stwowym Urzędem Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony przed 
Promieniowaniem NRD oraz podpisany w 1953 r. protokół 
o współpracy dozorów jądrowych Polski i Finlanoii. 



Na podkreślenie zasługuje również udział dozoru jądrowego 
w pracach, działającej od 19B7 r. Rady Organów Państwowego 
Nadzoru w Energetyce Atomowej krajów RWPG, której polski 
dozór jądrGwy jest stałym członkiem, 

8/ inicjowanie i opiniowanie zadań badawczo-rozwojowych, ukie¬ 
runkowanych na zwiększenie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
radiologicznej. W tyri miejscu należy zwrócić uwagę, że dozór 
jądrowy jest generalnym wykonawcą CPBR "Bezpieczeństwo ją¬ 
drowe i ochrona radiologiczna", 

9/ współdziałanie z właściwymi organami przy likwidacji przy¬ 
czyn i skutków awarii w obiektach jądrowych i zakładach-sto¬ 
sujących irddła prornieniotwórcze. To działanie dozoru jądro¬ 
wego ma związek z podpisanymi przez przedstawiciela Rządu 
PRL i ratyfikowanymi przez :Radę Państwa PRL dwóch konwencji 
[TiiędzynaroCowych: o wczesnym powiadamianiu o awarii jądro-
v;ej oraz o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia 
radiologicznego, opracowanych pod auspicjami Międzynarodowej 
Agencji Energii Atomwej. 

Do realizacji wymienionych i ważnych zadań dozoru jądro-
v.ecj, kierowanych bezpośrednio przez Głównego Inspektora, powo-
ła.-.y został w ramach organizacyjnych Państwowej Agencji Ato-
T;5iyKi - Główny Inspektorat Dozoru Jądrowego. Grupuje on przede 
A-EZjitkim, specjalistów, zajmujących się analizami i ocenami 
_cv;:~entacji bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej 
craz wykonywaniem inspekcji. 
Główny Inspektorat współpracuje bezpośrednio z Centralnym 
Lćooratoriun; Ochrony Radiologicznej, któremu zleca wykonywa¬ 
ni, oKreślonycn zadań dozorowych. Do takiago współdziałania 
z pozerem jąarowym jest CLOR zobowiązana statutowo. 
I;;: śnie ;e statutem, CLGR prowadzi podstawowe badania 
naukowe, prace badawczo-rozwojowe i specjalistyczne w dzie-
-zinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, 
służące bezpośrednio lub pośrednio realizacji zadań dozoru 
jądrowego. 
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Oznacza to, że działalność naukowo-badawcza CLOR w zasadniczym 
stopniu jest sprzężona z działalnością dozoru jądrowego, 
szczególnie w tych sprawach, które dotyczą analiz i ocen 
dokumentacji bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, 
wymaganej w postępowaniu o wydanie zezwolenia dozoru jądrowego 
oraz związanych z kontrolą zastosowań źródeł promieniowania 
jonizującego, narażeniem na promieniowanie jonizujące oraz 
z pomiarami skażeń promieniotwórczych i działalnością służby 
awaryjnej. 

Główny Inspektorat Dozoru Jądrowego dzieli się organi¬ 
zacyjnie na 3 wydziały: 
- obiektów jądrowych, 
- zastosowań źródeł promieniowania jonizującego, 
- przepisów i norm. 

Ponadto ma referat koordynacji badań i rozwoju, zajmujący się 
głównie problematyką CPBR "Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona 
radiologiczna". 

Wydział obiektów jądrowych zajmuje się całością spraw 
dozorowych, odnoszących się do obiektów lub urządzeń, w których 
zgodnie z definicją Prawa atomowego jest wytwarzany, stosowany, 
przetwarzany, przechowywany lub transportowany materiał jądrowy 
w ilości umożliwiającej zrealizowanie samopodtrzymującej się 
reakcji rozszczepienia. Obiektami i urządzeniami tego rodzaju 
na obecnym etapie wykorzystania energii jądrowej w Polsce oraz 
w perspektywie do 2000 - 2020 roku, są lub mogą być przede wszyst¬ 
kim elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie jądrowe, jądrowe 
reaktory badawcze, reaktory jądrowe wykorzystywane jako źródła 
energii cieplnej lub promieniowania do celów technologicznych. 

Aktualnie wydział obiektów jądrowych nadzoruje: 

- budowę elektrowni jądawej /E3/ w Żarnowcu, 
- bieżącą eksploatację i przygotowanie modernizacji 
reaktora EWA, . 

- modernizację reaktora MARIA, 



- eksploatację reaktorów mocy zerowej w Instytucie Energii 
Atomowej, 

- budowę stanowiska badawczo-modelowego elektrowni jądrowej 
/5ВМ-ЕЭ/ przy reaktorze MARIA w Instytucie Energii Atomowej, 

- eksploatację przechowalników wypalanego paliwa jądrowego 
z reaktorów badawczych w Instytucie Energii Atomowej, 

- przygotowanie do budowy reaktora uniwersyteckiego UR-100 
w AGH w Krakowie, 

- zagadnienia ewidencji i kontroli materiałów jądrowych 
/Safeguard/ oraz ochrony fizycznej tych materiałów. 

Wydział zastosowań źródeł promieniowania jonizującego 
zajmuje się całokształtem spraw dozorowych, związanych z zapew¬ 
nieniem bezpieczeństwa radiologicznego przy produkcji i stoso¬ 
waniu źródeł promieniowania jonizującego, w tym również 
sprzętu dozymetrycznego oraz sprzętu i urządzeń zabezpiecza¬ 
jących przed promieniowaniem jonizującym, a także produkcji 
wyrobów powszechnego użytku, emitujących promieniowanie joni¬ 
zujące. 

Ponadto» wydział zastosowań źródeł promieniowania joni¬ 
zującego zajmuje się nadzorem w zakresie obrotu i transportu 
źródeł promieniotwórczych, dopuszczania do eksploatacji labo¬ 
ratoriów i pracowni, w których mają być stosowane źródła promie¬ 
ni ow nia jonizującego. 

W ramach kontroli użytkowania źródeł promieniowania joni¬ 
zującego, istotne znaczenie ma kontrola narażenia na promie¬ 
niowanie osób zatrudnionych przy obsłudze tych źródeł oraz 
narszenia ludności - co wystąpiło ze szczególnym nasileniem 
po awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu. 

Kontrolą wydziału zastosowań źródeł promieniowania joni¬ 
zującego objęte są również problemy bezpiecznego postępowania 
z odpadami promieniotwórczymi i ich składowania oraz właściwego 
wykonywania pomiarów skażeń promieniotwórczych środowiska. 



Na obecnym etapie rozwoju energetyki jąorowej w Polsce 
szczególne znaczenie- ma opracowanie i wydanie odpowiednich 
przepisów, norm, zaleceń i wytycznych dotyczących bezpieczeń¬ 
stwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Specjaliści dozoru 
jądrowego i Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej 
oraz innych jednostek organizacyjnych są również autorami 
lub współautorami szeregu aktów wykonawyczych do ustawy - Prawo 
atonowe, które uakazują się pod postacią zarządzeń -Prezess. 
Państwowej Agencji Atomistyki. 
Dotychczas zostały wydane zarządzenia dotyczące: 

- zasad ewidencji i kontroli źródeł promieniowania jonizują¬ 
cego, 

- rodzajów stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnie¬ 
nia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz 
warunków i trybu nadawania uprawnień koniecznych ao ich 
zajmowania, 

- zasad ewidencji i i kontroli materiałów jądrowych, 
- wymagań, jakim powinien odpowiadać sprzęt dozymetryczny 
stosowany w ochronie radiologicznej oraz wymagań 
dotyczących ewidencjonowania wyników pomiarów dozymetry-
cznych, 

- warunków przywozu z zagranicy, wywozu za granicę oraz 
przewozu przez terytorium PRL materiałów jądrowych, 
źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie 
źródła, 

- dawek granicznych promieniowania jonizującego i wskaźni¬ 
ków pochodnych określających zagrożenie promieniowaniem 
jonizującym, 

- ochrony fizycznej materiałów jądrowych, 
- szczegółowych zasad tworzenia i zagospodarowania strefy 
ochronnej wokół obiektu jądrowego, 

- zasad zaliczania substancji i materiałów promieniotwórczych 
do odpadów promieniotwórczych, ich kwalifikowania i ewiden¬ 
cjonowania oraz warunków ich przerobu, przechowywania i skła¬ 
dowania. 



W końcowym stadium opracowania jest zarządzenie Prezesa 
Agencji dotyczące: 

- zasad opracowywania planów postępowania awaryjnego, a także 
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków wydawania 
zezwoleń na działalność związaną z wykorzystywaniem energii 
atomowej. 

Oo dozoru jądrowego należy również koordynacja opracowań 
i uzgodnień Jednolitego Kompleksu Technicznych Dokumentów 
Normatywnych krajów RWPG w dziedzinie energetyki jądrowej. 
Prace te są prowadzone w ścisłej współpracy z Centralnym 
Laboratorium Ochrony Radiologicznej. 
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3. UPRAWNI£NIA PREZESA РАД 

i GŁÓWNEGO INSPEKTORA DOZORU JĄDROWEGO 

Ustawa - Prawo atomowe uprawnia Prezesa Państwowej 
Agencji Atomistyki, jako naczelną władzę dozoru jądrowego 
do: 
1/ wydawania zezwoleń na działalność związaną z pokojowym wy¬ 

korzystywaniem energii atomowej na pctrzeby społeczno-gos-
podarcze kraju oraz innych cecyzji w sprawach bezpieczeń¬ 
stwa jądrowego i ochrony radiologicznej, 

2/ określania szczegółowych wymagań i warunków bezpieczeń¬ 
stwa jądrowego i ochrony radiologicznej, 

3/ wydawania nakazu zmniejszenia mocy lub wyłączenia obiektu 
jądrowego z eksploatacji, jeżeli eksploatacja takiego 
obiektu zagraża bezpieczeństwu jądrowemu, przy czym ponowne 
zwiększenie mocy lub uruchomienie obiektu jądrowego wymaga, 
zezwolenia Prezesa Agencji, 

A/ wstrzymywania decyzji organów administracji państwowej 
jeżeli decyzje te naruszają wymagania bezpieczeństwa jądro¬ 
wego i ochrony radiologicznej, 

5/ wydawania nakazu usunięcia stwierdzonych naruszeń prze¬ 
pisów o bezpieczeństwie jądrowym i ochronie radiologicznej 
lub odstępstw od wymagań i warunków określonych w zezwo¬ 
leniach dozoru jądrowego, 

ć/ występowania do kierownika "kontrolowanej przez dozór 
jądrowy jednostki organizacyjnej lub kierownika geonost-
ki nadrzędnej w sprawie usunięcia stwierdzonych w wyniku 
kontroli nieprawidłowości, 

7/ zatwierdzania programów szkolenia, do których opracowania 
zobowiązane są jednostki organizacyjne, w których wykorzys¬ 
tywana jest energia atomowa, 

6/ wydawania uprawnień dla osób wykonujących pracę na stanowis¬ 
kach istotnych dla bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
radiologicznej i odsuwania od pracy osób nie mających 
takich uprawnień, 

9/ występowania z wnioskami w sprawie pociągnięcia do odpowiedzial¬ 
ności osób winnych stwierdzonych nieprawidłowości, a przede 
wszystkim tych, które wymienia ustawa - Prawo atomowe . 
w rozdziale 11 o odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu jądrowemu i ochronie radiologicznej. 



Niektóre z wymienionych kompetencji Prezesa Agencji mogą 
być z jego upoważnienia przekazane do wykonywania przez inne 
osoby, a przede wszystkim przez Głównego Inspektora Dozoru 
Jądrowego. 

Główny Inspektor dozoru jądrowego, jako kierujący bezpo¬ 
średnio pracami dozoru jądrowego upoważniony jest do: 

i/ wykonywania kompetencji Prezesa Agencji w zakresie udzie¬ 
lanych mu upoważnień, 

2/ planowania i nadzorowania realizacji zadań dozori.' jądrowego, 
w tym kierowania procesem licencjonowania przedsięwzięć, 
dla których wymagane jest zezwolenie dozoru jądrowego oraz 
wydawania lub przygotowywania decyzji związanych z tą dzia¬ 
łalnością , 

3/ kierowania działalnością inspekcyjną dozoru jądrowego, 
i/ reprezentowania, z upoważnienia Prezesa Agencji, Państwowego 

Dozoru Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej 
w kontaktach z organiami dozorowymi innych krajów oraz 
organizacjami międzynarodowymi, w tym przewodniczenia de¬ 
legacji polskiego dozoru jądrowego w Radzie Organów 
Państwowego Nadzoru w Energetyce Atomowej krajów RWPG, 

5/ żądania od jednostek organizacyjnych, wykorzystujący;^ 
energię atomową, przekazania w określonym terminie infor¬ 
macji o stanie eksploatowanych urządzeń i syste¬ 
mów istotnych dla bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
radiologicznej, -o przyczynach ich uszkodzeń lub wyłączeń, 
a także dokumentacji technicznej obiektów i urządzeń 
podlegających kontroli dozoru jądrowego, 

6/ występowania do właściwych organdw administracji państwo¬ 
wej o dokonanie oceny stanu bezpieczeństwa jądrowego 
i ochrony radiologicznej w podległych im lub nadzorowanych 
przez te organy jednostkach organizacyjnych. 

Inspektorzy dczoru jądrowego,jak również nadzorujący 
ich pracę Główny Inspektor są uprawnieni do: 
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1/ przeprowadzania kontroli /inspekcji/ w obiektach jądrowych, 
o każdej porze dnia i nocy, na podstawie legitymacji służ¬ 
bowej, 

2/ wydawania na podstawie inspekcji zarządzeń doraźnych, 
w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia bezpie¬ 
czeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej, w celu usunięcia 
takiego zagrożenia; to prawo przysługuje również /oczywiście/ 
Prezesowi Agencji. 

Prezes Agencji lub Główny Inspektor, przy wykonywaniu 
zadań dozoru jądrowego mogą korzystać z badań, ekspertyz i opinii 
innych wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych oraz spe¬ 
cjalistów nie pozostających w stosunku podległości organiza¬ 
cyjnej lub służbowej do realizatorów działalności poddanej 
dozorowi jądrowemu. 
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4. PROC€S WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANĄ 

Z BUDOWA OBIEKTÓW JĄDROWYCH 

Jednym z głównych zadań dozoru jądrowego jest nadzćr 
i kontrola budowy, a następnie eksploatacji obiektu jądrowego. 
Wiąże się to z faktem, że obiekty jądrowe charakteryzują się 
wysokim potencjałem zagrożenia i każda działalność inwestycyjna 
i eksploatacyjna musi być szczegółowo analizowana i kontrolo¬ 
wana z punktu widzenia spełnienia przez wykonawców lub eksploa¬ 
tatorów obiektu wymagań i warunków bezpieczeństwa jądrowego 
i ochrony radiologicznej. Zgodnie z Prawem atomowym-, obowiązek 
zapewnienia wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radio¬ 
logicznej obiektu jądrowego w okresie projektowania, budowy, 
rozruchu i próbnej eksploatacji spoczywa na inwestorze, a w okre¬ 
sie stałej eksploatacji lub likwidacji obiektu - na jednostce 
eksploatującej. W okresie budowy obiektu jądrowego, obowiązek 
zapewnienia wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radio¬ 
logicznej, niezależnie od inwestora obiektu, spoczywa również 
na innych uczestnikach procesu inwestycjynego, odpowiednio 
do ich zadań. 

Zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym PRL, które 
ustalają zasady postępowania w lokalizowaniu obiektów tech¬ 
nicznych w Polsce, w tym również obiektów jądrowych, wymagane 
jest uzyskanie przez inwestora obiektu jądrowego w pier-' 
wszej kolejności tzw. wskazań lokalizacyjnych. 
Wskazania lokalizacyjne obiektu jądrowego /wariantowe/ wydaje 
Cen"ralny Urząd Planowania na wniosek inwestora. Przepisy prze¬ 
widują, +э wskazania takie mogą być wydane po pozytywnym zaopi¬ 
niowaniu wniosku inwestora przez Prezesa Państwowej Agencji 
Atomistyki, z punktu widzenia wymagań bezpieczeństwa jądrowego 
i ochrony radiologicznej. W następnej kolejności, po uzyskaniu 
wskazań lokalizacyjnych, inwestor obiektu jądrowego zobowiązany 
jest opracować szereg dokumentów określających jego charakte¬ 
rystykę techniczno-użytkową oraz dane i informacje o terenie, 
na którym ten obiekt ma być zlokalizowany, a także analizę 



bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wg wytycz¬ 
nych dozoru jądrowego. Wszystkie te dokumenty wraz z opiniami 
właściwych organów administracji państwowej i instytucji spe¬ 
cjalistycznych wraz z opinią dozoru jądrowego są przedstawianie 
przez inwestora obiektu jądrowego właściwej - dla danego re¬ 
gionu władzy terenowej /wojewodzie/ z wnioskiem o wydanie 
decyzji o ustaleniu lokalizacji. Dozór jądrowy może wnieść 
do decyzji o ustaleniu lokalizacji szereg warunków, które 
zobowiązany jest spełnić inwestor obiektu jądrowego w toku 
przygotowań do jego budowy. 

Na rozpoczęcie dalszych etapów realizacyjnych wyma¬ 
gane są, zgodnie z ustawą - Prawo atomowe, zezwolenia Prezesa 
Agencji, które mogą być wydane po stwierdzeniu przez dozór 
jądrowy, że spełnione zostały dla danego etapu wymagania 
i warunki bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. 
W procesie licencjonowania obiektów jądrowych wymagane są 
zezwolenia na budowę, rozruch i eksploatację obiektu jądro¬ 
wego, przy czym zezwolenie na rozruch wydawane jest w dwóch 
etapach: 

- na załadowanie paliwa do reaktora /rozruch fizyczny/, 
- na eksploatację próbną /rozruch energetyczny/. 

Proces poprzedzający wydanie zezwolenia na budowę 
obiektu jądrowego jest długotrwały. Inwestor obiektu jest 
zobowiązany do uzgodnienia z dozorem jądrowym rodzaju 
i zakresu materiałów, jakie powinien złożyć przy wniosku 
o wydanie zezwolenia. 
W szczególności materiały te powinny zawierać: 

- dokumentację bezpieczeństwa, zawierającą dane, informacje 
i analizy niezbędne do oceny zgodności rozwiązań projekto-

• wych obiektu z wymaganiami bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
radiologicznej, w stosunku do jego urządzeń, konstrukcji 
i systemów istotnych dla bezpieczeństwa eksploatacji obiektu, 
a także w stosunku do możliwych, wzajemnych oddziaływań na 
siebie obiektj i jego otoczenia w danej lokalizacji, 
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- wykazy przepisów, norm i zaleceń, dotyczących bezpieczeństwa 
jądrowego i ochrony radiologicznej, których stosowanie 
w dokumentacji projektowej jest wymagane przez dozór jądrowy, 

- szczegółowe opisy i dokumentację techniczną obiektu, 
a przede wszystkim tych części, które mają istotne 
znaczenie dla jego bezpiecznej eksploatacji, 

- programy zapewnienia jakości budowy, w tym odpowiednie pro¬ 
gramy inwestora, głównych wykonawców i dostawców budowanego 
obiektu, 

- informacje o organizacji i kwalifikacjach realizatorów 
Dudowy, 

- wstępne,ogólne zasady zapewnienia jakości podczas rozruchu 
i eksploatacji obiektu. 

Po złożeniu przez inwestora obiektu wniosku i wymie¬ 
nionych materiałów, dozór jądrowy przeprowadza ich wstępny 
przegląd i ocenę, a następnie sporządza wykaz ewentualnych 
uzupełnień oraz uzgadnia z wnioskodawcą /inwestorem obiektu/ 
terminy i sposób ich doręczenia. Nie oznacza to jednak, że 
w toku wykonywania szczegółowych analiz i ocen tych materia¬ 
łów przez dozór jądrowy nie zajdzie konieczność ich uzupełnie¬ 
nia o dooatkowe dane i informacje. 

Analizy złożonych materiałów wykonują bezpośrednio 
specjaliści dozoru jądrowego i Centralnego Laboratorium Ochrony 
Radiologicznej lub na zlecenie dozoru eksperci innych instytucji 
w rćzie potrzeby, dozór organizuje spotkania konsultacyjne 
z przedstawicielami inwestora. 

Końcowym wynikiem szczegółowych analiz i ocen mate¬ 
riałów załączonych do wniosku oraz rozmów wyjaśniających 
z inwestorem obiektu jest projekt decyzji, który przedstawia 
Główny Inspektor Dozoru Jądrowego Prezesowi Agencji. 
и przypadku pozytywnej oceny wniosku przez dozór jądrowy, 
Prezes Agencji wydaje zezwolenie na rozpoczęcie budowy obiektu. 
Zwykle zezwolenie takie zawiera szereg warunków, zobowiązują¬ 
cych inwestora obiektu do ich spełnienia w określonych termi¬ 
nach w toku wykonywania budowy. Nie spełnienie tych warunków 
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* może spowodować zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia. 

Budowa obiektu jądrowego odbywa się pod stałym nadzo¬ 
rem inspektorów dozoru jądrowego, których zadaniem jest kon¬ 
trola przestrzegania przez jego wykonawców warunków zezwole¬ 
nia na budowę oraz przepisów i norm bezpieczeństwa jądrowego 
i ochrony radiologicznej, a także kontrola realizacji progra¬ 
mów zapewnienia jakości. Główny inspektor może zażądać aby 
wykonywanie określonych robót budowlano-montażowych odbywało 
się w obecności inspektora dozoru jądrowego. W razie stwierdzenia, 
że prace te nie spełniają wymagań bezpieczeństwa jądrowego, 
a w szczególności, gdy ich jakość budzi zastrzeżenia, mogą 
one być wstrzymane do czasu usunięcia ujawnionych nieprawid¬ 
łowości. 
Główny Inspektor może zażądać również przeprowadzania dodatko¬ 
wych badań lub przeprowadzić je przy pomocy własnych specja¬ 
listów. 

Częstotliwość inspekcji dozoru jądrowego zależy, 
przede wszystkim, od tempa budowy i roozaju wykonywanych 
robót. Mogą być również ustanawiani stali inspektorzy na 
miejscu budowy /tzw. inspektorzy rezydencji/, Inwestor 
obiektu jądrowego jest zobowiązany do wcześniejszego powia¬ 
damiania dozoru jądrowego o przystępowaniu do prac budowla¬ 
nych lub montażowych, które zostały zastrzeżone do wykonania 
w obecności inspektora dozoru jądrowego. 
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5. MOŻLIWOŚCI K0RZY5TANIA ZE WSPÓŁPRACY Z MIĘDZYNARODOWĄ 
AGENCJA ENERGII ATOMOWEJ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA 
JĄDROWEGO I OCHRONY RADIOLOGICZNEJ. 

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej /MAEA/ jest 
inicjatorem i organizatorem szeregu przedsięwzięć i programów 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
radiologicznej. Dzięki współpracy wybitnych specjalistów wielu 
kraj6w-naukowców i doświadczonych piaktyków z różnych dziedzin 
techniki opracowywane są w ramach MAEA i wydawane przez tę 
organizację serie dokumentów technicznych /technical documents/ 
technicznych raportów /technical reports/, dokumentów bezpie¬ 
czeństwa /safety series/ oraz materiałów informacyjnych. Orga¬ 
nizowane są pod egidą MAEA międzynarodowe grupy robocze i ko¬ 
mitety techniczne oraz konferencje, seminaria i sympozja, з ts-т 
.Tiięczynaradowe kursy szkoleniowe na temat różnych zagadnień 
techniKi i energetyki jądrowej. 

Spośród programowych przedsięwzięć MAEA, związanych 
z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną w szczegól¬ 
ności należy wymienić: 

1/ Opracowanie standardów bezpieczeństwa jądrowego /Nuclear 
Safety Standards-NUSS/, które zakończone zostsło w 1956 r. 
Obejmują one 5 kodów /Codes of Practice/, określających 
minimum podstawowych wymagań, dotyczących organizacji dozoru 
jądrowego, lokalizowania, projektowania, eksploatacji i za¬ 

pewnienia jakości w budowie i eksploatacji obiektów jądrc;.vcn 
oraz 55 wytycznych bezpieczeństwa /Safety Guides/ окгеё^г;-?-
cych zalecane procedury i metody stosowania w praktyce w>~=-
gań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. 

Po awariach w elektrowniach jądrowych Three Mile I в 1 = г»с 
i w Czarnobylu postanowiono dokonać rewizji kcriów KU5S w celu 
uwzględnienia w nich bieżących doświadczeń z budowy i eksploatsc. 
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elektrowni jądrowych, a w szczególności z przedsięwzięć 
związanych z zapooieganietn awariom i postępowaniem w ich 
likwidacji. Wiązało się to również z faktem, że pierwsze 
prace nad kodami NUSS rozpoczęły się przed ponad 10 laty. 
W tym roku zostały już wydane wszystkie zrewidowane kody 
NUSS /Safety Standards/. 

Kody i wytyczne programu NUSS, mające charakter zaleceń 
a nie obowiązujących przepisów, zostały w dużym stopniu 
wykorzystane w opracowaniu projektu ustawy - Prawo atomowe 
i jej aktów wykonawczych. Na przykład zasady działania pol¬ 
skiego dozoru jądrowego opierają się na przepisach kodu MAEA 
"Governmental Organization" /Safety Series No 50-C-G/. 

:/ Utworzenie w 1983 г. Zespoiu Analiz Bezpieczeństwa Eksploata¬ 
cji - Operational Safety Review Team /CSART/, którego zacaniem 
jest doradzanie eksploatatorom ooiektów jądrowych jak zwiększy; 
bezpieczeństwo tych obiektów na podstawie wyników przeci-dow 
i obserwacji przeprowadzanych przez OSART w tych obiek:acn 
na życzenie zainteresowanych eksploatatorów. Kisjs OSART u 
mogą być również kierowane do obiektów jądrowycn ./elektrowni 
jądrowych/ w okresie przygotowania ich do rozruchu i wówczas 
koncentrują się one na ocenie jakości urządzeń i konstrukcji 
budowlanych, a także planów przygotowania obiektów do rozruchu 
i eksploatacji. Do 1588 r. OSART wizytował 25 elektrowni 
jądrcwych w 15 krajach. W planach OSART 'u na 1986 r. są 
przewidziane misje, między innymi, do ZSRR, Japonii i .;ęgier. 
Należy podkreślić, że misja OSART'u nie mają charakteru 
międzynarodowej inspekcji dozorowej i tym samym nis zastopują 
działań dozorów jądrowych, jak również nie zcejmują ocpcwie-
dzialności za bezpieczeństwo jądrowe właściwych organizacji 
w wizytowanych krajach. W skład OSART u wchcazą doświadczeni 
specjaliści /10 - 15 osób/ z elektrowni jądrowych - często 
operatorzy tych elektrowni, przedsiębiorstw energetycznych 
i dozorów jądrowych róinych krajów o rozwinie zej energetyce 
jądrowej. 

Na życzenie krajów są organizowane również misje OSART u 
do budowanych elektrowni jądrowych /tzw. PRE-OSART Mission/ 



w celu dokonania przeglądu organizacji budowy i związanej 
z nią dokumentacji technicznej, w szczególności w odniesieniu do 
głównych systemów technologicznych oraz ich bezpieczeństwa. 
Na zaproszenie władz PRL misja taka odbędzie się jesienią 
198? r. w budowanej elektrowni jądrowej w Żarnowcu. 

3/ Utworzenie w 1985 r. Międzynarodowej Grupy Ekspertów Bezpie¬ 
czeństwa Jądrowego - International Nuclear Safety Advisory 
Group /INSAG/ mającej na celu analizowanie przedsięwzięć 
MAEA w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i doradzanie 
jej w ukierunkowywaniu tej działalności. Między innymi, 
INSAG opracowała raport MAEA z analiz wyników międzynrodowej 
konferencji specjalistów po awarii w Czarnobylu jaka odbyła 
się w Wiedniu 25 - 29 sierpnia 1986 с , а ostatnio wydała barczr 
ważny raport, określający podstawowe zasady bezpieczeństwa 
dla elektrowni jądrowych - Basic Safety Principles for 
Nuclear Power Plants. 

Spośród innych ferm działalności MAEA, związanych z bez¬ 
pieczeństwem jądrowym i oenroną radiologiczną, z których 
może korzystać dozór jądrowy i inne instytucje w kraju związan 
z rozwojem energetyki jąorowej, należałoby wymienić: 

- Zespół do oceny zdarzeń ważnych dla bezpieczeństwa - Assessmerr 
of Safety Significant Events Team /ASSET/, 

- Zespół doradczy ochrony przed promieniowaniem - Radiation 
Protection Advisory Team /RAPAT/, 

- System zbierania, analizowania i rozpowszechniania informacji 
o zdarzeniach w elektrowniach jądrowych, mających związek 
z bezpieczeństwem jądrowym - Incident Reporting System /IRS/, 

- Program wskaźników bezpieczeństwa eksploatacyjnego - Opera¬ 
tional Safety Indicators Programme /OSIP/. 

Państwowa Agencja Atomistyki, koordynująca.współpracę 
naukowo-techniczną z MAEA, wysoko ocenia jej działalność na 
rzecz bezpieczeństwa elektrowni jądrowych i współdziała w opra¬ 
cowaniu i realizacji związanych z tą działalnością programów, 
na miarę możliwości naszego kraju. 
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6. PODSUMOWANIE 

System organizacyjny nadzoru i kontroli bezpieczeństwa 
jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce jest zbliżony do 
tego rodzaju systemów w innych krajach. 

Opiera się na takiej samej, podstawowej zasadzie, według 
której władze lub organy wydające zezwolenia na budowę i eksplo¬ 
atację obiektów jądrowych oraz wykonujące kontrolę tej działal¬ 
ności są niezależne w podejmowaniu decyzji od władz i organizacji 
odpowiedzialnych za rozwój i użytkowanie energii jądrowej. Zasada 
ta jest jednoznacznie określona w zaleceniach MAEA, dotyczących 
organizacji dozoru jądrowego /Code on the Safety of Nuclear Power 
Plants: Governmental Organization - Safety Series No.50-C-G; 
Rev.l/. Jej istota zawiera się w następujących sformułowaniach: 

- organ dozoru ni? powinien być odpowiedzialny za promocję 
energetyki jądrcwej i musi być niezależny od organizacji, 
która ma taką od owiedzialność, 

- organ dozoru mu:.i być niezależny od inwestorów, eksploa¬ 
tatorów, dostawców i innych organizacji związanych z budową ч 

i eksploatacją obiektów jądrowych. 

W niektórych krajach zezwolenia /licencje/ na obiekty 
jądrowe są wydawane przez ministrów odpowiednich resortów, 
na podstawie analiz' i ocen organów dozorowych, różnych gremiów 
doradczych i ekspertów. W wielu przypadkach organy dozorowe 
są umiejscowione w ramach organizacyjnych takich resortów, 
jak przemysłu, zdrowia, ochrony środowiska, komisji atomowych, 
przy zachowaniu ich autonomii. Istnieją również organy dozorowe 
niezależne organizacyjnie /administracyjnie/ od władz resortowycn 
- na przykład amerykański Nuclear Regulatory Commission /NRC/ 
lub radziecki Gosatomenergonadzor. 

Te różne możliwości usytuowania organów dozorowych w struk¬ 
turze władz państwowych zależą od konstytucyjnych i prawnych 
systemów tych państw i są również uwzględnione w wyżej wymienio¬ 
nych zaleceniach MAEA. 
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J . Liniecla 
LOdi. Poland 

Cancer risk coeff icients -for 
high doses and dose rates and extrapolation 

to the low dose domain 

investioat ions have been unable to provide 
positive information about the risk of cancer induction by low 
OOS.Ł-S*/ o-f ionizing radiation. Enormous di-f-f i cul ties of such 
itudiss nave been discussed repeatedly £1.2,33. So far quanti¬ 
tative knowledge about radiation induced cancer in man has been 
aenveo trom epiaemiological observations of groups exposeo to 
in-cermeoiate and high doses of radiation (definitions-table 1). 
With continued ooservation of some cohorts, however, particularly 
the ft-bomb servivors, the aosee at which excess cancer mortality 
was bfrcoming statistically significant, has recently decreased. 
7ri& iast review (UNSCEAR, 1988 C4D) reveals, that in the Life 
Spar. Study SamDle, the significant excess for a number of cancers 
.-.rcuri •-' i'-eady in the absorbed dose range from 0.2 to 0.5 Gy of 
wha' ;. scars to be basically a low LET radiation. 

Ti.e : : si-, coefficients (number of cases 10"3 SvM) derived by 
UNSCtriF»- f4J from the fallow—up of A-bomD servivors in the period 
from :950 through 19S5, ,-eflect the new dosi metry system DS 86. 
As two tnirds of the survivors are still alive, the life tine experie¬ 
nce of the cohort until extinction can be assessed only on basis of 
some prediction. 

•; */ - for brevity the term "dose" is used instead of the 
i correct "absorbed dose". 
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For this Durpose two concents were used: the so called constant ad¬ 
ditive and constant multiDlicative moaei. The risk coefficients are 
given thus as a range (table 2). the values predicted by the iatter 
model being hiaher and more likely. However, the number of years ot 
healthy life lost per cancer victim is smaller tor the multiplicative 
one, and bath models predict basically the same number of years of 
(-ieal thv life, lost per 10* individuals exposed to 1 Sv. The risk 
coefficients for leukaemia derived from two other cohorts (spondv-
Ijtics C53. cancer of the cervix patients C63> are somewhat lower, 
""..it this mav be explained by several factors, and mostly by the pat¬ 
tern of irradiation. A number of other epidemiological surveys of 
irradiated orouos, a.a. on breast cancer incidence C7-123. carcinomas 
•>f the thyroid in irradiated children C133. on lunę cancer in miners 
•;oosed to radon progeny [reviews: 14.153. and on bone sarcomas and 
:astoia cancers in human beings carrying radium lostooes ;n their в< <•'•-
•=tons Clfa.17,183 supplement our Quantitative knowledge on the risl. 
•if- '"a(j i at i on induced cancers of various oraans. 

!i№ risk coefficients presented in t<snle 2 refer to cancer 
oortalitv resulting from instantaneous irradiation '.high aose-
.;te) -it intermediate and high doses, and reflect assumed Direct 
• '• Dpar tionaiity (linearity) between risk and the dose. There -re 
•>••' examples of cancers induced dy doses oelow 0.2 ь> imvrcio 
'•;:.our s in children with tinea caoitis С 3 9, 20 3: ch i icihoDC? csnc?r? 
' ••»- diagnostic in utero exposure (the causative role of radiation 
• still disDuted - for review see C213). but they сю net provi 'e 

. ground far assessment of the risk to a normal DOCK., : at i on of a;. 
•'•.-=. Msy the risk coefficients, as given in table 2. be? used t о •-
-.;ча'с1сп of the risk at low doses of sparsely lomnino radxa-
,ns. Delivered in very small fractions and/or at low dose rate? "• 
,Я1 «nat че know at present about the subject thev mav not oec^jse 
• •-г е ore numerous exoerimental observations suacestina that i!ov;= 
• ^ oose-response relationship changes - as a ruie - with tnc? dose. 

T!;e 19SS UN5CEAR report C43 summarises the issue o* -.ti'dnc 
.-•: '-he risl coefficients for low doses and dose rj:es of low 
raiii3t;Q-is have to be lower, probaolv bv a f?cv.ur between 2 
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anc 10. The 'enort does not soeci-fy, however, whether the range 

rciers to an ;.veró.ae dose-rate effectiveness factor <DREF> tor the 

= UU. o-' induced cancers, or to the -factors for individual cancers 

--•-.-r i г. irradiated humans. On the other hand, the subject has 
-••:•-- -.:,scussed e::ten?ivelv in the previous, 1986 report o-f UNSCEAR 
С . c.: . and -few years ago by the Reoort 64 o-f the NCRP С22Э. 

The way of thinking adopted in the Anne;-: В of the 1986 report cs-f 
иг-';-СГг1АР Г.153 can be summarised in the following way: 

1. c or a variety of tumours the risk coefficients for radiation 
: ̂ Guced cancers have been aerived almost exclusively from 
Mssrvati^ns at hian and interfiled] ste doses. 

."-. i- с ;r; utian of the 1 i k&i > estimates for low oases and dose 
-• :-t &ь may ой- maoe by с м о э п п о results of a linear interpolation 
• f r т ч ciJSBr'-'g: risk in man to the sera aoss with those offered 
D .• it-ervaT i ens of do59-r fesoonse rel at i onshi D S for a wide ranee 
c* >--*r i owi. raaiation effects at trie cellular level, the radia-
*.: i-n : nc'Licec cancers in s,-: Ljen mental animals, and ъоте observa-
* . rr-'~ in '••uiT£,n beings, that permit comoansons with such rela — 

- -i •- "t I v . controiied animal exoer i merits are reauirec to under-

:...-:-'; -ot •' z- o- =• c^?e-resDonse relationships for radiation-

••_: "-; :=nr-5'-. "Г. : i • i ;i~; nat i no example is presented in f i а . 1 . 
•'_• :n:i:trice o* myeioid leukaemia in СБА mice, as a func-

• :---.. ,;j;p i Mole П27О). That incidence increases at m t e r -
:!?=•£==• к: ir' a aowe" o-f dose higher than 1 (close to 2) . 

iii " r-c. i с~'псе ensi.ieE i n this case at. ab. 2—3 Gy and wi th 
-. -.- . ncrt-fr.se c:x tr.e dose the incidence declines. Usual inter-
." .'"• o-t '.'""ijs гпэое of the dose-response curve postulates con-
• •••"•v- :::£••-at i on of two phenomena: 1/ a dose-related increase of 

-.>••:•• .*!Cf, ct ncmal cells undergoing malignant transformation. 

. ~ c-ost- depenoent reduction o-f the probability -for such cells 

iur---:-e irradiation. 

In aenerai terms a dose-response relationship -far radiation-
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induced cancer ma/ за exoressed ov an equation o-f the -form: 

exp (-fi,D-[JjD2) 

where: 

I (D> is the cancer incidence. D is the dose. <x» is the spontaneous 
incidence, *i and oca are coef f icients -for the linear and dose-
sauared terms of cancer initiation, respectively; fii and 13» a.re 
linear and dose-squared coe-f f i ci ents -for sterilization o-f the 
initiated cells. 

This fnodel may be simoli-fied by omitting some o-f the terms 
'•- '" J . For purposes o-f present discussion it aooears uioortant 
-.•i?:, lnterool atl on to zero dose should De undertaken -from otiserve-
• ••.:•-!s at Cose levels at which cell killing is relativelv unimpor-
in; ("' i-2 bv of low LET radiation). At low and intermediate dc-зеч . 
'nsDs distortions o-f the relationships due to interference of 
• ••7-r nonstocnasti с effects (hormonal, immmunoioaical , cellular 

1 -:;:ancs in tissues) can also be disregarded C153. 
In view ot the iack of understanding of basic phenomena involved 
: .sneer induction, the 1986 UNSCEAR reoort С157i oostulated that 

-1. ji-ssment of cancer incidence (or mortality) in the low aa=.e/dc = e-
s region can only be undertaken on basis of semiauantitative 

-зе-г ssoonse models, utilising the then available radiobiolocaсчi 
•-armation: they should be treated as simolified concepts and not 

i - с о.тго r eh en si ve theories. The underlying basic assumptions, takt'n 
:'E?ly as plausible working hypotheses were fallowing: 

-. Observed dose-response relationships for tumours spproximate!v 
>••*!. ect the proportion o-f normal cells initiated into the cancerous 

'.;-•-. .?lopment. This assumption has not been proved, and in fact, \s 
-.Bed only - by analogy - on few examples (e.g. myeloid leukaemia 
: r- CBA and RF. mice), in which the incidence of the disease as 
:i function of radiation quality, dose-rate and dose fractionation 
:! 'splayed an overall similarity to other radiation effects obser-
-- at the cellular level. These included induction of chromosomal 

160 



aberrations, mutations and oncogenic in vitro trans-formation, modi¬ 
fied by radiation related cell survival. 

b. Cancer initation is believed to be a unicellular process occur— 
ring at random in single cells, based most likely on interaction of 
radiation with nuclear ONA. 

с Absence of dose theshold for induction of riiost, even i-f not 
all, cancers. Exceptions could involve those tumours for which 
substantial cell killing -forms a necessary prerequisite (murine 
ovarian cancer, thymic lymphama; perhaps cancer of the skin). 

1. With these starting assumptions in mind the dose-response rela¬ 
tionships -for somatic and genetic mutations, and for chromosomal 
ace'Tations observed for autonomous cells could be considered as 
oi-ovi ding one o+ possible clues to the doee-kinetics of cancer 
induction. 

For sparsely ionizing radiations (X rays, gamma rays) delivered 
at high dose-rates, the dose-response relationships for all these 
endpoints display the frequency of the effect rising as a rule with 
a oower of dose > 1; a second order polynomial is ussually a good 
approximation with o<«/cn, ratio in the range of 0.5-1 Gy */. 
In terms of dual radiation action theory, due to reduction of proba¬ 
bility of the interaction of primary lesiOTis, fractionation and pro¬ 
traction of the dose tend to eliminate the dose-square components 
and linearity Decomes a dominant feature. At low doses — for the 
same reason - the D*-terms tend to contribute negligibly to the 
vield (fig.2). UNSCEAR С153performed an excercise, assuming the 
oii/cit ratio of 0.5 and 2 Бу and a range of likely (extreme) 
Darameters for cell-killing. The result is that presented in fig.3; 

*/ - ror some cells and some effects linearity o-f the dose 
response relationship for low LET radiation was seen; in 
such cases, as a rule, lack of fractionation and dose-ratt 
effects was concomittant. 
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the overestimate of the incidence at 0.01 6v when linear interpola¬ 
tion to zero dose was undertaken from doses of 1 and 2 6y aid result 
in DREF's of 1.5-4. The excercise many not be directly applicable to 
all, or any specific cancer, it gives only an estimate of what might 
be the order of DREF at the likely selection of the possibly relevant 
oarameters. By the same approach the densely ionizing radiations 
would be expected to display prcportional (linear) dose response 
relationships of the form (fig.2): 

I = (a, D)«-«» 

Linear interpolation from the range of "" 0.5 Gy down to zero 
dose and effect will therefore underestimate the incidence per unit 
dose Dy a factor of e~M. Decrease of the rate or dose fractiona-
tion would be expected to have negligible effects: in fact an in¬ 
crease has been sometimes demonstrated (see below). 

2. In the last decade much information has been accumulated on 
in vitro (in cell culture) oncoaenic transformation of some mesen-
chymal cell—lines, derived from mice and hamsters (for reviews 
see: С15,26,273). The phenomenon is still not well understood and 
results depend on numerous secondary factors and culture conditions. 
For a selected set of the conditions, however, represv'iting most 
likely the asynchronous growth of cells in vivo (established cul¬ 
tures > 40 h after culture seeding) the reported dose-response 
relationships may provide some clue as to the dependence of trans¬ 
formation yield upon quality of radiation and the mode of dose 
delivery, (the rate, fractionation). For sparsely ionizing radia¬ 
tions, as a rulej the ascending arm of the curve is upward concave 
and lowering of the dose-rate as well as fractionation lead to 
substantial reduction of the vield of transformation */. 

*/ - in a number of — .periments for freshly seeded cultures dosa 
•fractionation was seen to have enhanced the effect at inter¬ 
mediate and low doses (for review see: С153). 
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Tnus. 1 f these ooservations are oertinent to the discussea subject, 

I ] riesf intsricstion c^ the risk from 1-2 By to zero dose must over-

e5t:n,ate the ,_ j s» in the ion dose/dase-rate domain try a -factor simi-

i a.- to ttat -O'-r.c -far o*.ne" biological endpoints. RBE of neutrons 

sr:c v oart:Ci?= seen was auite high; tne aase response is close to 

linearity out oar sdo:;i cai i y. dose 'fractionation and potraction has 

had an ennan-i-io effect (fig.4). at least in -few experiments oer-

-;--me<2 so -fa"" C1'9.30J. In spite of several theoretical considera

tions as to the oossiDJe mecnamsms involved C31-3&3. they are not 

sat.=tactor 1 Iv understood. 

3. Cancer induction by raciation l n experimental animals has 

De>?n subject to thorougn reviews: in 1^77 C37D and 1986 UNSCEAR 

I'.ZZ reports., DN. the NCRP -n 3 980 C22J ana also in a soecial 

moncigraoh or, Radiation Carcinogenesis L 38 3, Qualitatively taken, 

TO1' an overns'.in. no majoritv o+ tne cancers induced DV low LET 

i';3ia:ians. oe; i ,'erec at '.ign dose-rates, the ascending portion o-f 

-.'•- aose-resconse curve is uowaro concave. Also, as expetteo 

- •• .i-.-r r ac; CD] OJ cci cal analogy with tne cellular effects studied. 

if most cases, *racti ona.t.i or. or decree-sec dose-rate "esults in 

c . T-I r: sreo : r-ti cence. There a-e, however, some notaoie reported 

l- "?Guiarit;Ps in the dose-response curves and exceptions, e.g. 

•i-î T.c-; tumour-, -or which linearity o-f the dose-response relation 

anc :act c- -r r act l onat lor. etfects prevail (review L151). 

Cuant 11 ati-..e'i v , onlv astonishingly few experiments permit asses

sment of tne uRE-'s. i.e. the incidence of cancers induced in the 

same strain DV high and low cose-rare exposure. Table 3 presents 

the relevant data aerivec partly from the NCRP Report 64 C223: now-

e\6>". cancers with prominent dose-thresholds, resulting from non-

stochastic component in the induction mechanism (eel] killing) nave 

been omitted -murine ovarian ca.ncer and thymic 1 ynphoma) . In addi -

tier;, data on naraerian gis.nc tumours, for which there is no human 

counterpart nave been treated alike as was the comparison of thy-

-c;c cancer induction in rats by X rays and "'I, as reported by 

Domach [39J. In the latter case resoective doses were 10 and 100 

6v, obviousiv in the overkill range, and therefore irrelevant for 

tne purpose, instead, the data of Lee et al. [40] were utilized 
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'dose range '-••. 8-^10 by,1. Data were also added on dose rate effects 
in myeioid leukaemia induction in CBA. mice C<*8J ana mammarv 
tumours by acute ana cnronic x-rays as wei3 as tritiated water С28Э. 

As may be seen the DREF for X ana gamma ravs vary for selected 
tumours Detween i ana 6.7; the crude average oeinq close to "" 3. 

For neutrons, tne fractionation or dose reduction had either 
no effect or was accomoanied by some enhancement of the tumour 
• isle if or review see: C153). 

•+. A<5 demonstrated in the 1^82 UNSCEAR Report C411, and consistent 
:• iti tno results of eDiaemi ol ogi cal follow-up of й-bomc survivors 
1"-2,z~:. tne iife shortening, inauced by small ano intermediate 
:c=.5=, could be wholly al tnoutec to enhanceo cancer mortality "ate. 
.М1:5г1 the data on life shortning in mice ana Deagies (review see: 
..1 J i . as resulting from acute ana protracted evioosures to gamma 

• ̂ >s were compared, the results demonstrated tnat the latter were 
- 'it - ., 10 as effective oer unit cose as the former. The values of 
;retract ion factors are somewhat higner than those for lnaiviauai 
.-••i-cers iwrtere Dure dose-rate effect was estimated;, nowever. tnis 
\ T- mo<st ". ikeiv cue to the fact that sensitivitv to induction was 
'sngi^g witr age in course of life-long exposure, and to wastage 
г "act i at ion doses incurred towarc the end of iife. One mav woncer. 
>-э'.ег. which of the situations referred to is more rej.evant to 
• ecticai issues that radiological protection is confronted witr.. 

:or purely statistical reasons human epioemioiogy vieids data on 
incidence vs. dose, which mane distinction Between various oose-res-
•:-:• le models verv difficult, if ever (exceptional 1 у .< possible. This 
source has also never provided a "clean" inf ormati nn on the aose-
r-:--e effect in cancer induction Dy radiation: tnei re, however, 
few cases i <-, w m e n effects of dose f racti onation could be evaluate-. 
"riesB ars: a/ mammary cancers in A-bomb survivors C11.123, pneumo-
thorax СЗ-IOJ and mastitis patients CS16]. They demonstratec domi¬ 
nance of the linear component in the dose—response curve for this 
tumour ano a basic lack of fractionation effects. This is oasicaily 
in agreement witn tne e.v per i mental data (however, recent study by 
Howe et al C44] demonstrated a D* relationship - therefore the 



situation is still not entirely clear in this respect), b/ Thyroid 
carcinoma due to irradiation in childhood -for the presumed "thymic 
enlargement". Again dominance of the linear component in the dose-
>~esDonse curve i + ig.5) ano lact; of fractionation e-ffects was demon¬ 
strated (Shore et al С 133). On the other hand, when cancer induc¬ 
tion by l*4 in the organ was studied by Holm et al L46J the ef¬ 
fect was either nil or at least by a -factor o-f 3—4 lower tnan екоес-
ted on basis of Snore's data [133. However, there are cittsrences 
between л—rays and 13II in spatial dose distribution in the thv-
roio. ds.-fterences in age composition ano selection o+ tne groups, 
duration ot trie -follow—up etc.. and tn? ludgement whether this m — 
cons: stencv is apparent or real must DE ae-ferred until more data 
oeconie av-aiisnie. •-/ LeuKsemis in sponoyiitics Hractionateo irra-
z-.azior,1 a= opposed to A-Domb survivors t' instanteneous exposure). 
£ver' '. - Gi'ticui*. to assess Quantitatively the -flat response in the 

•oriie' I ~7 j vs. the steeo increase with dose in the latter [123 

snows an ODVIOUS tractionation (and partial bodv exposure ? ) eft-

. . h-. reduction o-i the response, analogous to that noted in control 

lee experiments with СВА ф1се С23.483. 
гог nigh _E~ radiations in man. data -for a sufficiently wioe 

rtrige ot aoses are only available -for the respiratory tract ana 
DO'-e. Studies or. lung cancer in miners demonstrate that for cumu-
ićt;vf t .eposu-"es UP to 300 WLM */, corresponding up to ati. 20-50 Sv 
№?r згаап О35Е, linear extrapolation tc the low dose region would 
proviae an aoeauste risi-: assessment +or people of similar smoking 

%/ - tne product ot potential aloha energy concentration in air 
c- m e short lived Rn-222 daughters, and time of exposure. 
The concentration is expressed sometimes in units of Working 
;_eveis ' WL / corresponding to any mixture of these daughters 
wh:cn upon co.npiete decay will emit a-particies with total 
energv of 1.3 10s Mev per litre (2.08 10"» Jm"1) . 
Tne working i_evel Month (WLM) corresponds to exposure to 
8 mean concentration of 1 WL for the reference perioo of 
170 hours. СЧ month). 
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Induction o+ Dane sarcomas ov arotractec •. ntsrnai alone irradia¬ 
tion has Deen observea in aial oainters i'M*r:*, IMRa) anc in 
patients ("*Ra>. Cumulative hte-tims lncinerce in the former at 
intermeaiate and hiqn aoses is consistent witr proportionality 
(linearity) to the mean skeletal dose L49j. however, the margins o± 
error are wide ana alternative models may be -fitted C50J. -for inci¬ 
dence s D2 model to the sarcoma mean inciaence-rate \o&r year;. 
Tnsre is also, a strong negative correlation oetween latency o-f the 
'uinours. as inducea ay orolongea irradiation, ana the average nose-
-••ste ":o the Skeleton C513; most convincingly demonstrated in animal 
e•oeriments itig. o). Thus at low levels at the aose istsncv C O L U C 
•j-.ZĘed 3v -far the maximum iite soan of a soecies cnciuaina man), 
•arn: this could verv likely, result in a practical theresnaic. 

.ihCLUSIGNS 

The data orssentea anove in a snort hand stvie torn a :etsctive 
eiiDiricai mosaic an which inferences ъа<.'& to oe Daseo AS to tne 
cancer risk in tne low dose/dose rate domain, uacl- o-f У Р С Э Г -
;г.5Пп!па o+ tne basic mechanisms at cancer induction iv raaiation 
яии.. es the task even more ai++:cuit. ~he inference, however. 
"hat ior most cancers and low i_ET radiations tie incidence per 
unit dose i 5 at low doses/ dose-rates less, than that at inter-
ireo:=te and the low end o-f high aoses, is aevana serious 
dCUDt. 
Quant i cat i ve estimation o-f the weighted average DREF *or low 
..£r radiations is still very ai-fticult, it not lmoossible, 

however, available data and model-type consi aerati ons oomt 

•- .- the range of 1-5, С153, with a likely vaiue of ac. Z. as pro-
btolv not too distant -from reality. I-f life shortening exDerien-
_e in animals would be taken as relevant, the DREF miaht De 
higher, within the range o+ 5 to 10. 
•he 198U UNSCEAR report C153 contains a tentative oostuiate 
thas -for cancers o+ speci-fic organs there is a general simi-
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larity of the shape of the dose—response curves for man and 
animals studied. I-f this is true, -further search -for appro¬ 
priate experimental models and controlled studies on the 
DREF's ar& obviously called -for, particularly in view o-f asto¬ 
nishingly -few data available and amenable to such an interpre¬ 
tation. 

4. For radon dauqhers the risk at low concentrations appears 
proportional without threshold to cumulative exposures (product 
of potential energy concentration in air and duration o-f 
exposure). 

5. Prolonged irradiation by beta and alpha—practicle emitting 
done-seeking radi onucl ides incidence is -followed by risk o-f 
bone sarcoma; -for ex emitters cumulative incidence appears linearly 
related to skeletal dose, however, inverse relationship between 
latency and the average dose—rate suggests very strongly that 
practical threshold may obtain at low doses. 

Ь. Information on cancer induction by neutrons in man is aDsent, 
and conflicting experimental evidence, as to the real dose-
response curves at low and high dose rates, makes estimates 
of the respective risk, both at high and low doses, very 
difficult. At present, for lack of better information, esti¬ 
mated cancer risk at low doses/dose rates for low LET radia¬ 
tions together with properly selected О (quality -factor) 
va.ues have to be used. The latter should be based on the obser— 
ved RBE... for the endpoint in question. Further studies in 
this area sre obviously warranted. 

7. Studies aimed at elucidation of the mechanisms, by which 
different cancers are induced by radiation, promise -footing 
of the whole subject on а г ore firm ground than that 
which has been attained so far. 
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Table 1. 
Definitions o-f the ranges of absorbed doses and 
dose-rates, as accepted by UNSCEAR in 19B6 Г153. 

Quality 
of 
radiation 

Low LET 

High LET 

Doses i6v> 
(dose—rates in bracketts) 

Small 
< 0.2 

<<0.05 mGy/min) 
< 0.05 

«0.05 mGy/min) 

Intermediate 
0.2 - 2.0 

0.05 - 0.5 

High 
> 2 ! 

00.05 Sv/min)1 
> 0.5 j 

< >0.5 Gy/min ) i 

Table 2. 
Estimates o-f projected life time risks -for 1000 persons 
(500 males and 500 -females) exposed to 1 By of hiaij dose 
rate low-LET radiation, UNSCEAR 1988 L153. 

Based upon the population o-f Japan. 

Total 
population 
Working 

population 
(aged 25-64 
years) 
Adult 

population 
(over 25 years) 

Risk projection 
model 

Additive 
Multiplicative 
Additive 

Multiplicative 

Additive 
Multiplicative 

Excess*/ 
fatal cases 
30 - 50 
70 - 110 

40 
80 

30 
60 

Years of 
life lost 
78О - 1200 
950 - 14ОО 

B80 ' 
970 i 

1 
i 

600 ! 
650 1 

! 
! 

*/ - when expressed as a coefficient of risk the 
values correspond to 3 - 11 10*"Sv~*. 
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Table 3. 
Dose-rate e-f-f ecr i veness factors -for available ex oer i mental 
data on low-LET radiation-induced cancer (-from C223 modi¬ 
fied: see text) . 

Animal data DREF*/ 
Myeloid lukaemia in RF male 
mice (Upton et al Е52Э 
(0.8 Бу/min vs. 4-6 mGy/min) 
Myeloid leukaemia in RF female 
mice (Upton et al C523 
(0.07 Бу/min vs. 0.4-70 mGv/min) 
Myeloid lukaemia in CBA 

mice (Mole L48D 
(gamma ravs at 1.5 Бу , 

0.25 Бу/min vs. 
0.004-0.11 mGv/min) 

Thyroid carcinomas -female 
Long-Evans rats 

(2.S Gymin x-rays vs.I—131 
Lee et al С401) 

Mammary tumours in Spraque 
-Dawley -female rats (Shella-
barger and Brown [453 

0.1 6y/min vs. 30 mGy/min) 
a. per cent incidence o-f all 

neoplasms (includes benign) 
b. per cent incidence o-f 

adenocarcinomas only 
Mammary tumours in young 
•female Spraque-Dawley rats 
(histology unspecified, Gragt-

mans et al С28] 
(acute vs. chronic x-rays, 
acute x-rays vs. tritium) 

Pituitary tumours in RFM mice 
(Ullrich and Storer С53,543 
0.45 by/min vs.83 mSy/day) 
Lung adenocarcinomas in BALBLc 
mice (Ullrich and Storer C53.543 
0.45 Gy/min vs. 83 mGv/day) 

6.7 

2.3 

2.2 

~ 1.0 

*• 1.0 

5.4 

1.9 

Crude average 2.8 
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Fig. 1. 

Dose-resoonse relationshio tor incidence of mveioid ieu 
a+ter brief exposures of male СБА mice ^D 250 kVo X-ravs. 
Closed circles data -from Mole C233: onen circles from Di Mato 
Z241 (UNSCEAR - C153). 

DOSE 

Fig.2. 

Schematic presentation o-f dose-resDonse relationships -for the 
generalised linear auadratic model of cancer induction at low 
and intermediate absorbed doses ihign-and and low-LE' radiations; 

* ' i» RBE... = 

S,. - survival function for acute irradiation (low LET) 
S,c - survival function for chronic irradiation low LET) 
Sn - survival function for neutron irradiation. 
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Expected cumulative inciaence o-f a radiation-
inauced cancer according to a 1 inear-auadratic 
model with OSI/«J quotients = 0.5 and 2 Gy, and 
selected ceil survival -functions S»„ and S.łn. 
incidence normalised to 15 10* cases per 10* at 

3 Gv (UNSCEAR С153). 
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Fig.4. 
Oncoaemc transformation o-f o-f C3H10T|/» cells, 
eroased to fission-sDectrum neutrons at high and 
low dose rate. Dashed lines indicate the linear 
regressions -fitted to the initial portions of the 

curves С303. 
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rig. 
Thvroid cancer incidence oer oc ,-son veer as 
a -function o-f the absorbed X-ravs dose in the 
tnvroid (childhood irradiation). The rates 
adjusted -for sex. ethinicitv and interval a-fter 
irradiation. Error bars represent 90 '/. con¬ 

fidence limits C13]. 
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Fig.6. 
Comparison of the time to death vs. average 
aose rate to the skeleton -from Ra-226 and 
5r-90 in beagle dogs, that died o-f primary bone 
car coma C51]. TL - median time o-f spontaneous 
deaths among controls: continuous lines: the 
*itted functions in irradiated animals. 
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iiEZPIjSCZiŚSTWO REKTORÓW ENERGETYCZNYCH 

;.sty:ut energii 

Każda działalność techniczna człowieka wiąże się z pewnym 
ryzykiea.Energetyka Jądrowa nie Jest wyjątkiem - przeciwnie, 
właśnie ze względu na możliwe potencjalne zagrożenia związa¬ 
ne z wykorzystaniem energii jądrowej rządy wielu krajów Wy¬ 
dają ogromne sumy na badania bezpieczeństwa reaktorów jądro¬ 
wych, a równolegle z wprowadzaniem energetyki jądrowej pow¬ 
stają urzędy dozoru jądrowego, mające czuwać nad przestrze¬ 
ganiem filozofii i przepisów bezpieczeństwa w całym procesie 
-zv^kowarua energii jądrowej. Po awarii w EJ Czernobyl prze¬ 
wodniczący PKEA ZSRR,A.M. Petrosjanc oświadczył,"że energia 
atomowa jest potencjalnie najbardziej niebezpiecznym rodza¬ 
jem energii" (jlj ' Specjaliści jądrowi zdają sobie szczególnie 
dobrze SDrawę z możliwych zagrożeń - i nic dziwnego, bo w 
~a7i? awarii, właśnie oni są ludźmi najbardziej zagrożonymi. 

Świadomość ta i konsekwentnie przestrzeganie zasady, że 
narażenie radiacyjne człowieka trzeba ograniczać i zmntej-
czać tak dalece jak jest to osiągalne przy użyciu rozsadnycn 
r.n-nnicznie środków, dały wyniki, jakimi może poszczycić się 
tylko niewiele innvch dziedzin działalności technicznej czło-
wieke. Oto przez 50 lat rozwoju energetyki jądrowej, aż do 
chwili awarii w EJ Czernobyl, ani praca, ani awarie reakto¬ 
rów w elektrowniach jądrowych nie spowodowały utraty*niczy¬ 
jego życia ani zdrowia! Awaria w Czernobylu zaieni^ła ten 
ooraz. Wykazała or;̂ , że błędy popełniane przez ludzi tworzą¬ 
cych elektrownie jądrowe i prowadzących ich eksploatacją 
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mogą mieć* groźniejsze skutki niż błędy w innych dziedzinach 
techniki, ale jednocześnie potwierdziła pośrednio prawidło¬ 
wość stosowanych już wcześniej rozwiązań technicznych w wod¬ 
nych reaktorach ciśnieniowych, rozwiązań które nawet w ra¬ 
zie podobnych błędów operatorów zapewniłyby bezpieczne wyłą¬ 
czenie elektrowni bez skutków groźnych dla ^ej «toczenia. 
Reaktory wodne ciśnieniowe budowane są w Polsce, podobnie 
.jak i w większości krajów świata, a jedna z głównych przy¬ 
czyn ich dominacji jest ich bezpieczeństwo potwierdzone wie¬ 
loma doświadczeniami, analizami i wynikami eksploatacyjnymi. 

Oczywiście i w tych reaktorach mogą zdarzyć się awarie, 
choć nie takie jak w EJ Czemobyl. Choćbyśmy najbardziej sta¬ 
rali się zapewnić, że jakieś działanie będzie zawsze wykonane, 
to może zdarzyć się taki ciąg awarii, który obezwładni wszyst¬ 
kie przewidziane do danego celu układy. I tak na przykład, 
chociaż dla zapewnienia odbioru ciepła od rdzenia budujemy 
obieg pierwotny chłodzenia z najwyższą starannością i prowa¬ 
dzimy przy każdym remoncie reaktora wszechstronne badania 
jego stanu, chociaż zapewniamy dodatkowe układy awaryjnego 
chłodzenia rdzenia pracujące na różnych zasadach i wzajemnie 
rezerwujące sie trzema niezależnymi podsystemami, zawsze 
można obawiać się takiego szeregu awarii, przy których uleg¬ 
nie zniszczeniu i obieg pierwotny,i pierwsza,: druga ̂i trze¬ 
cia linia układu awaryjnego chłodzenia rdzenia. Oczywiście 
prawdopodobieństwo takiego zbiegu okoliczności, gdy np. w 
obiegu pierwotnym pęka rurociąg o największej średnicy, w 
jednej linii UACR ulega awarii wirnik pompy, w drugiej za-
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wodzi zasilanie elektryczne, a w trzeciej wskutek •,•.;. yte$ wa¬ 
dy pęka rurociąg - a wszystko dzieje się w tej samej sekun¬ 
dzie—jest bardzo, bardzo małe. Jest ono tym mniejsze, że w 
elektrowni Jądrowej wszystkie elementy podlegają wszechstron¬ 
nej kontroli zarówno przy budowie elektrowni Jak i później w 
czasie jej eksploatacji. Ale - choć małe - takie prawdopodo¬ 
bieństwo istnieje. Można Je zmniejszyć dodając jeszcze jeden 
niezależny układ, lub dcłsze dwa, trzy układy... ale i to nie 
redukuje do zera szans awarii, może tylko je zmniejszać do 
bardzo małych wartości. 

Jak więc ustalić granice ryzyka? Jakiej niezawodności żą¬ 
dać od projektantów elektrowni jądrowej? Jakie koszty powinno 
ponieść społeczeństwo - bo koszty zabezpieczeń w ostatecznym 
rachunku ponoszą odbiorcy energii elektrycznej - czyli ay > 
wszyscy - by uchronić się przed hipotetyczną awarią o zniko¬ 
mym prawdopodobieństwie? Jakie prawdopodobieństwo awarii lub 
zagrożenia życia ludzi można uznać za dopuszczalne? 

Jednym z możliwych podejść do znalezienia odpowiedzi na to 
pytanie jest analiza zagrożeń, z jakimi styka się społeczeń¬ 
stwo na codzień w innych dziedzinach życia. W studium Rassmus-
sena [2] podano, że w USA ryzyko indywidualne zgonu wskutek 
wypadku samochodowego wynosiło 2,5 • 10 na osobo-rok, a ry¬ 
zyko obrażeń ciała wskutek wypadków samochodowych było 30 ra¬ 
zy większe i równe 7,5-10""* na osobo-rok. Ryzyko zgonu wsku¬ 
tek upadku z wysokości wynosiło około 10 /osobo-rok. Obser¬ 
wując reakcje społeczeństwa na różne zagroeenia stwierdzono, że 
w przypadku ryzyka zgonu większego niż 1O~5 na osobo-rok , 
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ludzie podejmują natychmiastowe działania, aby je zmniejszyć. 
Przy poziomie 10 ludzie gotowi są wydać pieniądze dla zmniej¬ 
szenia zagrożenia ( regulacja ruchu, straż pożarna, płoty wo¬ 
koło miejsc niebezpiecznych itp) . Przy poziomie zagrożenia 
10 rodzice ostrzegają dzieci, np. przed groźbą utonięcia, 
zatrucia, czy w USA - przed zabawa z bronią palną. Przy pozio¬ 
mi* zagrożenia 10"^/ osobo-rok - np. groźba uderzenia czło¬ 
wieka oiorunem - ludzie wiedza, że wypadki zdarzają się, ale 
sadza, że nie sa one groźne dla nich. 

Uwzględniając powyższe okoliczności Dozór Jądrowy USA za¬ 
proponował przy/jecie zasady, że zagrożenie osoby mieszkają¬ 
ce,! w odległości 1,7 km od elektrowni jądrowej stwarzane 
urzez awarie tej elektrowni nie może przekraczać 0,1 % sumy 
zagrożeń wywołanych innymi wypadkami?na jakie są narażeni 
mieszkańcy USA. [3] Kryterium to odpowiada ryzyku indywidual¬ 
nego zgonu równemu 5 10"'/ rok [k]. Ogólnie przyjmuje się, że 
-vzyko większe od 10" jest niedopuszczalne, przy ryzyku w 
-ranicach od 10" do 10 pożądane jest stosowanie środków 
redukujących zagrożenie, a zagrożenie poniżej 10~e można uz¬ 

nać za dopuszczalne f 
rfobec tego, że zagrożenie powodowane awariami jądrowymi 

wynika z otrzymywania przez ludzi dawek promieniowania joni¬ 
zującego, została zaproponowana krzywa zależności dopuszczol-
nego prawdopodobieństwa otrzymania przez człowieka różnych 
dawek, poprowadzona tak, aby dla każdego przypadku ryzyko 
śmierci nie przekraczało dlań 10 . Krzywa ta pokazana {jest 
na rys. 1 [U] Na sąsiednim rys. 2 pokazano obszary zagrożeń 
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społeczeństwa wypadkami powodującymi różne liczby zgonów i 
przebieg proponowanych krzywych oddzielających obszary zag¬ 
rożenia dopuszczalnego od obszaru, w którym pożądana jest re¬ 
dukcja zagrożeń i obszaru zagrożeń niedopuszczalnych. Nachy¬ 
lenie tych krzywych odzwierciedla fakt, że w razie wypadków 
pociągających za sobą dużą liczbę ofiar lub stwarzających za¬ 
grożenie na znacznym obszarze społeczeństwo reaguje silniej, 
niż przy podobnej liczbie zgonów indywidualnych. 

Można zauważyć, że w razie umieszczenia awarii w EJ Czer-
nobyl na tym ostatnim wykresie, nawet przy uwzględnieniu tyl¬ 
ko zgonów szybkich (31 osób) okazuje się, że leży ona w ob¬ 
szarze zagrożeń niedopuszczalnych, ponieważ prawdopodobień¬ 
stwo jej odniesione do liczby reaktoro-lat eksploatacji reak • 
torów RBMK jest znacznie większe od 10~6/reaktoro-rak. Jeśli 
zaś uwzględni się oczekiwaną liczbę opóźnionych zgonów na ra¬ 
ka (około U 800 w ciągu 50 lat Yto awaria taka okazuje się w 
ocćle niedopuszczalna, niezależnie 'od jej oczekiwanej częstot¬ 
liwości. 

I rzeczywiście, mimo zalet reaktora RBMK z punktu widzenia 
ekonom'i, łatwości jego budowv lub produkcji plutonu nie był 
on budowany nigdzie poza Związkiem Radzieckim, a obecnie wia¬ 
domo, że i w ZSRR konstrukcja jego zostanie zdecydowanie zmie¬ 
niona, tak by zapewnić bezpieczeństwo społeczeństwa nawet w 
razie poważnych awarii tego reaktora. 

W wielu krajach przyjęto,że dopuszczalne skutki radiolo -
ciczne awarii elektrowni jądrowych zależą od oczekiwanej częs¬ 
totliwości występowania awarii danego typu. I tak na przy .-
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kład przy normalnej eksploatacji ludność w otoczeniu EJ w za¬ 
leżności od kraju może otrzymywać dawki od 0,03 mSv do 1 mSv 

—2 rocznie, w przypadku zakłóceń o częstotliwości od 10 do 
1/rok dopuszczalne uwolnienia nie mogą powodować przekrocze¬ 
nia dawek 0,05 mSv do 0,17 mSv, w przypadku awarii rzadkich 
[10" do 1O"2/rok) - od 5 do 15 mSv, a w przypadku awarii 
granicznych (iO~6 do 10~Vrok) od 50 mSv do 250 mSv [5] . 
W przypadku awarii pozaprojektowych o poważnych skutkach ra¬ 
diologicznych ( których częstotliwość ocenia się na Ю"7/гаак-
tого-rok) należy wprowadzać takie środki bezpieczeństwa, by wy¬ 
dzielenia stałych produktów rozszczepienia nie przekraczały 
0,1 % ich zawartości w rdzeniu, tzn. aby awaria nie pociągała 
za sobą konieczności ewakuacji ludności z otoczenia elektrow¬ 
n i ^ ,20]. 

Warto tu przypomnieć, że awaria reaktora wodnego ciśnienio¬ 
wego ze stopieniem rdzenia w Three Mile Island nie spowodowała 
otrzymania znaczących dawek przez żadnego z okolicznych miesz¬ 
kańców. Podobnie i inne awarie w elektrowniach z reaktorami 
PWR i W E R - zresztą rzadkie - nie powodowały żadnych następ¬ 
stw radiologicznych wśród ludności.Tymczasem awaria w reakto¬ 
rze RBMK doprowadziła do katastrofalnych skutków. Dlaczego? 
Aby zrozumieć, czemu w reaktorach wodnych ciśnieniowych sytua¬ 
cja jest tak bardzo odmienna w stosunku do reaktorów RBiMK, któ¬ 
re pracowały w EJ Czernobyl, trzeba omówić zasadnicze różnice 
w procesach spowalniania neutronów zachodzących w reaktorach 
wodnych PWR, WWER i reaktorach graf i towo-wodnych typu R3MK. 
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задюге<дЛ.ас j^^moc^ _ reaktora. 

Zarówno reaktor RBMK jak i WWER są reaktorami termicznymi 
tzn. prędkie neutrony emitowane z rozszczepianych jąder ura¬ 
nu lub plutonu muszą w nich spowolnić się do energii termicz¬ 
nej (pozostającej w równowadze z energiami innych cząstek, 
określonymi przez warunki termiczne) by mogły skutecznie po — 
wocjwać nowe rozszczepienia w paliwie. Ale na tym podobień¬ 
stwo między tymi reaktorami się kończy, natomiast różnice w 
składzie moderatora, czyli materiału spowalniającego neutro¬ 
ny powodują, że zachowanie obu tych reaktorów w przypadku 
zmian mocy rdzenia jest zupełnie odmienne. 

W wodnym reaktorze ciśnieniowym jedynym moderatorem jest 
woda, służąca jednocześnie do- odbioru ciepła z rdzenia. Woda 
pochłania pewną niewielką część neutronów, pozostałe zaś sku¬ 
tecznie spowalnia. Jak widać na rys. 3 przy pracy reaktora 
na pełnej mocy część neutronów ulega pochłonięciu w wodzie, 
w prętach regulacyjnych, lub materiałach konstrukcyjnych 
w rdzeniu i wokoło niego, część wychwytuje uran bez spowodo¬ 
wania rozszczepień, ale przynajmniej jeden z neutronów spo -
iród 2,5 neutronów emitowanych przy każdym rozszczepieniu ura¬ 
nu U-255 powoduje nowe rozszczepienie, podtrzymując w ten 
sposób ciągłość łańcuchowej reakcji rozszczepienia. Jeśli 
jednak wskutek nieprzewidzianych okoliczności, np. awarii w 
układzie regulacji lub błędu operatora, moc reaktora wzrośnie 
i część wodv zamieni się w parę, to spowalnianie neutronów 
będzie znacznie gorsze, bo poprostu liczba jąder wodoru w 
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rdzeniu znacznie maleje. Wprawdzie wychwyty neutronów w wo¬ 
dzie ulegną wówczas zmniejszeniu, ale z drugiej strony wsku¬ 
tek podwyższenia energii neutronów będą one znacznie silniej 
wychwytywane przez materiały absorbujące neutrony, a słabiej 
- przez rozszczepialne jądra U-235. Wzro.śnie także udział :• 
neutronów uciekających poza rdzeń reaktora. Sytuację taką 
przedstawiono na rys. 3 b. Prowadzi ona do natychmiastowego 
obniżenia liczby "rozszczepień, to jest do zmniejszenia лосу 
reaktora. Reaktor wodny ciśnieniowy jest więc reaktorem samo-
stabilnym, w którym zakłócenia mogą powodować jedynie pewien 
niewielki przyrost mocy, zanim sprzężenie zwrotne spowoduje 
ustabilizowanie mocy reaktora na nowym poziomie lub nawet jej 
obniżenie. 

Odmienna sytuacja występuje w reaktorze RBMK. Tutaj głów¬ 
nym moderatorem jest grafit, a woda pełni rolę nośnika ciepła. 
?rzy pracy na normalnych parametrach neutrony są spowalniane 
głównie w graficie, jak widać na rys. 4 a, a niewielka część 
neutronów ulega wychwytowi w wodzie. W przypadku nagłego 
wzrostu mocy, jeśli czgść wody ulegnie odparowaniu, grafit bę¬ 
dzie nadal zapewniał skuteczne spowalnianie neutronów, zaś 
zmniejszenie wychwytów w wodzie spowoduje wzrost liczby neut* 
ronów docierających do paliwa po spowolnieniu, a więc wzrost 
liczby rozszczepień i samorzutny wzrost mocy reaktora [rys.̂ +b) 

Ten wzrost mocy w stanach przejściowych można zahamować 
przy pomocy układu regulacji mocy. Niestety, w reaktorze 
RBMK układ ten działał powoli, a nawet w pierwszej sekundzie 
uruchomienie go mogło powodować przejściowy wzrost mocy reak-
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toга. Wskutek wyłączenia рошр przez operatorów i częściowe¬ 
go odparowania wody w wysoce niestabilnym stanie w jakim 
znajdował się reaktor RBMK w momencie poprzedzającym awarię^ 
w EJ Czernobyi doszło do samorzutnego wzrostu mocy reaktora 
i do jego zniszczenia. 

Zmiany parametrów w reaktorze RBMK w ostatnich sekundach 
przed zniszczeniem rdzenia przedstawia rys. 5. Jak widać w 
ciągu 5 sekund moc reaktora wzrosła od 10 % mocy nominalnej 
io U1- 000 '* mocy nominalnej i wzrost ten ustał dopiero w chwi 
li ̂ dv nastąpiło rozerwanie paliwa reaktorowego i wybuch wo-
ioru •*• rdzer.iu Г?J . 

i- reaKtorze /WER, w przypadku najcięższej możliwej awa¬ 
rii r;?aktywnościowej, mianowicie wyrzucenia z rdzenia kasety 
regulacyjnej, neutrony pochłaniane poprzednio w kasecie zaczę 
łyby docierać do paliwa i liczba rozszczepień w rdzeniu wzros 
łaby. Ale wzrost ten byłby stosunkowo niewielki - jak widać z 
rv~ . • spowodowało',1 or, tylkc dwukrctnv wzrost mocy i zostałby 
samoczynnie wygaszony przez wewnętrzne sprzężenia w rdzeniu 
reaktora. Wykres б - jest zaczerpnięty z analiz obliczenio¬ 
wych zamieszczonych w Raporcie bezpieczeństwa EJ Żarnowiec 
Ale nie tylko obliczenia potwierdzają stabilność reaktorów 
wodnych ciśnieniowy-h. Podobne wyniki otrzymano doświadczal¬ 
nie w wielu doświadczeniach prowadzonych przez wiele lat z 
różnyrai rdzeniami reaktorów w instalacjach SPERTiBorax. 
Na rys. 7 pokazano Krzywe zmian temperatury i mocy reaktora 
SPSRT DO wvrzuceniu z rdzenia elementu pochłaniającego powo-
эиласуг szybki wzrost mocy reaktora z okresem (a) 11Q ms, 
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oraz (b) - 5 usi Jak widać z wykresów w przypadku 4a) wys¬ 
tarcza zmiana gęstości wody, a w przypadku {jo) odparowanie • 
wody by zatrzymać wzrost mocy reaktora i spowodować jego wy¬ 
łączenie bez udziału układu wyłączania awaryjnego. Podobnych 
wykresów uzyskanych w badaniach doświadczalnych z prawdziwy¬ 
mi rdzeniami reaktorów wodnych są dziesiątki. Na ich podsta¬ 
wie można stwierdzić, że zarówno badania doświadczalne jak i 
analizy teoretyczne wykazują, że przy konstrukcji reaktorów 
WER lub PWR stosowanej we współczesnych elektrowniach jądro¬ 
wych wykluczona jest możliwość takiego niekontrolowanego 
wzrostu mocy reaktora, który zagroziłby stopieniem rdzenia i 
wyzwoleniem znaczącej części produktów rozszczepienia z rdze¬ 
nia do otoczenia elektrowni. 

Tak więc awarie reaktywnościowe - jedyne, które w przesz¬ 
łości spowodowały zgony ludzi - nie stanowią istotnej groźby 
w reaktorach WWE.R budowanych w kraju. Dla reaktorów tych głów¬ 
ne zagrożenie stanowią inne awarie, mianowicie awarie utraty 
chłodziwa, prowadzące do utraty możliwości odbioru ciepła od 
paliwa, stopienia, go i wyzwolenia zawartych w nim produktów 
rozszczepienia. A ponieważ właśnie wyzwolenie tych produktów 
stanowi główne zagrożenie wokoło elektrowni jądrowej, kon¬ 
struktorzy EJ tworzą cały system barier powstrzymujących uwal¬ 
nianie produktów rozszczepienia w normalnych warunkach i w 
stanach awaryjnych. 
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3i_System^barlgr_ chroniących grzed^wydostawanleni .jgif pro-
duktow_ rozszcz egienia_z_el ektrovmi_ jgdroweji 

Produkty rozszczepienia powstają w materiale rozszczepial¬ 
nym, a ponieważ ich drogą odrzutu bezpośrednio po reakcji roz¬ 
szczepienia jest bardzo krótka, rzędu 5 x 10 m, przeto og¬ 
romna ich większość pozostaje w pastylkach paliwowych. Dopóki 
paliwo zachowuje pierwotną strukturę, dopóty produkty rozszczeT 
pienia wydzielają się zeń powoli, głównie w drodze dyfuzji,co 
nie stwarza istotnego zagrożenia. Jednakże w miarę podgrzewa¬ 
ni?, paliwa wydzielanie produktów rozszczepienia przebiega 
coraz szybciej. 

V przypadku reaktora WWER-WłO w EJ Żarnowiec jjfj obciąże¬ 
nia cieplne paliwa - a co za tym idzie jego temperatury - są 
znacznie mniejsze niż w reaktorach PWR dużej mocy i w reakto¬ 
rze WER-1000. Dzięki temu frakcje produktów rozszczepienia 
vydzielanvch z materiału paliwowego są małe i w najbardziej 
'jC'?iażonvch cieplnie prętach paliwowych nie przekraczają np, 
dJ.r iodu 2,7 %t dla Xe-135 - 3,6 % a dla innych groźnych pro¬ 
duktów rozszczepienia ss jeszcze- mniejsze [9] 

Kże v przypadku stopienia paliwa frakcja uwalnianych 
z J'0_ produktów rozszczepienia gwałtownie wzrasta, sięgając 
blisko 100 & Ą W przypadku gazów szlachetnych i izotopów jodu 
j_10J i Kilkunastu procent w przypadku stałych produktów roz¬ 
szczepienia jak Sr, Ba, Ru i Te. Tak więc uchronienie pali¬ 
wa przed stopieniem jest podstawowym celem, który powinny 
spełniać układy Bezpieczeństwa reaktora. W reaktorze WER-
aiiO ukłaćv ze są tak zaprojektowane, że chronią paliwo przed 
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stopieniem, nawet w przypadku MAP połączonej z pojedynczymi 
awariami elementów ywnych i aktywnych w każdym z systemów 
bezpieczeństwa elektrowni. 

5. ?._ Drupa .barierą^=ł kogąulką _ paliwowa. 

Produkty rozszczepienia wydostające się z materiału pali¬ 
wowego nie przenikają w normalnych warunkach do chłodziwa, 
lecz pozostają w szczelinie między pastylką paliwową a ko-
.cz-jłka (rys. 8 ),. Ze szczeliny tej mogą wydzielać się na zew-
•-izrz tylko przy rozszczelnieniu lub stopieniu koszulki. W 
•-«ii? normalnej eksploatacji wymaga się, by frakcja koszu-
• ••- 7 drobn.yrai nieszczelnościami nie przekraczała 1 %, J 
:'rnkcja z dużymi nieszczelnościami umożliwiającymi Kontakt 
chłodziwa z dwutlenkiem uranu - 0,1 %f W rzeczywistości 
szczelność koszulek w reaktorze WWER-440 jest znacznie lepsza, 
y.psrc świadectwem są bardzo niskie aktywności produktów roz-
.• •-/epienia w chłodziwie [ii^* 

w zależności od rozmiarów awarii, koszulka paliwowa może 
utracić szczelność wskutek przepalenia punktovego lub stopić 
sie i rozpaść, odkrywając materiał paliwowy. W przypadku, 
.Tdvsy koszulka uległa znijzczeniu i odłanki jej spowodowały 
2?rłlokowanie przepływu chłodziwa, odbiór ciepła od paliwa 
:*^łby się niemożliwy i pastylki paliwowe uległyby stopieniu, 
wyzwalając zawarte w nich produkty rozszczepienia. 

Dlatego w analizach bezpieczeństwa elektrowni jądrowych 
•.••.— -i-a się, by przy _adnej awarii nie doszło do rozległych 
• :r,7~,zeń koszulki. 



Z badań doświadczalnych prowadzonych w USA i Japonii [i2j 
wynika, że po awarii reaktywrościowej koszulki ze stopu cyr¬ 
konu zachowują szczelność przy wydzieleniach energii w grani¬ 
cach 170 cal/g U02, przy energiach rzędu 26Q cal/g U0 2 nas¬ 
tępuje intensywne utlenianie koszulki i wzrost kruchości pro¬ 
wadzące do zniszczenia koszulki, a przy wydzieleniach energii 
przekraczających 380 cal/g U02 paliwo ulega stopieniu i częś¬ 
ciowemu odparowaniu, co powoduje rozerwanie koszulki i rozpro¬ 
szenie stopionego paliwa w chłodziwie. 

л! nelu zabezpieczenia przed takimi awariami w reaktorach 
AVP4-i*a0 «грл-owadzono rozwiązania gwarantujące, że przy żadnej 
awarii reaktywnośeiowej wydzielona w paliwie energia nie Dr?.f-
kroczv 150 cal/g U0_ FQ]. 

W przypadku MaKsymalnej Awarii Projektowej - to jest awarii 
utraty chłodziwa - koszulka paliwowa podgrzewa się jak pokaza¬ 
ne na rys. 9 i dopiero zalanie rdzenia woda z układu awarvjne-
•~c chionzenia rdzenia powoduje obniżenie jej temperatury. 

Przy nagrzewaniu koszulka może ulec miejscowemu rozszczel-
nieniu. Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa wprowadzonymi t>ier-
wcznie dla reaktorów PWR w USA \\1>\, a potem przyjętymi w in-
w:.; Krajach wymaga się,by po MAP temperatura koszulki nie 
przekroczyła 1200Oc, a g ł ę b o k O £ ć w a r stw y utlenionej była 
mniejsza od 15 %. 

Prawidłowość doboru tych wskaźników potwierdziły doświad¬ 
czenia, między innymi w reaktorze NSRR jj2^ , w których stwier¬ 
dzono, jak długo koszulka rozszczelniona miejscowo i utlenia¬ 
na oc zewnątrz i od wewnątrz może pozostawać w wysokirh Tempe¬ 
raturach nie ulegając zniszczeniu przy jej zalewaniu. 
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się, że we wszystkich przypadkach, gdy głębokość utleniania 
była mniejsza niż 15 %, koszulka pozostawała niezniszczona 
po zalaniu rdzenia i po zwilżeniu paliwa, Na podstawie tych 
doświadczeń stwierdzono, że przyjęte kryteria są wystarcza¬ 
jące dla uchronienia koszulek przed zniszczeniem. W reakto¬ 
rze WWER-bUO i WER-1000 praca UACR zapewnia spełnienie tych 
wymagań [11,3]. 
JiiL 1Г2££^2«^аriSTśmHHłiSŁSiŚEienipwą_obiegu pierwotnego. 

Jeśli wskutek awarii reaktywnościowej lub zaniku przepływu 
nastąpi przegrzanie i zniszczenie koszulki i pastylek paliwo¬ 
wych - chociaż stosowane :w reaktorze środki bezpieczeństwa 
oowinny to niebezpieczeństwo wykluczać: - to produkty rozszcze= 
pienia wydzielą się wprawdzie z elementów paliwowych, ale po¬ 
zostaną w granicach obiegu pierwotnego, rozpuszczone w chło¬ 
dziwie utrzymywanym pod wysokim ciśnieniem w rurociągach i 
zbiornikach. Granica ciśnieniowa obiegu pierwotnego tworzy 
wiec rrzecią kolejną barierę powstrzymująca wydzielanie Dro-
duktów rozszczepienia, (rys. 10) 

Natomiast w przypadku rozerwania rurociągu obiegu pierwot¬ 
nego woda o temperaturze 300°c uległaby gwałtownemu odparowa¬ 
niu i w ciągu kilku sekund reaktor zostałby opróżniony. Po¬ 
nieważ taka utrata chłodziwa prowadzi do przegrzania paliwa 
i stopienia pastylek paliwowych i koszulki, a więc do znisz¬ 
czenia jednocześnie aż trzech barier, jest ona uważana za 
najgroźniejszą i określana mianem Maksymalnej Awarii Projek¬ 
towej (MAP). 

3y zabezpieczyć się przed taka awarią, rurociągi i zbior-
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niki ciśnieniowe obiegu pierwotnego wykonuje się z najwyższą 
starannością i kontroluje się wielokrotnie każdy ich odcinek 
i każde połączenie. Już ponad 20 lat temu wprowadzono do reak¬ 
torów PWR podział urządzeń i obiektów na klasy bezpieczeństwa. 
Wszystkich klas jest cztery, a do pierwszej , o najwyższych 
wymŁganiach jakościowych, zalicza się elementy tworzące grani¬ 
ce ciśnieniowe obiegu pierwotnego. Przed dopuszczeniem tych 
elementów do montażu bada się ich własności wytrzymałościowe 
w temperaturze pokojowej i w temperaturze pracy, sprawdza się 
skład chemiczny i strukturę metalograficzną, wykonuje się ba¬ 
dania ultradźwiękowe i radiograficzne, a potem powtarza się 
operacje kontrolne po każdej fazie montażu - i w czasie eks- : 
ploatacji. Dzięki tym zabiegom udało się zredukować prawdopo¬ 
dobieństwo nagłego rozerwania obiegu pierwotnego do wartości 
poniżej 1 na 10 000 reaktoro-lat : |}f] . W przypadku zbiornika 
ciśnieniowego reaktora prawdopodobieństwo jego uszkodzenia 
jest jeszcze mniejsze - rzędu 10~ - tak że przy projektowa¬ 
niu zakłada się, że jest ono pomijalnie małe. 

Aby jednak zabezpieczyć paliwo przed stopieniem w przypad¬ 
ku rozerwania rurociągu obiegu pierwotnego reaktor WWER wypo¬ 
sażony jest w UACR pokazany na rys. 11. I dopiero w przypadku 
jednoczesnej awarii,nie tylko rozerwania obiegu pierwotnego 
ale i wszystkich - równolegle działających i różnorodnych -
podukładów UACR^może dojść do stopienia paliwa i wydzielenia 
dużych ilości produktów rozszczepienia. Dopóki zaś UACR dzia¬ 
ła - choćby częściowo - rozmiary zniszczeń w rdzeniu pozosta¬ 
ją małe, a wiele badań doświadczalnych wskazuje, że paliwo 
nie ulegnie wcale zniszczeniu. Świadczą o tym wyniki badań 
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w reaktorze LOFT w USA, w którym od 7 lat prowadzone są ba¬ 
dania takich awarii przy użyciu paliwa jądrowego w układzie 
o wymiarach i parametrach typowych dla reaktorów PWtt. W przy¬ 
padku reaktorów W E R można oczekiwać podobnych wyników, po¬ 
nieważ UACR w reaktorze WER działa równie skutecznie jak w 
reaktorze FWR. Potwierdzenia z badań rzeczywistego paliwa 
VWER w warunkach utraty chłodziwa dotychczas brak, ale w In-
яг vtucie Energii Atomowej w Świerku budowana jest w ramach 
u-nowv międzyrządowej polsko-radzieckiej z udziałem fińskiej 
ririv Г 70 Stanowisko Badawczo-Model owe Elektrowni Jądrowe." 
(.3:3.'-I "Jj przeznaczone do badań svtuacji awarvjnycn w reaktorach 
4'*'/Я, w szczególności do bada- awarii utratv chłodziwa, tfvni-
J". ł;vch działań bsda znane przed uruchomieniem EJ Żarnowiec 
i oozwola stwierdzić, jak wielkie zapasy bezpieczeństwa przy¬ 
jęto w jej projekcie. 

"a ^arJ;9raI obudowa bezpieczeństwa. 

t.ora otoczony Test gruDvrr.. озгопаз; oetonowv-
mi, noszącymi nazw? osłony biolociczne.i. Osłona ta ochrania 
Ludzi przed promieniowaniem wysyłanym z rdzenia reaktora w 
"'.asip j°ąc pracy. Podobne, ale znacznie cieńsze osłonv ota-
~:?.i~i~. -.Tiiv obie? oierwotny. Jednakże w przvpadku awarii i 
z г.: r,z:z9nia poprzednio wymienionych trzech oarier produkty 
rozszczepienia nie pozostaje w rdzeniu ani w obiegu pierwot-
nv3, lecz wydzielają się poza obiee, do pomieszczeń reaktora. 
•ov uniemożliwić im wvjscie do atmosfervf Które powodowa^obv 
*r.-roKie narażenie ludności, pomieszczenia -eaKtorowe otacza 
•• • szczelnymi ścianami, stanowiącymi osłony przed promienio-



waniem. Noszą one nazwę obudowy bezpieczeństwa. 
Jłownym elementem typowej obudowy bezpieczeństwa jest po-

teżns szczelna ściana osłonna wykonana z betonu i wyłożona 
powłoka stalową. Ale pod pojęciem obudowy bezpieczeństwa kry¬ 
je sie znacznie więcej niż ta powłoka, jest to cały system 
układów i urządzeń chroniących przed wydostawaniem się pro¬ 
duktów rozszczepienia do otoczenia w przypadku awarii reak¬ 
tora. Przykładowe rozwiązania obudowy bezpieczeństwa zastoso¬ 
wane w jednej z elektrowni amerykańskich przedstawiono na 

rv3. 12 -
Jak widać na tym rysunku, zbiornik fz\ zawierający rdzeń 

reaktora |j] i obieg pierwotny z wytwornicami pary [Yjippa-
pami cyrkułасуjnymi \k\ znajdują się w cylindrycznej obudowie 
bezpieczeństwa z podwójnymi ścianami. Ściana wewnętrzna JJ11J 
wykonana jest w postaci szczelnej powłoki stalowej, a ściana 
zewnętrzna |_10j to powłoka żel azo-betonowa, zapewniająca wy¬ 
magam wytrzymałość i osłonę przed ewentualnym promieniowa¬ 
niem w razie awarii. Pomiędzy powłokami (i Oj i [11J utrzymywa¬ 
ne jest podciśnienie,a gazy z tej przestrzeni odprowadzane są 
do Ko-nina wentylacyjnego H4j . 

3y zapewnić1 szvbki spadek ciśnienia po ewentualnej awarii, 

wewn?iT,rz obudowy zainstalowany jest układ zraszania ze zbior¬ 
nikiem wody [б], pompą (V] , wymiennikiem ciepła j_8j i dysza¬ 
mi zraszającymi \9] * Gdy po dłuższym okresie działania uk¬ 

ładu zraszania zaoas wody w zbiornikach Q6l wyczerpie się, pom¬ 
py (_?jnrzełączają się na pobór wody ze studzienki ściekowej ó 

umieszczonej w podłodze obudowy bezpieczeństwa. Do wody zrasza¬ 
jącej wnętrze obudowy bezpieczeństwa zwykle dodaje się roztwór 
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związków chemicznych przyśpieszających wymywanie jodu z 
powietrza w obudowie bezpieczeństwa. 

Możliwe są i inne rozwiązania. Jednym z nich jest rozwią¬ 
zanie przyjęte w EJ Żarnowiec, kosztowne ze względu na ko¬ 
nieczność budowy dodatkowego budynku likwidacji nadciśnie¬ 
nia awaryjnego, ale bardzo dobre z punktu widzenia skutecz¬ 
ności powstrzymywania ucieczki produktów promieniotwórczych 
2 elektrowni. Schemat systemu pomieszczeń szczelnych przyję¬ 
ty w SJ Żarnowiec przedstawiony jest na rys. J13J.Pomieszcze¬ 
nia, w których rozmieszczony jest obieg pierwotny wraz z wyt¬ 
wornicami pary i pompami, są połączone tunelem poziomym p2J 
- Duaynkiera |V] zawierającym zespoły półek wodnych !_/*], za 
którymi znajdujg się komory [jj ° bardzo wysokiej szczelności. 
W przypadku rozerwania obiegu pierwotnego wypływająca zeń 
mieszanina parowo-wodna przepływa tunelem jj2J do przestrze¬ 
ni przed półkami wodnymi, rozpływa się na 12 poziomach pod 
kółkami do kołpaków [lOj i wypychając wodę ze szczelin j_11J 
•v/dostaje się do obszaru wodnego,na głębokości 500 mm pod lu¬ 
strem wody. Przy przejściu przez wodę para wodna skrapla się, 
a zawarte w niej produkty rozszczepienia pozostają w wodzie 
na półkach kondensatora. Powietrze i gazy wydostają się nad 
lustro wody do obszaru [j3j,a następnie przepływają przez prze. 
r/.jsty JJ5J i zawory zwrotne [V] do komór szczelnych j_7J. Po 
upływie kilkudziesięciu sekund o*d chwili awarii zaczyna pra-
c;: układ zraszania wnętrza obudowy bezpieczeństwa. Pompy 
wtryskowp JJI3J tłoczą do dysz układu zraszania [д] wodę z do-
r;.eszki związków chemicznych powodujących usuwanie z atmosfe-
rv izotopów jodu. Krople rozbryzgiwanego roztworu opadają 



wewnątrz pomieszczeń obiegu pierwotnego powodując skraplanie 
pary i wymywanie jodu, po czym ciśnienie w tych pomieszcze¬ 
niach zaczyna spadać. Wobec tego, że część powietrza pierwot¬ 
nie znajdującego się w pomieszczeniach szczelnych została 
przetłoczona w chwili rozpoczęcia awarii do komór [7]Jt a zas¬ 
tępująca je para zostaje skroplona, ciśnienie w pomieszcze¬ 
niach obiegu pierwotnego maleje poniżej ciśnienia atmosferycz¬ 
nego. DoDÓki ciśnienie wewnątrz pomieszczeń szczelnych obie-
ru pierwotnego jest wyższe od atmosferycznego, produkty roz¬ 
szczepienia przeciekają na zewnątrz przez minimalne nieszczel¬ 
ności mogące istnieć w ścianach pomieszczeń szczelnych. Wiel-
KOŚC tych crzecieków jest mała - wynosi ona 1%na dobę, co oz¬ 
nacza, ге ?ayby maksymalne nadciśnienie utrzymywało się przez 
2ii godziny, to poza pomieszczenia szczelne wydostałoby się4^b 
gaaów zawartych w pomieszczeniach. Ale dzięki działaniu ukła¬ 
dów skraplania i zraszania pary nadciśnienie po awarii szybko 
^qieje jak widać na rys.i3. 

Po upływie około 12 minut ciśnienie wewnątrz pomieszczeń 
szczelnyc. EJ Żarnowiec jest niższe niż na zewnątrz i uciecz¬ 
ka pr^duKT-ćw rozszczepienia do atmosfery zostaje całkowicie 
zatrzymana, 

W późniejszym okresie ciśnienie w elektrowni utrzymywane 
jest ponize: ~iśnienia atmosferyczneĘC przez odpowiednie d?ia~ 
łanie układu zraszania. Po odpowiednio długim czasie można do¬ 
puścić do wyrównania ciśnier. w elektrowni i na zewnątrz, a ?o 
oKoło ?0 dniach orzeDrowadzić r.ozna nawet kontrolowane usuni-?~ 
cie przez кomin wentylacyjny DOZostai yen w com:eszczeniach 
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szczelnych produktów rozszczepienia, głównie gazów szlachet¬ 
nych, nie stwarzających nadmiernego zagrożenia przy takim kon¬ 
trolowanym usuwaniu, W każdym razie największe aktywności pro^ 
duktów rozszczepienia uwalniają się przy takim rodzaju obudowy 
bezpieczeństwa w ciągu pierwszego okresu nadciśnienia awaryj¬ 
nego. Są one jednak małe i nawet przy najbardziej pesymistycz¬ 
nych założeniach przyjmowanych w analizach bezpieczeństwa , 
/stopienie 10 % paliwa w rdzeniu i rozszczelnienie wszystkich 
elementów paliwowych/ nie stwarzają dla okolicznej ludności 
гэр-rożenia przekraczającego dawki dopuszczalne (_3, I5j* 

Szczelność obudowy bezpieczeństwa w EJ Żarnowiec jest cor-
£23 niż obudów cylindrycznych stosowanych w EJ z reaktorami 
?WR w krajach zachodnich. Przecieki w EJ Żarnowiec wynoszą 1% 
na dobę, gdy praecieki г obudów cylindrycznych wynoszą około 
0,1% na dobę. Jednakże łączna aktywność gazów wydzielających 
się po ewentualnej awarii jest w 5J Żarnowiec mniejsza niż w 
^•: z reaktorami PWR, a to dlatego, że ,;ak pokazano nowyżej 
czas trwania nadciśnienia jest krótki - wynosi tylkc 1? minut 
a nie kilka dni, jak byłoby w przypadku suche.1 obudowy cylin-
drvcznej. Użycie kondensatora wodnego jest wiec zabiegiem bar¬ 
dzo sKutecznym, nie tylko redukuje on maksymalne ciśnienie »o-
™.ce powstać po awarii, ale i skraca czas utrzymywania sie 
nadciśnienia. 

1ап:1 elektrowni 

Bezpieczeństwo elektrowni jądrowych w przypadku awarii 
sorawdza się przy założeniu, że w dowolnym układzie technolo-
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gicznym może zajść najgroźniejsza możliwa awaria, np. pier¬ 
wotny obieg chłodzenia reaktora może ulec natychmiastowemu 
rozerwaniu na całym obwodzie rurociągu o największej średni¬ 
cy. Ponadto zakłada się, że jednocześnie może wystąpić poje¬ 
dyncze uszkodzenie w każdym z układów zabezpieczeń lub loka» 
lizacji awarii,ą na przykład w reaktorach WWER przyjmuje się 
w dodatku, że w każdym z układów bezpieczeństwa jeden т. rów¬ 
noległych podukładów może nie działać wskutek uszkodzenia po¬ 
wodującego konieczność krótkotrwałej naprawy. I przy takim 
zbi<?sru niekorzystnych okoliczności elektrownia jądrowa musi 
pozostawać bezpieczna, to jest dawki otrzymywane przez miesz¬ 
kańców na granicy strefy ochronnej nie mogą przekroczyć war¬ 
tości ustalonych w przepisach jako dopuszczalne. 

Mogą jednak - choć ich prawdopodobieństwo jest znikomo ma-
łe-zdarzyć się poważne awarie, przy których jednoczesnemu usz^ 
koćzeniu z różnych przyczyn ulegaigeszcze więcej układów. 
Awarie cakie nazvwa się pozaprojektowymi lub hipotetycznymi, 
a ich możliwy przebieg i skutki analizuje się w ramach proba¬ 
bilistycznych analiz ryzyka}oceniając prawdopodobieństwo i 
r zvko owiązane z każdą z rozpatrywanych możliwych sekwencji 
awp.rvjnvcn. 

"o najważniejszych zagrożeń należą skutki długotrwałego 
całkowitego pozbawienia wszystkich układów EJ zasilania ener¬ 
getycznego, a więc także zasilania z prądnic napędzanych sil¬ 
nikami diesle. EJ Żarnowiec jest szczególnie dobrze zabezpie¬ 
czona przed takimi awariami dzięki swemu korzystnemu położe¬ 
niu w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni pompowo-szczytowej, 
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z której zawsze można awaryjnie zasilić odbiory w elektrowni 
jądrowej. W innych elektrowniach jednakże awaria całkowitej 
utraty zasilania może wystąpić i doprowadzić do długotrwałej 
utraty chłodzenia rdzenia, a w konsekwencji - do jego stopie¬ 
nia. 

Przed awarią w TMI-2 w 1979 r. panowało przekonanie, że 
stopienie rdzenia musi prowadzić do zniszczenia zbiornika 
reaktora, przetopienia obudowy bezpieczeństwa i uwolnienia 
produktów rozszczepienia do otoczenia elektrowni jądrowej. 
Obawiano się także, że wodór wydzielający się przy wysokotem¬ 
peraturowym oddziaływaniu pary wodnej z koszulkami paliwowymi 
T:oże wybuchnąć, powodując nagłe zniszczenie obudowy bezpie¬ 
czeństwa i najwyższe zagrożenie radiologiczne okolicznej lud¬ 
ności. 

Przebieg dwóch poważnych awarii, jakie wydarzyły się do¬ 
tychczas w elektrowniach jądrowych, manowicie awarii w EJ 
:'.'•'I-Г z reaktorem PWR w USA i w EJ Czernooyi z reaktorem ЛЗ-
-1K wykazał, że skutki radiologiczne awarii логч być krańcowo 
różne w zależności od cech bezpieczeństwa reaktora. 
л1 SJ ГМ1-2 pomimo stopienia rdzenia zbiornik reaKtora nie "• 
uległ zniszczeniu, a wydzielone produkty rozszczepienia po¬ 
zostały wewnątrz obudowy bezpieczeństwa, tak że maksymalna 
dawka otrzymana przez człowieka na granicy strefy wyłączenia 
była mniejsza niż dawka przy prześwietleniu zęba L ^ J . Nato¬ 
miast w EJ Czernobyl^po niekontrolowanym wielokrotnym wzroś¬ 
cie mocy reaktora i wybuchu wodoru,do otoczenia wydzieliło 
•-;ic 100 % gazowych produktów rozszczepienia, ?0 % irotopów 
.?odu i około ?,;j£ stałych produktów rozszczepienia zawartych 
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•v rdzeniu reaktora. Spowodowało to konieczność ewakuacji lud¬ 

ności i zagrożenie radiologiczne na dużym obszarze. 
Budowane w Polsce reaktory - to reaktory wodno-clśnieniowe 

typu WER, bardzo podobne do reaktorów typu PWR budowanych w 
krajach zachodnich. W przypadku reaktorów WWER-44O , jakie bę¬ 
dą pracowały w EJ Żarnowiec oczekiwane przebiegi ewentualnych 
stanów awaryjnych będą wolniejsze niż w reaktorach PWR, co 
ułatwi operatorom działania zmierzające do opanowania awarii 
[i7j . Wynika to ze stosunkowo małej mocy reaktora przy jed¬ 
nocześnie dużych objętościach i masach urządzeń i układów 
elektrowni. 

Przykładem może być tutaj porównanie stężeń wodoru wewnątrz 
obudowy bezpieczeństwa w EJ Żarnowiec i w innych elektrowniach 
jądrowych. Na rys. 14 przedstawiono diagram obrazujący granice 
spalania i wybuchów wodoru w mieszaninie z parą wodną i poi — 
wietrzeń, zaczerpnięty z raportu American Physical Society 

f" ̂J . 'jak widać groźba wybuchu występuje przy stężeniach wo¬ 
doru powyżej 18%, a groźba spalania - przy stężeniach powyżej 
а Ч. Tymczasem z rys. 15 widać, że przy równomiernym rozpły-
wi- wodoru w obudowie EJ Żarnowiec nawet przy pełnym utlenie¬ 
niu WSZYSTKICH koszulek stężenie wodoru w obudowie nie sięga¬ 
łoby 10 % (i8j . Pozostałe krzywe pokazują możliwe stężenia 
wodoru w obudowach bezpieczeństwa innych elektrowni, zarówno 
z reaktorami wodnymi wrzącymi (krzywe 1 i 2] jak. i z reaktora¬ 
mi wodnymi ciśnieniowymi I krzywe ? • 5-s Widać, że objętość 
obudowy bezpieczeństwa w EJ Żarnowiec przypadająca na jed¬ 
nostkę masy paliwa w rdzeniu jest lużo wyższa niż tf elektrow-
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niach z reaktorami BVR i FWR - a więc margines bezpieczeń¬ 
stwa do punktu zapłonu wodoru jest dużo większy. W przypad¬ 
ku poprawnego działania UACR (to .jest, gdy zgodnie z założe¬ 
niami projektowymi działa chociaż jedna z trzech równoległych 
i niezależnych linii UACR) utlenieniu ulega nie więcej niż Л% 
objętości koszulek - i stężenia wodoru w obudowie są tak małe, 
że nie grożą zapłonem w żadnej z rozważanych elektrowni jądro¬ 
wych. Tym niemniej przyjmując pesymistycznie, że w razie po¬ 
ważnej awarii frakcja stopionych koszulek będzie większa od 
dopuszczalnej według przepisów widzimy, że л-łaśnie reaktor 
WWER-WtO charakteryzuje się największym zapasem bezpieczeństwa. 

Wielkość możliwych skutków radiologicznych poważnych awarii 
ze stopieniem rdzenia ilustruje tablica 1. w której według [i9j 
podano zagrożenia związane z pozaprojektowymi awariami w EJ 
Zioń z reaktorem PWR firmy Westinghouse i duża peinociśnienio-
w-i oDudowa bezpieczeństwa. Jak widać w żadnym z możliwych 
przypadków poważnych awarii nie dochodzi do wczesnych zgonów 
lub zachorowań wśród okolicznej ludności, a frakcja wzrostu 
zachorowalności na raka ponad normalną częstotliwość w pro¬ 
mieniu 90 km od EJ nie przekracza 1СГ-5 dla wszystkich typów 
poważnych awarii razem wziętych. Oznacza to, że kryterium 
postawione przez amerykański Dozór Jądrowy podane w rozdziale 
1 zostało z nadwyżką spełnione i to już po zaistnieniu poważ¬ 
nej awarii, której prawdopodobieństwo waha sie od 3 • 1O~® 
do 6 • 10~ na rektoro-rok [i9j. 

Doceniając wielkie znaczenie psychologiczne podjęcia dzia-

200 



'an DV;>"-;s.-;. jnych w przypadku poważaj awarii elektrowni óą~ 

-rowe j,v»'iel9 krajów wprowadźs obecnie do układów bezpieczeń¬ 

stwa elektrowni .ladrowej dodatkowe zabezpieczenia, mające 

orr---:-niczy~ wydzielenia produktów rozszczepienia nawet po awa-

r i : ze s t ro ieniem rdzenia do wie lkośc i , przy których ewakua-

- i~. nie ;.^.s;; potrzebna. W Szwecji, Francji i RFN |20j budowa-

n-.- sa już dodatkowe ukłaay f i l t r a c y j n e , Drzez które można w 

raz ie nadmiernego wzrostu c i śn ien ia wewnątrz obudowy bezpie¬ 

czeństwa upuszczać gazy do otoczenia , zatrzymując na złożu 

filT.rujaeym s t a ł e produkty rozszczepieni?., sr.warza.i?ce n a j -

wi$y.sze zagrożenie długoterminowe^ Podobne zasady będą wpro-

л-.лгапо w innvch krajach wraz ze Związkiem Radzieckim [21 j« 

- r^ykładoy;? rozwiązanie reaktora z obudowa bezpieczeństwa 

гасezpleczoną pr-zed rozerwaniem nawet w r a z i s kilkugodzinne¬ 

go с alkc*: "i. eg o Draku wszelkiego z a s i l a n i a energetycznego p ro -

_ oi low ar, a dl^ reaktora 'лГлТЯ-ЮОО pokazano na rys . 16 . Z każ-

:•'•'.. г".;:: er: bezi-ieczeP-ST^o sleKtrovm: jądrowych !%ośnie, mi^dzv 

innymi j~i":>i analizom wszelkich zakłóceń i awarii w pracy 

"•'.;•: 3bu.:7vv.i;:vcr e lektrowni , dzięk: V;r.óryn. орс-гат.оггу uczą s i e 

•..'л;к;<; podconvch zdarzeń v p r z y s ^ i r s c i , lub j e ś l i już do nicn 

::•,";?.:•: - 3Gde.;:,T;Twac ,:"1эГгап1е zaż^rnuj^ce niebezpieczeństwo 

г*;»*-:i . 

":1:д-гас1я t e c Droc??u j e s t r y s . 1", na ktorvm pokazano 

••r':".:'1'. ca.--roż>?n powodowanych awariami elektrowni jądrowych w 

VSA •f/aói.Uf. iany-.i- IDCOR [19) . Widać zeń ; że już w la tach 70-

:\zh T.ożliwe awarie •* amerykańskich £J stwarzały zagrożenie 

oż ?''J ,:.c -0Г r?.zy mniejsze od dopuszczalnego według przepisów 

.'H-, ч cce::nie ZŁ.-rożenip to j e s t ой 1000 do 50 000 razy 
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mniejsze od dopuszczalnego. Ma t le normalnie zdarzających się 

z różnych przyczyn zanhorowań na raka wkład od elektrowni ją¬ 

drowych Jest więc niedostrzegalnie mały. 

5. Porównanie całościowe zagrożeń_związa^ijrch_z_2raca__i_awaria-

mi elektrowni jądrowych i elektrowni węglowych. 

Przy wydobywaniu uranu, na 100 000 ton wydobytej rudy ura¬ 

nowej wydziela się z powierzchni kopalni do atmosfery około 

570 x 10 ' Bq /100 Ci/ radonu Rr.-222, co nie iaje znaczącesro 

wpływu na zdrowie ludności. Natomiast radon oddziaływuje na 

górników. Zapotrzebowanie nranu na 1 GWe*rok wynosi 2^4 tonv 

uranu naturalnego, co przy zawartości uranu w rudzie średnio 

0,2 % odpowiada i lości rudy równej 122 000 ton[22"]. 

Górnik wydobywa rocznie średnio 3 tony uranu, tak że dla zapew¬ 

nienia uranu potrzebnego dla elektrowni jądrowych wytwarzają¬ 

cych i jW«rok potrzeba 80 roboczo-lat w kopalni. Dawka otrzy¬ 

mana przy tym przez górników wdychających radon daje kolek¬ 

tywny równoważnik dawki równy 1,7 osobo-»Sv/GW<rok. Ponadto 

równoważnik dawki otrzymywanej przez personel przy przerobie 

rudy i produkcji paliwa wynosi 1,1 osobo«Sv, tak że łączny ko¬ 

lektywny równoważnik dawki przy wydobyciu i produkcji paliwa 

jądrowego wynosi 2,3 osobo«Sv/0W-rok Г22] - '?rzv wspóiczyri-.iKi: 

proporcjonalności liczby zgonów na raka i zaburz°r. genetycnnyr.h 

1,63 10 zgonu/osobo-3v wprowadzonym przez UN3C5AR [ 25j ozna¬ 

cza co ryzyko zgonu równe 0,0^- ••/( GW« rok) . Poza n'-irazonien: ra : ia -

cvjnym, wydobyciu uranu towarzysza wyriadki lórnicze dając? i^.cz-

nif? vk*ad w zagrożenie równy 0,0F ^^onu na -.J'.v. rokl^ZJ. 
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Chorocy zawodowe - ъг-zede wszyptkirr. pylica płuc wśród gór¬ 

ników dają dodatkowe narażenie równe 0,12 zgonu /( Vii • rok)[ 2 ?]• 

4*2 Frsea elektrownią Jądrowej. 

Podczas pracy elektrowni jądrowej główne zagrożenie sta¬ 

nowią dawki promieniowania otrzymywane przez personel w cza¬ 

sie pracy w elektrowni, głównie podczas prac remontowych. 

Dla reaKtorćw WER średnia dawka kolektywna wynosi 2 osobo1 

Sv/GW«rok \22J, a oddziaływanie elektrowni jądrowy:.- na lud¬ 

ność powoduje wedłu.r danych radzieckich dawk? Kolektywna po¬ 

niżej 1 osobo(Sv/GW-rok. Ponadto zagrożenie globalne dla lud¬ 

ności całego świata wynikające z uwalniania izotopów prcraie-

niotwórczych długożyciowych - jak węgiel C-14 - ocenia sie ns 

0,6 osoDo«Sv/GW-rok [22j. 

3adania now/ch typów reaktorów i zwia.zane z nimi sytuacje 

=wr,ryjr.e powodują według autorów radzieckich dawki dla perso¬ 

nelu i ludności równe łącznie 5»1 osoboiSv/GW'rok (Oceny 

•DrzeDrov/aizone dla "^aktorów wodr.vc-1". typu WWSH, pochodzące 

з р п ^ awarii w EJ Czemobyl z reaktorem RBKX). Ła-znie w fa¬ 

zie fcadarl i pracy elektrowni jądrowych dawka kclektywnr- wy¬ 

nosi 3,7 osobo «Sv/GV-rok [22~]> 

5.? Gospodarka odpadami promieniotwórczymi. 

Podczas usuwania odpadów łączna dawka kolektywna otrzymy¬ 

wana przr^ personę- i ludność oceniana jest przez autorów ra-

-r?.iecki.-h га 0,3 OSODO«Sv/GW.rok, a przy transporcie 0,0^-

DsoDO- 5v/T('" rok, ponadto demontaż reaktora po гаке:.mżeniu j e -

ga okresu pracy użytecznej i długotrwałym ostudzeniu wiąże 

sie z otrzymaniem dawki kolektywnej 0,4 osobo«Sv/GV.'-rok. 
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•••' przypadku r e g e n e r a c j i pa l iw łączna i.r.vka *:••-••*.»: tyw::;j :v."—'-

paliwowego d la p e r s o n e l u wynosi "'"' osobo-Sv, з i i a ;uar .osc : 

5 , 7 osobo Sv/ SW-rok [23J . 

l:.ii Zagrożenia związane z praca elektrowni węglowych. 

:tf czasie normalnej eksp_oar,acji elektrowni jądrowych i w 

przypadkach awarii przewidzianych w projekcie, reaktory 

:::.e stwarzajn zagrożenia radiacyjnego przekrac2aj4c°ro j s t a -

"n.i w przepisach poziomv dopuszcza i .т?. Poziom-- :. - s~ oarcizc 

r:ir.Kie, wielu^rotnie niższ-? od oozioinów powocu.}-,..v ~.r: w<r-SH?l-

•. zmiany zdrowotne, rakt ten ilustruję- rys, ^ na .<*órvni 

.::•:»• :staw iono porównanie poziomów t.c?. n^firaln^-rc, r.-,:z '':::. ?w 

•y.vi.jx-z.ilnych i poziomów powodujących u^ratv z imwia ^^; zy-

• . i w przypadku promieniowania z elektrowni j-Tirowvcr. - w 

przypadku emisji dwutlenku s i a rk i , Którego głównym źródiett 

•-• elektrownie węglowe. Inne porównanie przedstawia ryr=. "L"-

:: •• którym pokazano i l o śc i powietrza potrzebna do tc~- , by 

• -cienczyć do poziomu dopu=nczalnąorc szkc-iliwc; ;.'--•.;*;чпс •-• 

• >:. towane z elektrowni jądrowej - i ?, elektrowni w-,-.w-.;. 

Przyjmując wg danych radzieckich fć^J , ze elektrownia wy.-r-

V;va o mocy 1C00 M1// elektrycznych uwalnia rocznie dc a ^ o : . ^ -

• 1 •'?- r.yS. ton lwutlenku s ia rk i /SO / , 2- .9 ton tlenków ^zo-

. / Ж / i 1,1 x 1O& 3q / 0 , 0 ^ C i / r a 

;.: :r ,zcznlnych rocznych s t ę ż e n i a c h z a n i e c z y s z c z e ń us t a lo r .yc r -.%• 

r - i s c e f25l rov/nych d l a SO^ - 0,0b« me^/rn", d l a W; - O,'"3" 

i r . v V i d l a Ra - 0 , 0 3 ? 3q / 1 • 1 0 1 2 : i / m - f otrzymujemy i l o ^ c : 

p : . ; i e t r z a do r o z c i e ń c z e n i a wydzie lanych zat r -^ 4 ic poziomu ao -

: -zcza lnego г"'ът-> odpowiednio 2,*~ • Ю" .fm"/ -jl.n SC-,/, 



9,5 10 km''/dla N0^/ i 3 10 km- dla substancji promienio¬ 
twórczych emitowanych z elektrowni węglowej, a 55 km5 dla 

gazowych produktów rozszczepienia emitowanych в elektrowni 
jądrowej. Porównanie tych liczb i spojrzenie na rys. 17 i 18 
wyjaśnia, czemu w Polsce, opierającej dotychczas ewą energe¬ 
tykę na spalaniu węgla, ogłoszono stan katastrofy ekologicz¬ 
nej w czterech, a stan zagrożenia katastrofa ekologiczny w 
?' regionach, w których mieszka łącznie 12,7; min ludzi, a 
wi<?c 1/3 mieszkańców Polski jj?6J • 

Polska jest krajem, który opiera swą energetykę na w-:glu -
i ponosi tego pełne konsekwencje. Oceny zagrożenia związane-
го z cyklem węglowym dokonywane przez autorów kanadyjskichJ27J, 
amerykańskich f28l, i radzieckich J22J są zgodne - wydobycie 
i transport węgla powodują wysokie zagrożenie zawodowe, a spa¬ 
lanie węgla w elektrowni - ogromne zagrożenie społeczeństwa. 
Przy wydobywaniu węgla wypadki pod ziemią pochłaniają życie 
tysi-.cy 1'Jdzi rocznie, a zachorowania .na węglicę płuc sr. 
wielokrotnie liczniejsze. W samych Stanach Zjednoczonych np. 
ziii <?ło pod ziemią od 1907 roku ponad 88 tysięcy górników, a 
nawet obecnie zdarza się tam co roku 200 wypadków śmiertel-
rwcn przy wydobyciu ł 100 przy transporcie węgla [28,]. Ofiar 
w-̂ filicv płuc żyje w USA 50 000 - a umiera ich co roku U 000. 
Przeliczenia na jednostkę energii wykazują podobne wyniki dla 
JSA i ZSRR - okazuje się, że wydobycie węgla potrzebnego do 
wytworzenia energii elektrycznej 1 GW»rok kosztuje 3 zgony 
Dod ziemia i 4,5 zgonu na węglicę płuc, a transport węgla po¬ 
woduje dalsze"1,2 zgonu i 1,2 kalectw [22J. Ale mimo tak du-
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żych niebezpieczeństw przy wydobywaniu i trtnspcroie węgla ро-

wodujacvch со гсг-ц setki zgonów w naszym лгали ~a?rożer.ic- spo¬ 

łeczeństwa wynikające ze spalania rfęgla jesz znacznie większe. 

W połowie lat siedemdziesiątych przyjmowano, ze wydzie¬ 

lenie w okolicy o średniej gęstości zaludnienia 1000 ton 

S0_ do atmosfery spowoduje od 0,16 do 0,47 zgonów i s t ratę 

od •'-. 000 do 18 000 ±n\ wskutek chorób ludzi wdychających zat¬ 

rute powietrze. Praca elektrowni węglowych dających energie 

elektryczną 1 Jtf«rok powodowałaby wg« tych ocen od 25 ?f> ~" 

zgonów, a zachorowania powodowałyby ponadto s t ra tę od "nilio-

na do ? milionów dni rocznie Jj?7J . Autorzy amerykańscy w zyrr 

samvm okrasie przyjmowali, że отлег elektrowni węglowych ła¬ 

jących 1 GW-rok powoduje rocznie od 20 do 100 lub od 40 io 

100 zgonów wskutek chorób samych górnych dróg oddechowych. 

[28j. 3ardziej precyzyjne oceny przedstawili Lave i Freeburg 

(?9| f którzy w 1973 roku stwierdzi l i , że ci^.ęłe przebywanie 

w 7otrutym powietrzu zawierającym 120 mikrorr̂ .rr.ów 50p ne •. 

nowoauje ^68 dodatkowych zgonów rocznie пэ milicr. osób пагэ-

:>onvch. 

Fóźniejsze badania przyniosły dodatkowe wskaźniki. Okazało 

s ie , że związki azotu powodują zachorowania пз raka płu.; -

w? '̂ aba.iewa praca elektrowni we^lcvych w Z.SP̂  rowoduje r£>-

rocr.nio ,?0 000 zgonów ha raka тэги? L?2j , co r>rzv wvtvar??.::iu 

enerąii elektrycznej 170 CłW«lat odpowiada г-опст. 117 osór :i;-. 

raka wskutek pracv elektrowni węglowych wytr^arzajacych " ;-v-

•rok energii elektrycznej. Bliskie tych ocen sa dane odnośnie 

roli berezo-alfa-pirenu, który przy stężeniu 1 miz/m" powoduje 
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6 zgonów na raka wśród miliona ludzi [3ÓJ . Tymczasem np. w 
Warszawie stężenie jego wynosi około 34 mg/m Г31З , co od¬ 
powiada zgonom na raka płuc 204 osób na milion mieszkańców. 
Na Śląsku stężenie benzo-alfa-pirenu jest znacznie większe. 

Według ocen kanadyjskich z 1976 r. praca 1 elektrowni węg¬ 
lowej o mocy 1000 MW powoduje stratę 2 • 10 dni, to jest 5400 
lat, zaś według danych radzieckich z 1984 roku - 8700 lat. 
Przy przyjęciu, że skrócenie życia o 30 lat równoważne jest 
1 zgonowi, odpowiada to 290 zgonom na rok przy pracy 1 elek¬ 
trowni, lub 360 zgonom na GW-rok wytworzonej energii elektrycz 
trycznej (22] . Po wliczeniu zagrożenia zawodowego otrzymuje 
się ocenę kosztów społecznych pracy elektrowni węglowych, a 
mianowicie 370 przedwczesnych zgonów/w tym wynikających z za¬ 
grożenia zawodowego/ na 1 GW rok wytworzonej energii elek¬ 
trycznej. 

S.^_Podsumowąnię_gorównanią zagrożę^ 

W tablicy 3 przedstawiono podsumowanie najważniejszych wy¬ 
ników porównania zagrożeń związanych ze wszystkimi etapami 
wvtwarzania energii w elektrowniach jądrowych i w elektrow¬ 
niach opalanych węglem. Zagrożenie określono w liczbie równo¬ 
ważnych zgonów (1 zgon * skrócenie życia o 30 lat) przypada-
,-jacvch na wytworzenie energii 1 GW» rok . W przypadku EJ z 
reaktorami wodnymi ciśnieniowymi typu PWR lub WWER najwiąksze 
zagrożenie ponosi personel bezpośrednio związany z pracą elek¬ 
trowni i wydobyciem paliwa, zaś zagrożenie społeczeństwa -
worew powszechnemu przekonaniu - jest wielokrotnie mniejsze. 
Цсгпе zagrożenie wyraża się liczbą 0,6 zgonu lub skróceniem 
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życia łącznie o 16 osobo-lat na i G>' rok wvtvorzonej ener-ri: 
elektrycznej. Zupełnie inna jest sytuacja w сгг/paaku elek¬ 
trowni węglowych - nie tylko zagrożenie zawodowe głównie ?ór-

ników wydobywających węgiel)jest wielokrotnie większe, ale 

przede wszystkim praca elektrowni węglowych powoduje przera¬ 

żające straty zdrowotne wśród osób nie związanych z energety¬ 

ka, a tylko mieszkających w obrębie zasięgu zanieczyszczeń 

ze spalania węgla w elektrowniach. Straty zdrowia społeczeń¬ 

stwa jako całości sięgają 220 zgonów równoważnych iub •? 60 O 

osobo-lat skrócenia życia na 1 GW.rok w przypadku elektrowni 

•vr?slowych z odsiarczaniem, a 360 zgonów na jW>rek w ргг\т>эс-<1. 

elektrowni bez odsiarczania. Wobec tego, że w Polsce buiovan? 

bąd=. reaktory wodne ciśnieniowe, porównanie nożna byłoby na 

tym zakończyć. Awaria jaka miała miejsce w reaktorze ЯВ&'. r..e 

może sie powtórzyć w reaktorze W E R , a skutki awarii po::-."vrcT 
jektowych w reaktoracn wodnych ciśnieniowych oycvoy ?r;•:.".'•••• L--

mniejsze niż awarii w SJ Czernocv1 . 

Dotychczas zaistniałe rzadki-? przvpadki awsri. v elo-: ;.'-•••••-

niach jądrowych z wodnymi reaktorami ciśnie.iiow-.crii spow"'i?-:--

ły łącznie mniejsze zagrożenie społeczne niż normalna p-a~.'-. 

Nawet po awarii w 3J Three Mile Island w 19':9 голи średnir-

• iawk? KoleKtywna dla ludności, od amerykańskich elektrowni bv-

ła znacznie mniejsza od wielkości 4,67 osobo-Sv/ GW.rok z-rzv-

jętej powyżej jako wskaźnik zagrożenia przy eksploatacji. 

A przecież wiele lat przed tą awaria i po niej rearetory У*'* 

i ViT.v?;1» pracowały, nie powodując żadnych dawek awaryjnych. 

Jak widzieLiśmy w tabl. Z awaria w ГМ1-2 była jedyny 
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2 uszkodzeaierr rdzenia w elektrowni jądrowej z wodnym reakto-
renr. ciśnieniowym. 

Tak Arięc w opa"ciu o dotychczasowe wyniki pracy reakto~ 
rów P/ih i «WER, wtiiad dawek awaryjnych z elektrowni jądrowych 
7. tymi reaktorami można uznać za pomijalnie mały. Do takich 
samych wniosków prowadza analizy awarii hipotetycznych przed¬ 
stawionych v rozdziale * przy bardzo małych prawdopodobieńst-
•w-.-'-. awari: z poważnym uszkodzeniem rdzenia określone w апч-
lizhcn orzewidywane możliwe skutki zdrowotne dają średni w/, ja:! 
v ja-vki znacznie mniejsze od przyjętych przez паз wartości. 

•J cl miernie przedstawia się sprawa awar.ii w reaktorze RBM?; 
л- Г./ "->.-"r.obyl. Wskutek 3v/arii tej zginęło 31 ludzi i według 
:>-'s vTJiistvcznvch ocen oczekiwane jest skrócenie życia około 
~':';C osób w Europie i Związku Radzieckim. Reaktory RBMK są zde-
.-.vciowanio różne od budowanych w Polsce reaktorów WWER, można 
*: :-z ovi JDV w ^orównanisch zaerrożenia ograniczyć się do wskaź-
i: •. ••.- •'• •.•o r:yc:"i '••'• n-'.rorów ciśnieniowych. Gdyby jednak wliczyć 
io-.Ttrto-A'y wKłaa z awarii w SJ Gzernobyl do ogólnego bilansu 
•-••"."• rr'"-•-••:'-: "adrow?j'jwr_^l?dniając, że do końca 198" roku elek-
-"-wri" i-v.i;-owe w'/tworzyły 1100GW-lat, to i tak okazałoby się, 
:••:• :;•• redr.io.-"!̂  zacror.enie па 1 GV/»rok jest hO do 60 razy mniej-
".:•'" r.'i:: r-'TrcJeni^ związane z p.-acn, elektrowni węglowych. 

P O : S J : ^ ' / U J I C można stwierdzić, że energetyka jądrowa jest 
."-.'•-•:::nie b^rrpieczni»jsza od energetyki opartej na spalaniu 

« 
•A'C:-T'!.a. - ta.-<: 
- ?.;ą̂ -roż-?r"." -'ór^.iKÓw v.'vdobywa jarych rudę uranów, są dziesię¬ 

ciokrotni'? mniejsze niż górników wydobywających węgiel, 
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- zagrożenia związane z budowa elektrowni są podobne dla elek¬ 
trowni jądrowych i węglowych, 

- zagrożenia przy transporcie węgla są wielokrotnie większe 

niż przy transporcie uranu, 

- wskaźnik wypadkowości przy pracy jest znacznie wyższy w 
elektrowniach w°r:Iowych niż jądrowych, 

- zasr^śenif? społeczeństwa wskutek usuwania produktów promie¬ 
niotwórczych jest setki razy mniejsze w przypadku elektrow¬ 
ni j-̂ irowych niż zagrożeni? powodowane wydzielaniem spalin 
i. 7.••>••' leczyszczeń z elektrowni węglowej, 

- тдгтгс-żenie wynikające ze składowania odpadów promieniotwór¬ 
czych jest mniejsze niż ze skłaaowania odpadów 2 elektrowni 
•v?.-:lowvch, 

- zagrożenia długoterminowe jak zużycie tlenu, wzrost zawar¬ 
tości dwutlenku węgla i naruszenie bilansu cieplnego Ziemi, 
•iewaptaoja terenów i utrata lasów powodowane praca. elektrow-
::"• .•/ -.о1//'/;.: sa znacznie w* ?.<sze niż za^roienia vynikajice 
2 niewielkiego wzrostu stężenia długożyciowvr'r. gazowych 
produktów rozszczepienia w atmosferze ziemskiej powodowane 
przez pracę elektrowni jądrowych. 

Tak wiec można stwierdzić, że energia jądrowa jest nie 
ty:ко konieczna dla podtrzymania rozwoju gospodarczego naszej 
cywilizacji, ale także jest szansa na zmniejszenie zanieczvsz-
czeń środowiska i zagrożenie człowieka. Każćv nowy biok.ele.K-
trowni jądrowych oznacza uchronienie co rołcj setek ludzi oć 
chorób i zgonów, które wiązałyby sie z wykor^vstywanien w??-
:a lub ropy dc wytwarzania energii niezbędne; iia ludzkości. 
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Rys.8 Bariery na drodze produktów'rozszczepienia 
1 - materiał, paliwowy, 2 - koszulka, 5 - p;nntca ciśnieniowa obiegu 
pi oi-wotnoflso, ;'i - ohurJown i ^ 
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Rys. 12 
Obudowa bezpieczeństwa 
czwarta bariera 
ograniczająca wydostawanie 
się produktów rozszczepienia 
z reaktora. 

1. rd2eń 
2. 2biornik reaktora 
3. wytwornica pary 
l*. pompa 
5. studzienka ściekowa 
6. zbiornik układu 2ras2ania 
7. pompa układu zraszania 
8. chłodnica 
9 zespół dysz zraszania 
10. zewnętrzna betonowa 

powłoka 

11- wewnętrzna powłoka 
stalowa 

12. odprowadzanie gazów z 
przestrzeni między 
powłokami ' 

13. f i l t r 
"k komin 
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Зу«. 1'' Schemat obudowy bazplaczenatn. z kond.na.tor.. wodnym dl. ЕЭ z re.ktoron 
typu V-?n 
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Rys. li* Granic? spalania i wybuchów w 
w mieszaninie z powietrzem i pan wodna 

1 - obszar możliwych wybuchów woЗог з. 
2 - Obszar możliwego spalania wodoru. 
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Rys. V Schemat biernych układów awaryjnego zalecenia 
i lokalizacji awarii w przyszłych reaktorach 
WWER-1000. 

j - rcjzcn, 2 - stabilizator ciśnienia, 3 - wytwornica pary, 
4 - głóivnn pcmpa cyrkulacyjna, 5 - zbiorniki pasywne UAĆR, 
5 - za;vor bezpieczeństwa, 7 - zbiorniki biernego układu zra¬ 
szania, 8 - basen z roztworem kwasu borowego, 9 - wlot po¬ 
wietrza, 10 - klapa upustowa, 11 - filtr jodu, 12 - filtr 
aero*oli 
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przy dawkach dopuszczalnych wg przepisów NRC 

wkład EO przed 1964 r. 
1aax. wartość obl. 
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Elektrownia węglowa-EW ^~"Ц 

R 

EW- 1GWe -rok, Н-Юкт, R-4C0 km 

Ej - Elektrownia jądrowa \ ] EJ - EfektrÓWn/a jądrowa 
EJ- IGWerok, H~Vkm, R-1,3km EJ- Awaria w TMI'-2 tH'-10 km, R- 37km 

Ry«. 19 Zeslęg zanieczyszczeń atmosfery przy pracy elektrowni węglowej (W/ lub Jądrowej 
z renktorea РУП lub WE3 przy wytwerzeulut energii 1 OW»rok 1 с SJ ж reeJitorea 
przy największej dotychczas awarii ( ze stopieniem rdzenia, TMI~2» U3A, 1979^ 
przy unovnym założeniu, ze zanieczyez<iztnle . rozkładają e l f nSwnomlemle aa 
wyr.okoî cl 10 km do poziomu maksymalnych flte.£ań dopuszczalnychi^ 



Zagrożenia zwięzane г hipotetycznymi awariami 
ze stopieniem rdzenia iv ЕЭ Zioń z reaktorem P\7R 
firmy Westinghouse o mocy 1080 Ml/e i duże sucha; 
obudowę bezpieczeństwa 
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Tablica 2 • Zestawienie uwolnień produktów rozszczepienia w awariach z uszkodzeniem 

rdzenia w reaktorach badawczych, prototypowych i energetycznych, wg Г и 2 , 

Data 

12/12/52 

9/10/57 

8/4/60 

3/1/61 

12/12/61 

1/7 /63 

21/1/69 

2Я'/3 / 79 

26/oft/ee; 

г 
1 
1 

г 1 

1 

1 

1 

1 
g 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

Reaktor 

NRX * 

Windscale 1 

WRT 

SL-1 ' 

ETR 
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Lvi r. ens 

TMT-? 

O.ernobyl 

T r 
Moc 1 
MWe ' 

30 ! 
1 

60 • 

3 
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1- - - - - -

, 1 700 
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н2о 
pow. 
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н2о 
Н2° 
^ 0 

; с о2 
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• г -
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1 
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1 
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1 
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1 
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Tablice ^ Porównanie zagrożeń związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej 
w ЕЛ i r-'.V "z odsiarczaniem, Ьег odeiarczenia /bez uwzględnienia 
globalnych zagrożeń długoterminowych, związanych ze spalaniem węgla/. 

Rodzaj narażenie 

Łiudowa i l ikwidacja elektrowni 

Никола elektrowni 

Likwidacja elektrowni 

• <_у_Зо_Ьусie i produkcja paliwa 

•Vypsdki pod ziemia 

•Vypadki przy transporcie 

Pylica płuc 

':,Tprnoienioivanie radonom 

eksploatacja 1 awarie elektrowni 

fJarazonie zawodowe personelu eksploatacyjnego 

społeczeństwa 

R a z e m 

wielkość narażenia (zgonów/ (GW - rok), 
EO z PWR 
lub WWER 

0,15 
0,023 

0,08 
O 
0,12 
0,046 

0,134 
0,077 

0,6 

0,03 
6.4 

6,4 

Dodatkowy wkład 
z awarii w ECJ 
Czernobyl z re- ) 
aktorem RBMK j _ 

Б W 

0 

Э 

1 

4 

0 

0 

220X 

230х 

, 2 

. 2 5 

. 2 6 

, 5 

,115 

, 7 3 

- 360 

- 370 



fMbSZKODLIWlAMć; I SKŁADOWANIE 

ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH Z ELEKTROWNI JĄDROWYCH 

Jerzy MINCZEWSKI 
Rada do Spraw Atomistyki 

Cywilizacja i technizacja świata rozpoczęta w XlX-tyir wieku 
w Europie i Stanach Zjednoczonych, która nabrała niewiarygodnego 
tempa w ostatnich czterdziestu latach, rozprzestrzeniając się -
acz w różnym ciągle stopniu - na cały świat, dostarcza ludzkoś¬ 
ci zupełnie niezamierzonego produktu, jakim są wszelkiego rodza¬ 
ju odpady przemysłowe i komunalne. Ilość ich rośnie wraz ze 
wzrostem produkcji przemysłowej i podniesieniem standardu życia 
społeczeństw. Zbyt długo - bo niemal do lat pięćdziesiątych nie 
zauważano tego problemu. Ani przemysł, ani urządzenia komunału" 
n.e były powszechnie poddawane rygorom koniecznego prowat'••••-*. i. ••: 
procesów tak, aby powstające w ich wyniku odpady nie zrmii. v.'s-/-
czały środowiska i nie szkodziły wprost ludziorr. 

Trzeba było dopiero poważnego zatrucia rzek, jezior i •• r,-, 
poważnych zagrożeń lasów, wreszcie odczuwalne?;.) bezpoired-.: o pry.-
ludzi zan.: eczyszczak powietrza, aby powstaiy wszelkiego ro; . aju 
rueny ''partii zieloiiysh" , stowarzyszeń ekologicznych i ty:; ••'•unij¬ 
nych organizacji, które przystąpiły do walki o c/yste śror •„• .visко 
i czystą żywność. Pod ich naciskiem nastawienie do proMe-r i ot";>,-.-
dó-w uległo w krajach wysokouprzemysłowionych zasadniczej *-г?пп ^. 

Wypracowano nowoczesne technologie unieszkodliwiania i uty ..ivacjj 
odpadów, technologie г zamkniętym obiegiem wodnym, opracowuje sir 
konwencje międzynarodowe, zobowiązujące uczestników do ogranicze¬ 
nia ilości szkodliwych odpadów odprowadzanych do środowiska. 



We wszystkich tych poczynaniach bardzo często jako wzór sposobów 
postępowania, rygorów, systemów kontroli bierze sio w świecie 
przepisy obowiązujące w tym względzie postępowanie z odpadami 
promieniotwórczymi, objęte - jak cała działalność w zakresie atomis¬ 
tyki - ostrymi normami ochrony radiologicznej. 

Głównym "dostawcą" o:\ adów promieniotwórczych jest energetyka 
jądrowa i temu zagadnieniu poświęcone jest niniejsze opracowanie. 

Odpadami promieniotwórczymi - zgodnie z definicją zawartą 
w opracowywanym obecnie Zarządzeniu Prezesa Państwowej Agencji 
Atomistyki "w sprawie zasad zaliczania odpadów do odpadów promie¬ 
niotwórczych oraz ich kwalifikowania i ewidencjonowania, a także 
warunków ich unieszkodliwiania, przechowywania i składowania" -
są przedmioty lub materiały stałe, ciekłe lub gazowe, zawierające 
substancje promieniotwórcze, lub skażone tymi substancjami powyżej 
określonego poziomu, których dalsze wykorzystywanie jest niecelowe 
lub niemożliwe". W tablicy 1 zestawione są dane liczbc-tfo charakte¬ 
ryzujące odpady promieniotwórcze. 

Odpady promieniotwórcze z elektrowni jądrowych są to odpady 
nisko- i średnioaktywne, stałe, ciekłe i gazowe. Odpady wy-okoak-
tywne w elektrowniach jądrowych nie powutają, bowiem -wypalone pa¬ 
liwo jądrowe odpadem nie jest, ponieważ jest dalej przerabiane 
w celu odzysku uranu i plutonu. Dopiero w tej fazie cyklu paliwo¬ 
wego - w przerobie paliwa wypalonego powstają odpady wysokoakty\>ne. 

Źródłem odpadów nisko- i średnioaktywnych w normalnie pracu¬ 
jącym reaktorze energetycznym są: 

- produkty rozszczepienia uranu-2?r przedostające się do 
c" :>dząeego paJ iwo obiegu rierwotnego r-iktora * «v:uku dyfuzji 



oraz dopuszczalnych technicznie nieszczelności elementów pali¬ 
wowych /patrz tabl. 2/, oraz 

- izotopy promieniotwórcze powstałe w obiegu pierwotnym 
w wyniku aktywacji neutronami zanieczyszczeń i produktów korozji 
urządzeń tego obiegu /patrz tabl. 3/ 

Odpady gazowe z reaktora to izotopy promieniotwórcze gazów 
szlachetnych: kryptonu i ksenonu, łatwo lotne promieniotwórcze 
izotopy jodu oraz tryt. Wśród izotopów gazów szlachetnych pro¬ 
blem stanowi jedynie krypton-85 o okresie półtrwania 10,7 lat, 
którego jest zwykle tylko ok. 6 i w stosunku do całości gazów 
szlachetnych. Pozostałe radioizotopy tych gazów mają tak krót¬ 
kie okresy półrozpadu, że wystarcza 50 dni, aby uległy praktycz¬ 
nie całkowitemu rozpadowi. W eletrowniach z reaktorami WER gazy 
przed odprowadzeniem do atmosfery przetrzymuje się przez określo¬ 
ny czas w specjalnych zbiornikach. Krótkożyciowe ulegają rozpadowi, 
a pozostały krypton-85 jest w tak niewielkiej ilości, ze można go 
- po sprawdzeniu aktywności - wypuścić do atmosfery, gdzie nie 
przekroczy dopuszczalnego w powietrzu stężenia. 

Łatwo lotne radioizotopy jodu oraz aktywne aerosole są za¬ 
trzymywane na filtrach, przez które przepuszcza się całość gazów. 
Filtry kieruje sie do odpadów stałych. Tryt tylko w niewielkiej, 
niegroźnej dla ludzi ilości przechodzi do atmosfery z odpadami 
gazowymi. Reszta trytu znajduje się w wodach odpadowych w stęże¬ 
niach również nie przekraczających dopuszczalnych. 

Odpady ciekłe to w elektrowni jądrowej wszelkiego rodzaju 
wody. Pr7sde wszystkim możliwe przecieki wody pierwszego obiegu 
oraz woda zanieczyszczona w wyniku mycia różnych skażonych urządzeń. 
Vody skażone są w celu dekontaminacji poddawane oczyszczaniu za po¬ 
mocą filtrów jonitowych lub są zatrzymane w specjalnych zbiornikach 
i poddane w nich oczyszczeniu chemicznemu przez współstrącanie . 
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i dekantację, lub wreszcie są odparowywane w wyparce. Oczywiś¬ 
cie osobne traktowane są wody kwalifikowane jako niskoaktywne 
i osobno - średnioaktywne. 

Wody oczyszczone są zawracane do obiegów technologicznych 
elektrowni bądź też po sprawdzeniu aktywności odprowadzane do 
kanalizacji. 

V wyniku tych zabiegów z tzw. odpadów ciekłych elektrowni 
pozostają i są przekazywane do dalszego unieszkodliwiania albo 
jonity z kolumn jonitowych, albo szlsjny z chemicznego współstra-
cania, lub szlamy powyparne. Vszystkie zakwalifikowane na nowo 
do nisko- lub średnioaktywnych. Wszystkie te odpady mogą być 
albo odrazu kierowane do zestalenia ich, albo przechowywane są 
przez odpowiedni okres czasu do rozpadu izotopów krótkożyciowych, 
co może prowadzić do obniżenia kategorii /г. średnie,j na niską/, 
lub wręcz do skreślenia ich jako odpadów promieniotwórczych. 

Zestala).ie odpadów pozostających w postaci szLaroów prowadzi 
się najczęściej przez mieszanie ich na gorąco ч specjalnych urzą-
czeniach, pracujących w sposób ciągły, z odpowieniir, gatunkiem bi¬ 
tumów. W trakcie tego zabiegu woda ze szlamów odparowuje, a aktyw¬ 
na pozostałość zostaje wtopiona w bituro. Mieszaninę tę przelewa 
się na gorąco do beczek stalowych, w których zastyga i jest ,'ptc-
wa do transportu i składowania. Ograniczeniem tego sposobu zesta¬ 
lania jest aktywność izotopów promieniotwórczych, która po przekro¬ 
czeniu pewnej - charakterystycznej dla danego bitumu - granicy może 
powodować radiacyjny rozkład bitumu i kruszenie się całej masy. 

Drugi sposób polega na mieszaniu szlamów z cementem i innvri 
dodatkami w celu otrzymania odpadów w postaci zabetonowanej. Prowa¬ 
dzi się to również w beczkach stalowych. 
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V trzecim sposobie, stosowanym szczególnie do jonitów odpa¬ 
dowych utwardza eię Je w żywicach utwardzalnych. 

Tak zestalone odpady są bardzo trwała i w bardzo niewielkim 
stopniu ulegają ewentualnemu - w warunkach prawidłowego składowa¬ 
nia zupełnie niedopuszczalnemu - działaniu czynników atmosferycz¬ 
nych. Dopuszczalna ługowalność zestalonych odpadów nisko- i śred-
nioaktywnych nie może przekraczać wartości ustalonych we wspom¬ 
nianym wyżej Zarządzeniu Prezesa P.A.A. 

Zestalone w elektrowni jądrowej odpady ciekłe osobno nisko-
i osobno średnioaktywne są przechowywane na terenie elektrowni 
w specjalnym bunkrze przez okres zwykle Ok. 10 lat i są następnie 
odsyłane do składowiska. W innych przypadkach składowisko jest zlo¬ 
kalizowane wprost na terenie każdej elektrowni. 

Wśród izotopów promieniotwórczych w odpadach ciekłych naj¬ 
ważniejsze z punktu widzenia składowania to stront-90 /okres pół-
trwania 28,6 lat/ i cez-137 /okres półtrwania 30 lat/. Ich okresy 

praktyczni* 
półtrwania są tak długie, że składowanie ich do pełnegdy$*ozpadu 
musi być obliczone na ok. 300 lat. Inne izotopy są tak krótkotrwałe, 
że opłaca się przechowanie odpadów przez określony czas, aby stra¬ 
ciły one znaczną część aktywności i często albo przestały być zali¬ 
czane do odpadów promieniotwórczych, albo zmieniły kategorię ze 
średnioaktywnych na niskoaktywne. 

Stałe odpady promieniotwórcze w elektrowni stanowią zużyte, 
skażone części i detale urządzeń i aparatury z aktywnej strefy 
1 elektrowni - skażone blachy, druty, rury, zawory, aparaty i tym 
podobne materiały metalowe, skażone ścierki, szmaty, ubrania ro¬ 
bocze, papiery, uszczelki, a także inne np. materiały ceramiczne 
'i szklane. Wszystkie te odpady klasyfikuje się i zbiera dzieląc je 
2 jak zwykle na nisko- i średnioaktywne. Dalej dzieli się je na odpa-



dy, które można spalić, odpady możliwe do sprasowania i odpady 
wymagające rozdrobnienia /fragmentacji/. 

Odpady palne spala się w apecjanych, dobrze izolowanych od 
środowiska piecach, zaś powstały popiół zarobiony wodą traktuje 
się Jak szlamy z odpadów ciekłych. Odpady stałe rozdrobnione lub 
sprasowane cementue się w beczkach. Przetworzone i opakowane od¬ 
pady stałe podlegają jak wyżej okresowemu przechowywaniu w bun¬ 
krach elektrowni poczym mogą być przekazane do składowania. Pod 
względem jakości radioizotopów odpady stałe są identyczne z ciek¬ 
łymi. 

Wszystkie zalecenia dotyczące gromadzenia, unieśzkodliwania 
i przechowywania odpadów promieniotwórczych nakazują bardzo dok¬ 
ładną segregację odpadów zarówno pod względem ich ogólnej aktyw¬ 
ności na nisko- i średnioaktywne, ale także pod względem jakości 
zawartych w nich radionuklidów co może pozwolić oddzielać partie, 
których kilkuletnie przechowanie wystarczy, jak wyżej wspomniałem, 
aby izotopy uległy całkowitemu rozpadowi i odpady mogły być trak¬ 
towane jak zwykłe odpady przemysłowe. Do ostatecznego składowiska 
powinny trafiać tylko rzeczywiste odpady promieniotwórcze w możli¬ 
wie zredukowanej objętości. 

Ilości odpadów promieniotwórczych wytwarzanych przez elek¬ 
trownie Jądrowe są bardzo małe. ELektrównia jądrowa v Żarm«w«u 
po osiągnięciu pełnej mocy i860 MWe będzie wytwarzać: 

- ok. 500 m koncentratów powyparnych, niskoaktywnyeh, 
- ok. kk m zużytych jonitów niskoaktywnych, 
- ok. 460 m odpadów stałych niskoaktywnych oraz 
- ок. 'Ю m zużytych jonitów średnioaktywnych. 

Oprócz tęgo elektrownia wydzielać będzie nieco ponad 100 tysięcy 
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В]-" odpił - ów garowych. Filtr z oczyszczania tych odpadów uwzględ¬ 
niono już powyżej. V sumie będzie to ok. 1 5°0 ton zestalonych 
odpadów, w ogromnej większości /ok. 95 $>/ niskoaktywnych. 

Sąrtzę, że warto и tym miejscu dla porównania pokazać jakie 
ilości odpadów wytwarza w ciągu roku elektrownia węglowa /tabl. k/ 
ornz ile odpadów przemysłowych i komunalnych produkuje się rocznie 
w Polsce /tabl. 5/. Te ilości są ogromne, a trzeba jeszcze dodać, 
że duża częśó odpadów stałych ulega działaniu czynników atmosfe¬ 
rycznych i wprowadza do środowiska w ciągu długich okresów czasu 
znaczne ilości toksycznych metali ciężkich: kadmu, ołowiu, miedzi 
i in. Dwutlenek siarki jest przyczyną tzw. kwaśnych deszczów 
i głównym szkodnikiem lasów szpilkowych. Nie trzeba przy7>ominnć 
co dzieje się z wodami powierzchniowymi Polski w wyniku odprowa¬ 
dzania do nich nieoczyszczonych ścieków komunalnych. W zastawie¬ 
niu z tymi liczbami nisko- i średnioaktywne odpady promieniotwór¬ 
cze z normalnie pracującej elektrowni jądrowej, prawidłowo uniesz 
koriiiwione i prawidłowo składowane nie stanowią praktycznie żad¬ 
nego zagrożenia dla środowiska, ani dla ludności. 

W sprawie ostatecznych składowisk odpadów promieniotwórczych 
toczą się stale, szczególnie w gęsto zaludnionych i małych po¬ 
wierzchniowo krajach europejskich, dyskusje, czy lokować odpady 
przy każdej elektrowni jądrowej, czy budować jedno składowisko 
centralne, lub w przypadku dużej liczby elektrowni - kilka re- ' 
gionalnych składowisk. 

Buduje się składowiska naziemne oraz płytkie /ok. Z&Q m/ 
i głębokie /poniżej 600 m/ podziemne. Składowiska podzierc =e 
bywają zwykle lokowane w pokładach solnych, granitowych lub 
w pokładach gliny. 
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Ч'е ws7ystkich przypadkach lokalizacja składowiska musi za¬ 
pewnia'- spełnienie pewnych podstawowych kryteriów, z których 
najważniejsze to pełna izolacja feoLogiczna od powierzchniowych 
i podziemnych cieków wodnych, asejsmiczność terenu oraz mało wy¬ 
mierny, ale niesłychanie ważny aspekt akceptacji społecznej. 

Odpady nisko- i średnioaktywne zestalone w beczkach stalo¬ 
wych ustawia się w składowiskach naziemnych w wybetonowanych wy¬ 
kopach lub w bunkrach, zwykle betonuje i pokrywa warstwą ziemi. 
V. składowiskach podziemnych beczki ustawia s ie w podziemnych ko¬ 
narach i zwykle również betonuje. Odpady średnioaktywne lokuje 
sif oddzielnie od niskoaktywnych. Dokoła składowiska prowadzi 
sio systematycznie pomiary zawartości substancji promieniotwór¬ 
czych w elementach środowiska: wodzie, glebie i roślinach. 

Tak wygląda w ogromnym skrócie postępowanie z odpadami pro-
n; i o twórczyni i z elektrowni jądrowych, Vszystkim tym procesom poś¬ 
więcono i ciągle poświęca się wiele badań, a w wyniku ju2 prawie 
trzydziestoletniej działalności uzyskano szerokie doświadczenia, 
które jednoznacznie wskazują, ze nisko- i średnioaktywne odpady 
promieniotwórcze, prawidłowo uniesicodliwione i składowane nie 
stanowią zagrożenia dla środowi aka., ani dla społeczeństwa. Nie¬ 
wątpliwie szokującym społeczeństwo jest fakt, że składowanie tych 
•1'ipadów trzeba obliczać na ok. 300 lat - tyle czasu bowiem trzeba. 
.'ihy radioizotop cez-137 mający wśród nisko- i .średnioaktywnych 
odpadów elektrowni najdłuższy okres połowicznego rozpadu '30 lac ' 
- uległ całkowitemu praktycznie rozpadowi. Jest to okres czasu, 
7 którym nie spotykaliśmy się dotąd ani w naszych tecznicznych, 
nni w socjalnych rozważaniach i to chyba - obok oczywiście pro¬ 
mieniotwórczości, kojarzonej nieodmiennie z bombą atomową - powo-



duje, że odpady promieniotwórcze wywołują w społeczeństwach kra-
;ow wysokorozwiniętych, a także i w Polsce ostre odruchy sprzeciwu. 

Jak sprawy odpadów promieniotwórczych wyglądają w Polecę 
w świetle budowy pierwsiej, a miejmy nadzieję, że i następnych, 
elektrowni jądrowych. 

Odpady promieniotwórcze istnieją w Polsce od początkti pro¬ 
dukcji izotopów promieniotwórczych w b. Instytucie Hadań Jądro-
wych oraz rozpoczęcia prac nad technikami jądrowymi i wprowadze¬ 
nia ich do przemysłu, medycyny i rolnictwa, czyli od przełomu Ut 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. 

Równolegle z tymi pracami prowadzone były i są obecnie w In¬ 
stytucie Fnercii Atomowej, prace badawcze nad unieszkodliwianiem 
odpadów promieniotwórczych powstających w samym Instytucie i w ca-
'. у IT. kraju, we wszystkich placówkach mających do czynienia z izoto-
p w . protrieni otwórczymi. Zostały zakupione i zbudowane instalacje 
pc 11 pehn i czr.e , •*• których od ponad 20 lat wszystkie powstałe w Pol¬ 
sce odpady są przerabiane opisanymi wyżej metodami / nie stosuje 
?ię wyparki spalania i prasowania/. Są to również tylko odpady ni;--
ko- i średnioaktywne. Bitutnizowane odpady zamknięte w beczkach sta-
l.-i4-vch składowane są w Centralnym Składowisku Odpadów Promieniotwór-
czvch w Różenie /woj. Os trołeekie/. C.S.O.P. w Bóżanie stanowią 
stare rosyjskie forty, w których beczki ustawia s^c i betonuje 
w bunkrach oraz fosach, w których zabetonowane pokrywa się dodat¬ 
kom -> warstwą zietri. 

Dadania środowiska wokół składowiska /woda z rzeki Narwi 
w 4*rre i w dół od składowiska, woda ze studzien dokoła składowis¬ 
ka, -łeba i rośliny/ prowadzone już od ponad 20 lat nie wykazują 
żadnego wzrostu promieniotwórczości i są na poziomie takich po-



miarów w vkonywanych sys teiratyczn ie w calyit kraju. 
Składowisko to zbliża się do zapełnienia i istnieje koniecz¬ 

ność postukiwania następnej lokalizacji, rcając na uwadze również 
odpady 7. elektrowni jądrowych. Xie jest jeszcze zdecydowane evey 
odpady promieniotwórcze z elektrowni b^dą składowane w składowis¬ 
ku centralnym, czy tez w naziemnych składowiskach zalokalizowanych 
na terenie każdej elektrowni. Tym nie mniej trwają prace nad zna¬ 
lezieniem możliwych lokalizacji, przy czym poszukuje się trzech 
typów terenów: 

- na składowisko podziemne /poniżej 600 m/ głębokie, najpraw¬ 
dopodobniej w pokładach soli kamiennej, 

- na składowisko podziemne płytkie /150-200 m/, w pokładach 
soli, albo f̂ liny. 

- na składowisko naziemne na terenie teologicznie nieprze¬ 
puszczalnym ze sprzyjającymi warunkami wodnym /izolacja od wód 
naziemnych i podziemnych/. 

Dwa ostatnie typy składowiska zabezpieczyłyby składowanie od¬ 
padów nisko- i srednioaktywnych, które są obecnie przewidywane 
z elektrowni jądrowych w założeniu, że wypalone paliwo jądrowe 
będzie odsyłane do przerobu do dostawcy paliwa /ZSRR/. 

Składowisko podziemne, głębokie pozwalałoby na ewentualne 
składowanie również odpalów wy&okoaktyvmych. Jest to jednak in¬ 
westycja bardzo kosztowna i obecne prognozy rozwoju naszej ener¬ 
getyki jądrowej jej nie uzasadniają. 

Wszystkie sprawy techniczne związano z unieszkodliwianiem 
i składowaniem odpadów promieniotwórczych zostaną obecnie uregu¬ 
lowane wspomnianym na wstępie Zarządzeniem Prezesa PAA, wydanym 
na podstawie Ustawy Prawo Atomowe. Szczegółowe sposoby postępo¬ 
wania z odpadami są i będą w przyszłości określone instrukcjami 



akceptowanyiri każdorazowo przez organy Państwowego Dozoru 
Jądrowego. 

Dotychczasowe ponad dwudziestoletnie doświadczenia polskie 
z przerobem i składowańleir. odpadów potwierdzają wyrażoną wyżej 
opinię, że nisko- i arecnioaktywne odpady promieniotwórcze właś¬ 
ciwie unieszkodliwione i składowane nie stwarzają zagrożenia ani 
dla środowiska ani dla społeczeństwa. 

Wykorzystane źródła: 

Polska Akademia Nauk, Ekspertyza - Energetyka Jądrowa w Polsce, 
Warszawa, maj 198?. 

International Atomic Energy Agency, Nuclear Power, the Environ¬ 
ment and Man, Vienna 1982. 

A.P. Aleksandrów, redaktor, Jadernaja Energetika, Czelowiek 
i Okrużajuszczaja Sreda, Moskwa, Ener^roatomizdat 1984. 



TAJbLICA 1. Klasyfikacje odpadów promieniotwórczych. 
Gdpadv promieniuotwórcze są to: 

- odpady stałe. jeżeli moc dawki w odległości 10 ca od ich po¬ 
wierzchni wynosi co najmniej 2 /JGy/h lub skażenie powierzchniowe 
ich wynosi co najmniej 40 kBq/m dla beta i gamma promieniotwór¬ 
czych, lub 4 kBq/m'' dla alfa promieniotwórczych, lub zawartość w 
nich substancji promieniotwórczych wynosi co najmniej 100 wartości 
ALI/m3; 
- odpady ciekłe, w których zawartość substancji promieniotwórczych 

3 wynosi co najmniej 1 wartość ALI/m ; 
- odpady gazowe, w których zawartość substancji promieniotwórczych 

3 3 
wynosi co najmniej 0.001 wartości ALl/m lub 0.001 wartości DAC/m 

Kategoria 
odpadu 

Noc dawki w odl. 
10 cm od nieosło¬ 
niętej pow. odpadu 

Zawartość substancji 
promieniotwórczych 

w 1 «Г 

uapady nisko-
aktvwne: stałe 

ciekłe 
pazowe 

2 jiGy/h-2 mGy/h 10̂ -loJ? wartości ALI 
10^10° wartości ALI 
1 0 - 1 0 wartości ALI 
^3 -1 10 -10 wartości DAC 

Odpady średnio-
aKtywne: stałe 

ciekłe 
gazowe 

i mGy/h-100 mGy/h wartości ALI 
wartości ALI 
wartości ALI 

^i 3 10 -1OJ wartości DAC 

10-10 
10-10,: 
10 -10 

Odpady wysoko-
aktywne: stałe 

ciekłe 
gazowe 

powyżej 100 mGy/h powyżei 
powyżej 
powyżej 
lub 
powyżej 

10 
lu 
10 
10 

10 
7 
5 
•j 
J 

wartości 
wartości 
wartości 

wartości 

ALI 
ALI 
ALI 
DAC 

ALI - roczne wchłonięcie substancji promieniotwórczych drogą poka¬ 
rmową (dla odpadów ciekłych i stałych; lub drogą oddechową 
(dla odpadów gazowych), dopuszczalne istniejącymi przepisami 
dla os^to zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowa¬ 
nie jonizujące. 

UAC - pochodne stężenie w powietrzu substancji promieniotwórczych 
w odniesień u do radionuklidów, dla których nie są podane 
wartości ALi. 

Dane w Tablicy na podstawie wspomnianego w tekście projektu Zarzą¬ 
dzenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. 



TAF^LICA 2 Ważniejsze izotopy promieniotwórcze - produkty roz¬ 

szczepiania - powstające w toku normalnej pracy re¬ 

aktora energetycznego 

Izotop 
promieniotwórczy 

Gazowe 

krypton - 85 
l^rypton - Вт B 
krypton - 87 
krypton - 88 
jnd - 131 
jod - 133 
.•od - 135 
5 t ałe 

stront - 89 
stront - 90 
itr - 91 
nieb - 95 
c\rkon - °5 
ruten - 103 
ruten - 106 
tellu: - 120 ш 

Okres 
półtrwa¬ 

nia 

10,7 1 
45 В 
1,3 в 
2,8 g 
8,0 d 

21,0 g 
6,6 g 

51,0 d 
26,6 1 
59,0 d 
38,7 d 
65 ,0 d 
39,0 d 

366,6 d 
35,5 d 

Izotop 
promieniotwórczy 

ksenon - 133 

ksenon - 133 в 
ksenon - 135 
k s e n o n - 1 3 5 » 

cez - 13*» 
cez - 137 
bar - 1*łO 
cer - 1*ł1 
prazeodym - 1*»3 
cer - ikk 
europ - 155 

Okr ̂ s 
pól trwa¬ 
nia 

5,2 d 
2,2 d 
9, 1 g 
15,7 m 

2,1 1 
30,0 1 
13,0 d 
33,0 d 
i40 d 

28U,0 d 
5,0 1 

у oKresach póltrwania m - oznacza minutę, g - godzinę, d - dzień 
i i - lata. 
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TABLICA 3 Ważniejsze izotopy promieniotwórcze powstające w vc '?ie 

obiegu pierwotnego reaktora епех-кеtycznoco v> \,\niku 

aktywizacji neutronami zanieczyczcn i proćuktćw korozji 

Izotop 
promieniotwórczy 

chrom - 51 

mangan - 5*t 

kobalt - 58 

żelazo - 59 

kobalt - 60 

cynk - 65 

Okres 
pó2trwa¬ 
nia 

28-. d 

312 d 

71 d 

Jł5 d 

5,31 
Zkk d 

Izotop 
promieniotwórczy 

niob - 95 

cyrkon - 6U 

srebfco - 110 m 

tryt /wodór-3/ 

węgiel - 1*t 

argon - h1 

Okres 
półtrwa¬ 
nia 

35 d 

6*ł d 

250 d 

12, 3d 

5730 1 

i,8e 

V okresach półtrwania oznacza: d - dzień, g - godzinę, 1 - lata. 



TABLICA ** Odpany powstające w elektrowni wolowej mocy 1 000 MWe 
w ciągu roku 

Odpad Jednostka Liczba 

Odpady stale /pyły,kominowe, żużel/ 
dwutlenek siarki 
tlenki azotu 
rad-226 i rad-228 

Mc 
Mg 
MfT 
Bo 

700. 
138. 
20. 
1 1 lx 

000 
000 
000 
107 

TABLICA 5 Odpady przemysłowe i komunalne wytworzone w Polsce 
w 1966 roku*/ 

Odpad Jednostka Liczba 

ścieki przemysłowe i komunalne 
odprowadzone do wód powierzchnio¬ 
wych bez oczyszczania 
Pyły i gazy odprowadzone do 
atmosfery 

w tym dwutlenek siarki 
Oapady przeirysłowe staie skła¬ 
dowane na powierzchni bez zabez¬ 
pieczeń - stan na 1986.12.31 

w tym wytworzone w 1986 roku 

nr ^.565.000.000 

Mg 7 . 1 2 9 . 172 

Mg 2.82U.000 

Mg 1 . 3 9 3 . 5 3 7 . 8 3 i 
Mg 8 5 . ^ 1 9 . 0 0 0 

wg Głównego Urzędu Statystycznego, Rocznika Statystycznego 
1Q87, Warszawa, 1988. 
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IS NUCLEAR ENERGY SAFE? 
statement by Sible Schone 
Friends of the Earthe Holland 
There is a more to tell about the effects of low-level radiation, 
the safety of nuclear plants, the problems of the long-term storage 
of the high-radioactive waste the problem of proliferation of nuclear 
technology and the question if nuclear energy is necessary. I havt 
to confine myself, I shall only talk about the effects of lov-ievel 
radiation, the safety of nuclear plants. I'll end with sonc r-..-?-ar):s 
on the question if nuclear energy is necessary. 
low-level radiation 
An important question is, how dangerous is low-level radiation. 7:.ire 
has been done a lot of research on this topic, especially und-.r tr-. 
victims of the Hiroshima/Nagasake bombs and the workers in An>--ri:.ai. 
military reprocessing plants, like for example Hanford. Till Isst 
year the ICRP said there would be 125 cancerdeath's when 1 siiihoi, 
man receive 10 millisievert. Woman and children are two tii?es sore 
sensitive and babies three or more tiroes more. The estimate of t .-
ICRP was mainly based on the Hiroshime/Nagasaki studies. The last 
two years there has been a lot of critiqueon these studies. These 
critique led to the conclusion that the number of victims is 200-500 
instead of 125. The ICRP hćs partly agreed with these new estimate 
and works no» with the number of 200. 
Whin one makes a calculation of the number of victims of Tchć-rnobyl 
based on this estimate, one comes to about 50.000 victims ovt.v the 
next 50 years. It makes clear why there is so ruch discussion abou-
this topic in many countries. 
safety of nuclear power plants 
In America and Western-Europe there have been done risk studies or 
probabilistic safety studies from the mid-seventies. The most well-
knwn is the American Rasaussen-Report. In the U.S has been done also 
a number of studies on particular power plants. According to these 
studies the possibility of big accidents (melt-down, source tern; 
>3%) lies in the order of lO-'-lO"5. These results are far frcv. being 
exact for all the nuclear plants in the world. The majority of these 
studies deals with pressurised water reactors, only a very fe- deal 
with boiling water reactors. 

There has been a.lot of critique on these studies. Neither the accident 
in Harrisburg nor the one is Tchernobyl was foreseen. In the studies 
th-:-re is no discussion about, accidents that are initiated by earthqua¬ 
ke, fire, sabotage or acts of war. You can neither find in these 
studies an analysis of possible mistakes of the operators. In the 
Rasmussen-study you won't find an analysis of the consequences of 
things like broken lamps in the control room or stop-valves that are 
closed, while the operators think they're open. 
I want to emphasize that the scientific discussion in America and 
Western Europe is still running. There are still many uncertainties. 
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"or c-xar.pic hov viii :.ie containment react after a nelt-acwn, her-
big car. the biggest hydrogen explosion it cr the stea: <-::?losion 
chat can be the consequence cf a sudden dissolution ;:" the ~:;lter. 
hot radio-active core or the reactor? Another questiir. is what viii 
be the ccr.secuences of a complete break :•: the raair. pi-e of the primary 
ccolinc syste.?.? A further próbie™, is tha: the safety studies are 
c;:.centratcd on the pcssiility of a collapse of the containment and 
that they pay too little attention to a leak in the containment 'for 
= xar:ple vhen a part cf the melt en cere ccaas in touch with the contair.-
r.int' cr a socalled bypass accident, a type of accident «here the 
rad::-activity co^es firs: through the reeling systs- i.-. for example 
the turbine roops and fror. there in the open air. 

A ."air. p.;;..t in the discussion about nuclear safety is ".he human 
factcr. Let ~e illustrate this "-"ith a еулг.р1е fro* xy :wr. country. 
In Kclia.-.c there are two nuclear plants, m e ir. Dcdevsi.-i and one ir. 
Scrsfel-. The IAEA has recently done a study to the operational safety 
?:" Б.:гз5ь1е. The IAEA noticed rcr exa.nrls that the :г:гг!а,-=гг.-гпг. didn't 
control the operators well enough, that the technical chances, chit 
hsc beer: r.ads during •"he years were not adequately docu:->ćntat£Q ir. the 
p;ant drawings and fi '-sheets, that the plant surveillance progi =,~.ce 
•'hich is designed to periodically verify the proper functioning of 
safety equipment was not found to be sufficienly comprehensive. that 
there -»ere in several cases no fire-barrieras between the redundant 
safety systems, that the operators didn't have an adequate fire-
traii'img and finally that the en-.raency plan was incomplete. Before 
Tcherr.cbyi the most emergency plsns were based on the assumption 
that the radio-activity would remain within a zone of three miles of 
the nuclear plant. 
You can find these shortcomings in every plant in the world, not 
only m nuclear plants. The problem is that the consequences of these 
shortcomings in a nuclear plant can be лисп bigger than in any other 
plant. 

In the discussion about nuclear safety it is also very important to 
look at the ensequencens of a big accident. The Dutch oavernment 
has recently published a raport on the consequences of a aiiddle-great 
accident (source-term 1%). One possibility.is that the city of Rotter-
dan, the biggest harbour of Europe should be evacuated. Another 
possibility is that a very big part of the agricultural export will 
be blocked for years. A third possiblity is that the main drinking 
water area's will be so strongly contaminated that the use cf drinking 
water from these areas is iapossible for about thirty years. 

The most recent element in the discussion about nuclear safety is 
the concept of inherent safe reactors. A reactor is ealies inherent 
safe when a core malt down is impossible on physical grounds. In 
several countries scientists and engineers work on the development 
of these new type of reactors. In Holland aany people think it's 
wise to wait with nuclear energy till this development leads to 
results. 
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is nuclear energy necessary 
1. From a financial point of view the answer is no. In Holland the 
general expectation is that coal will determine the energy pric-, 
certainly on the long terr.. 
2. From an environmental point of view the answer is also no. The 
argument is that investments in saving energy are much more efficient 
than investing in energy production. 
Looking at Poland there is even a stronger argument: the use of coal 
in Poland is so immense, that it looks - at least for an outsider -
completely evident that you can better spend your money to improve 
ccal technology instead of using it for the building of nuclear plants. 

In a rational energy policy the two mam elements should be: 
1. a strong enphesis on a program for saving energy. In Holland for 
example a normal house used in the sixties and seventies more than 
3000 m3 gas pro year. This has for new houses been reduced to less 
than 1000 iar.d in several cases even less than 500) m3 pro year. It 
makes clear how big the possibilities are. Another example is the 
efficiency of electric washing machines, refrigerator and so on. 
This has been improved by thirty procent and more. And the same applies 
to industrial apparatus. 
2. the second element should be cleaner coal technology. This is a 
main point of interest in Holland. Attention should be payed to the 
problem of coal dust, flue gar desulpherisation, different technologies 
for NOx-reduction, the development of technologies for the environmen¬ 
tally acceptable use of the solid wastfe. 
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ZASADY OCHRONY PRZED PROMIENIOWANIEM; PRZEPISY MIĘDZYNARODOWE I 
KRAJOWE. 

Mgr inż. Ryszard Siwicki 

Co to jest ochrona przed promieniowaniem? Wg definicji 
jest to "zapobieganie narażeniu ludzi i środowiska na promieniowa¬ 
nie jonizujące, a w braku możliwości zapobieżenia takiemu naraże¬ 
niu, ograniczenie jego skutków w możliwie najwyższym stopniu." 

Zagadnienia ochrony radiologicznej są oczywiście takie 
same zarówno dla zastosowań promieniowania w medycynie np. przy 
badaniach rentgenowskich, jak i izotopów w badaniach hydrologicz¬ 
nych, przy akceleratorach, przy reaktorach jądrowych. Promieniowa¬ 
nie działa na nas tak samo, niezależnie skąd pochodzi. Mogą być 
swoiste różnice w sposobach zabezpieczania się, ale zasady są te 
same. 

Dla przypomnienia - co składa się na tzw. ogólne tło pr 
mieniowania, czyli skąd pochodzi jonizujące promieniował, 
naturalne. 

Przede wszystkim promieniowanie pochodzenia kosmicznego, 
którego natężenie zmienia się z wysokością. Na poziomie morza moc 
dawki wynosi ok. 0,3 mSv/rck. 

wzglgdne zmiany promieniowania kosmicznego 
20 km samolot naddźwiękowy 430 
12 km samolot 170 
4 kn w górach 7 
2 km w górach 3 
0 poziom morza 1 

- 0.2 km płytka kopalnia 0.5 
- 1 km głęboka kopalnia 0.2 
(wg UNEP, Radiation, 1985). 

Poza promieniowaniem kosmicznym do narażenia naturalnego 
zaliczamy jeszcze tzw. promieniowanie ziemskie (nasze bliższe i 
dalsze otoczenie) stanowiące o narażeniu zarówno zewnętrznym jak i 
wewnętrznym oraz narażenie wyłącznie wewnętrzne od izotopów znaj-
dujących się stale we wnętrzu naszego organizmu. 
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procentowy sJii*<i Q«. 
promieniowanie kosmiczne 15 1 
promieniowanie ziemskie (zewn.) 18 X 
promieniowanie ziemskie (wewn.> 62 X 
zawartość izotopów w organizmie 5 1 ' 
(wg UNEP, Radiation, 1985). 

Promieniowanie ziemskie pochodzi przede wszystkim od 
naturalnych pozostałości w glebie i innym otoczeniu potasu-40, 
rubidu-67, szeregu uranowego i torowego oraz w odniesieniu do na¬ 
rażenia wewnętrznego: od radonu, a zwłaszcza jego pochodnych. Izo¬ 
topy zawarte w organizmie to: głównie potas-^O i węgiel-14. W 
warunkach polskich dawka od tła naturalnego zawiera się w 
granicach 2-3 mSv/rok. 

Warto rozróżnić wymienione dwa rodzaje zagrożenia. 
Zagrożenie zewnętrzne odpowiada sytuacji kiedy źródło promieniowa¬ 
nia znajduje się poza organizmem, np. aparat rentgenowski. 
Pozostajemy narażeni dokładnie tak długo, jak pada na nas promie¬ 
niowanie . 

W sytuacji zagrożenia wewnętrznego izotopy promieniotwór¬ 
cze trafiają do organizmu z wdychanym powietrzem, ze spożywanym 
jedzeniem lub ewentualnie poprzez skażone rany. Narażenie trwa 
dopóty, dopóki izotop nie zostanie usunięty z organizmu, bądź 
dopóki sam nie wygaśnie. 

Do wymienionych źródeł naturalnych zagrożenia, od czasów 
pierwszego wybuchu atomowego w atmosferze, dodaje się jeszcze tzw. 
ogólnoświatowy opad promieniotwórczy - w ostatnich latach powodu¬ 
jący średnio dawki ok. 0,02 mSv/rok. 

źródłami sztucznymi promieniowania są oczywiście aparaty 
rentgenowskie stosowane w diagnostyce i terapii, radioizotopy 
wytwarzane w reaktorach jądrowych i stosowane również w radiodiag-
nostyce i radioterapii, w badaniach przemysłowych. 

Wiemy, że promieniowanie jest niewidoczne; jakie są możli¬ 
wości jego wykrycia? 

Jeżeli idzie o zagrożenie zewnętrzne to wiemy, że przy 
prześwietleniu rentgenowskim świeci ekran; przy zdjęciach ulega 
zaczernieniu klisza. Filmy analogiczne do stosowanych przy 
rentgenowskich zdjęciach zębów, umieszczone w odpowiednich 



kasetkach plastikowych przy ubraniu roboczym, stanowią podstawowe 
źródło informacji o narażeniu zawodowym. Jonizacyjne komory kie¬ 
szonkowe dają bezpośredni pomiar, z czułością wystarczającą do 
wykrycia małych dawek. Istnieją kieszonkowe sygnalizatorki ostrze¬ 
gające d2wi«?kiem. 

Nieco trudniejsza jest sprawa tam, gdzie może występowuć 
zagrożenie wewnętrzne, a więc skalenia promieniotwórcze. Poziomy 
vro^ne dla *ycia można natychmiast wykryć polowym pomiarem za 
pomocą licznika Geigera-MUllera. Ska2enia śladowe wymagają w 
zasadzie obróbki laboratoryjnej, tj. uprzedniej preparatyki radio¬ 
chemicznej dla przygotwania do pomiaru pobranej próbki. Istnieją 
samochody-laboratoria, które na miejscu, bez pobierania próbek, 
mogą zidentyfikować izotopy gamma-promieniotwórcze w krótkim 
czasie poprzez pomiar spektrometryczny. 

Jak na świecie ogranicza się dawki promieniowania? 
Zmiany jakie następowały w ostatnich 60 latach przedstawia tablica 

Narażenie zawodowe 

nazwa dawki rok kraj, organizacja wartość maksymalna 

tolerancyjna 

dopuszczalna 
dopuszczalna 

1925 

1936 
1950 

Niemcy 

USA 
ICRP* 

100 mSv/гок - nara2. 
zewn. 

300 mSv/rok 
I1"" mSv/rok (3 mSv/ 

tydz.) 

maksymalna 1956 ICRP 

dopuszczalna 1969 Polska 

50 mSv/rok naraź. 
zewn. i wewn. 

(150-750 mSv różne 
narządy) 

graniczna 1976 ICRP 
Polska 

50 mSv/rok całe ciało 
150 mSv/rok oczy 
500 mSv/rok inne 

Międzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej. 
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Nałety zwrócić uwagę, że liczby z lat 1956 i 1976 pozornie 
są zbieżne, ale kryje się za nimi inna filozofia. Pomijając bardzo 
istotne nawet szczegóły związane z wprowadzeniem nowych jednostek, 
najważniejszą innowację stanowi wyraźne sformułowanie całego 
systemu ochrony, nie ograniczającego się tylko do maksymalnych 
dawek. 

Do tej pory, w formalnych przepisach znajdowało się 
określenie "dawki maksymalne dopuszczalne". W praktyce starano się 
minimalizować narażanie, stosować zasadę pesymizacji. Tylko w 
definicji ochrony było "zapobieganie narażeniu". 

System przyjęty obecnie w polskich przepisach, zgodny z 
zaleceniami ICRP oraz IAEA , obejmuje 3 zasady: 
1. Uzasadnienie. 

Podejmowanie każdej pracy w warunkach narażenia na promie¬ 
niowanie wymaga udowodnienia, że zyski osiągane dzięki wykorzysta¬ 
niu promieniowania muszą przewyższa- wszelkie straty, szkody, na 
jakie jest się wystawionym. Bilans musi być dodatni. Ktoś ujął to 
zgrabnie tak: nikt nie powinien być narażony dla błahych powodów, 
ale też i błahe wątpliwości nie mogą pozbawiać korzyści z 
promieniowania. 

1. Optyma1 izowanie. 
Je6t wymagane, aby osób narażonych było jak najmniej, i na 

jak najmniejsze dawki. Tzn. nie ma sztywnej granicy; jeżeli można 
łatwo zejść niżej to trzeba tak zrobić. Natomiast wiadomo, że od 
pewnego poziomu dalsze redukowanie dawek staje się bardzo drogie i 
ewentualne fundusze można by spożytkować w lepszy sposób. W 
literaturze światowej przyjęto skrót: ALARA - tak małe jak tylko 
jest to rozsądnie osiąg«lne. W artykule 7 Prawa Atomowego zostało 
zapisane "...aby liczba osób narażonych była najmniejsza a 
otrzymywane przez te osoby dawki promieniowania były możliwie małe 
i nie przekraczały dawek granicznych". 

3. Dawki, graniczne. 
Ostatnim członem systemu jest wymaganie, aby otrzymywane 

dawki, stanowiące sumę narażenia zewnętrznego i wewnętrznego, 
były niższe od określonych w skali rocznej wartości. W praktyce 
celem zabezpieczenia się przed zbliżeniem lub przekroczeniem 
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wartości granicznej przewidziane są wielkości wtórne, inaczej 
Doziomv robocze, ustalane w zezwoleniu na działalność np. danej 
pracowni izotopowej czy też danej elektrowni jądrowej. Poziomy 
robocze są zawsze ułamkiem "oficjalnych' wartości granicznych. 
Dawki graniczne nie dotyczą dawek otrzymywanych od niezmodyfikowa¬ 
nego tła naturalnego ani nie dotyczą dawek otrzymywanych przez 
pacjentów przy postępowaniu lekarskim. 

Ustalając dawki graniczne rozpatrywano dwa aspehty. 
Pierwszy to skutki prędkie tj. dające objawy kliniczne (tzw. skut¬ 
ki nie-stochastyczne). Odpowiednia wartość w przypadku oczu wynosi 
150 mSv, a dla innych części ciała 500 mSv. 

Trzeba podkreślić, że nie przekraczając tych wartości 
zabezpieczamy się całkowicie przed objawami prędkimi. Istnieje 
wartość progowa. 

Drugi aspekt to skutki późne mogące objawić się np, jako 
nowotwór lub jeszcze później w następnych pokoleniach jako skutki 
genetyczne. Przyjęta jako wartość graniczna dawka 50 mSv 
odniesiona do całego ciała, odpowiada określonemu prawdopodobień¬ 
stwu, że może wystąpić u napromieniowanego nowotwór, ze skutkiem 

—4 —2 śmiertelnym. Ocenia się, że dla tej dawki wynosi ono 5.10 (10 
3v~ ), inaczej, że 5 osób z 10 000 napromieniowanych dawką grani¬ 
czą może zapaść na chorobę nowotworową. W szeregu przemysłów, uwa¬ 
żanych za w miarę bezpieczne, prawdopodobieństwo wypadku śmiertel¬ 
nego przy pracy jest na podobnym poziomie. Organizacje międzynaro¬ 
dowe zalecają jednak, że praca narażająca na dawki zbliżone do 
wartości granicznej może być dopuszczalna tylko wtedy, kiedy 
znajduje szczególne uzasadnienie. 

W naszym Prawie Atomowym artykuł 62 stwierdza, że kto 
dopuszcza do napromieniowania przekraczającego dawkę graniczną 
'podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny". 

Trzeba dodać, że dawki graniczne obecnie dotyczą nie tylko 
osób narażonych zawodowo, ale i poszczególnych osób z ludności. 
buma narażenia z różnych źródeł (bez medycznych i tła naturalnego) 
nie może w odniesieniu do tych osób w zasadzie przekraczać w skali 
rocznej 1 mSv. Tylko w szczególnych sytuacjach dopuszcza się do 5 
mSv, ale pod warunkiem zachowania wieloletniej średniej 1 mSv. 
Odpowiednio dla oczu do 15 mSv, i do 50 raSv dla innych narządów. 

Przy rozważaniu skutków stochastycznych ICRP zakłada w 
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obszarze najmniejszych dawek liniową zale2nosć między dawką a 
skutkiem, bez wartości progowej. Innymi słowy oznacza to, że w 
odniesieniu do skutków stochastychnych vpóźnych) nie ma dawki 
całkowicie bezpiecznej. 

Aktualne dawki graniczne przedstawia tablica: 

mSv/rok 
narażenie zawodowe narażenie ludności 

_ ___ _ ______„_— ___ _ __ _ ~"*T "* ~ 
50 całe ciaio 1 
150 oczy 15 
500 inne 50 

'od konkretnego obiektu jądrowego 0,25 mSv/rok. 

Warto jeszcze nawiązać do pojęcia tzw. wypadku radiacyj¬ 
nego. Występuj z tej okazji od dawna szereg nieporozumień, spowo¬ 
dowanych m.in. zmieniającą się i nadal niedoskonałą terminologią. 
Otóż w świetle właśnie terminologicznej normy polskiej, wypadek 
radiacyjny jest jednoznacznie związany z sytuacją kiedy występuje 
przekroczenie określonej dawki. Nie każde wydarzenie nadzwyczajne, 
nazywane nieraz awarią radiologiczną jest wypadkiem. Przy prawid¬ 
łowym postępowaniu, niejedna awaria nie doprowadza w ogóle do 
znaczących napromieniować. 

Np. w 1987 zgłoszono 77 wydarzeń nadzwyczajnych; z tego w 
9 wypadkach stwierdzono, że są to przekroczenia rocznych dawek 
granicznych. Maksymalna wartość sięgała 500 mSv. Napromieniowana 
osoba została przejściowo odsunięta od pracy w waruUkach narażenia 

Dosyć głośne tegoroczne wydarzenie we Wrocławiu, związane 
z nieprawidłową konserwacją izotopowych czujek dymu, w ostatecznym 
rezultacie nie doprowadziło do narażenia osób, a więc nie było wy¬ 
padkiem radiacyjnym. U paru osób stwierdzono promieniotwórcze ze-
nieczyszczenie organizmu na poziomie nie przekraczającym 0,15 % 
dopuszczalnej wartości. 

W laboratoriach izotopowych było w 1987 r. objętych kon¬ 
trolą indywidualną (filmami) ogółem ponad 7000 osób; spośród nich 
około 92 * otrzymało dawki poniżej 0,1 rocznej dawki granicznej. 

Jako informację dodatkową można podać, że narażenie w 
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Polsce z tytułu rentgenowskich badań diagnostycznych zostało 
ocenione (J.Jankowski, 1980) na średnio 0,8 mSv rocznie w odnie¬ 
sieniu do całego ciała, chociaż w przypadku poszczególnych rodza¬ 
jów badań średnie wartości dawek efektywnych kształtują się 
przykładowo jak następuje: 

mSv przy jednym badaniu 

rodzaj badania kobiety nę2czyźni 

zdjęcie klatki piersiowej 
zdjęcie małoobrazkowe j.w. 
prześwietlenie 2ołądka 

0.052 
0.20 
3,50 

2,15 
4,90 

18,00 

0,051 
0,21 
3,30 

3,30 
4,70 

18,00 

zdjęcie stawu biodrowego 
zdjęcie kręgosłupa lędźw.-krzyż, 
urografia 

zdjęcie zębów 
zdjęcie zatok 

0,021 
0,33 

0,023 
0,30 

(wg J.Jankowskiego, 1980) 

Narażenie w Polsce po awarii czernobylskiej, ocenione 
(K.Zarnowiecki, 1988) jako całkowite tj. od początku, do pełnego 
zaniku skaZeń, wynosi dla osób dorosłych od 0,4 do 2 mSv przy 
wartości średniej 0,9 mSv. Dzieci średnio 1,3 do 21 mSv. Zostało 
oszacowane, 2e ok. 0,3 dawki otrzymano w pierwszym roku po awarii. 

Skutki jakie powodują większe dawki w wyniku jednorazowego 
napromieniowania całego ciała przedstawiają się mniej więcej jak 
następuje: 
500 mSv przemijające zmiany we krwi 
7 50 u niektórych osób nogą występować nudności 
11)00 co 10 osoba może utracić włosy 
iOOG-ЭООи zaburzenia w czynnościach szpiku; 25 X -prawdopodo¬ 

bieństwo zgonu 
3OGO-5OOU 50 X - pawdopodobieristwo zgonu 
ponad 10000 mSv - śmierć, najpóźniej w ciągu kilkunastu dni. 
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Na tym tle można popatrzeć na fragment projektowanych tzw. 
poziomów interwencyjnych t j. wartości dawek, które miałyby być 
pomocne przy podejmowaniu decyzji co do środków zaradczych w sytu¬ 
acjach awaryjnych. 

zagrożenie 

całego ciała 
mSv 

5-50 

50-500 

napromieniowaniem: 

płuc, tarczycy, 
innych 

mSv 

5-500 

5-500 

500-5000 

akcja 

schronienie w 
domach 
podanie stabil¬ 
nego jodu w 
przypadku zagro¬ 
żenia tarczycy 
ewakuacja 

Wartości dotyczą tzw. wczesnej fazy, np. do kilku dni po 
awarii. Podane wartości mniejsze, stanowią granicę poniżej której, 
ze względów radiologicznych, poszczególne działania nie są celowe. 
Wartości większe stanowią zagrożenie indywidualne powyżej którego 
dane działanie staje się nieodzowne. 

Oceniając całościowo polskie przepisy w zakresie ochrony 
przed promieniowaniem można stwierdzić, że w chwili obecnej 
wszystkie podstawowe założenia zaleceń międzynarodowych (ICłtP, 
IAEA) są w nich zawarte, zwłaszcza w odniesieniu do dawek 
granicznych, pomimo znacznego rozproszenia poszczególnych 
zagadnień w Prawie Atomowym i w różnych przepisacn wykonawczych. 
W niektórych szczegółach przepisy polskie są nawet nieco ostrzej¬ 
sze. 

Pozostaje sprawą otwartą przełożenie tych, jeszcze bardzo 
śweżych przepisów na język praktyczny, w postaci dalszych wytycz¬ 
nych co do sposobów postępowania, liczbowych wartości wskaźników 
pochodnych, i co nie mniej ważne, w postaci popularyzacji zasad 
związanych ze zmniejszeniem rzeczywistego narażenia i optymaliza¬ 
cji ochrony. 

Dotychczasowe i obecne narażenie na promieniowanie w 
Polsce można uznać za znikome, czego dowodem są rejestrowane dawki 
co nie uwalnia bynajmniej od działań aby ten stan nie tylko 
utrzymać ale i poprawić. 
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A B S T R A C T 

Sine* the mid-1950's nuclear energy has played an increasing role in 
meeting the world demand for electricity production. Although during this 
period incidents and accidents have occurred, in most cases their effect was 
confined to the plant. Three accidents, however, were sufficiently serious as 
to involve off-site consequences for the public. The experience from each 
contributed significantly in the development of current emergency response 
criteria and planning arrangements at the national and international level. 
This paper summarizes these contributions as they relate to the development of 
Intervention levels for th» protection of the public in the event of an 
accidental release of radioactive materials to the environment. It Indicates 
the various measures taken by those countries that were affected by the 
release from the Chernobyl accident and reviews the subsequent actions by 
relevant international oganlzations to provide more comprehensive guidance on 
applying the principles of intervention and developing derived levels, 
particularly those aimed at controlling the consumption of contaminated 
foodstuffs, or their movement in international trade. Finally, it considers 
the prospects for developing a more harmonized intervention approach based on 
the guidance now being completed at the international level. 

BACKCROUMD 

1. For over 35 years, nuclear energy has made a significant contribution 
to meeting the increasing world electricity demand, with a current installed 
net nuclear capacity of 298 GW(e) and a total operating experience of 
4600 reactor years [1]. >o human enterprise can, however, be entirely 
risk-free and although the nuclear industry has developed and implemented 
standards of safety that many other high technology industries have yet to 
emulate, it has also recognized that no matter how low the probability of a 
failure leading to a significant accident might be, the possibility can never 
be entirely eliminated. Although Incidents and accidents have occurred at 
plants both within and outside the nuclear fuel cycle during this period, with 
few exceptions their effects have been confined within the plant; only a 
small number have involved any consequential need to implement off-site 
measures. Three of these, at Vindscale (which was not a nuclear power plant). 
Three Mile Island, and Chernobyl have had a significant impact at the national 
and international level on the development of emergency preparedness and 
response arrangements, including intervention criteria, for the protection of 
the public. 

2. In an accident the source of exposure is, be definition, not under 
control and therefore the system of dose limitation, recommended by the 
International Commission on Radiation Protection [2] and incorporated into the 
IAEA Basic Safety Standards (3), does not apply. Any consequenet exposure can 
be limited in extent, if at all, only by some form of intervention. However, 
the principles underlying the system of dose limitation can form the basis for 
planning this intervention. In particular, two of the three components of the 
system, namely "justification" and "optimization" have Important roles In 
aiding intervention decisions; the third component, dose llitite. Is not, 
however, relevant. The aims of intervention levels are quite different from 
those of dose limits. The dose limits recommended by ICRP are meant to apply 
to the sum of the doses from a specified combination of sources, a combination 
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which, amonc others, does not include exposures from nuclides present in the 
•:.-:vLronier.t due to accidents. Intervention lewis relate specifically tc the 
с::>;-:••; of -ction or protective measures being considered; the nature and 
:'• i.j c-f thsir in'rbcuction wiii iepend on the prevailing circumstances, 

'..i-)- t;*e «jyttnt of ths potential hazard [Table 1]. The projected levels 
.; •:•-. at vliic'i L^sy are introduced сад be defined quantitatively in terms of 

; ,. -.ton dose, ar.c are raf erred to, alternatively, is intervention levels 
.1 oi <:••>•?, "• : . i-jsncy reference levels" (EB_Ls) or Protective Action Guides 

• ). ' ..Hr cnt;:blish:iant is ьг. important prerequisite in emergency 
> .r.iiiric, ca It is upon these levels that any decision to implement protective 
с .isui-es durins ел accident should be based. The levels are usually 
rcocified in terns of dose equivalent, this being considered the suitable 
('Г; i::Btric cucrstity for expressing the stochastic risk to the individual. 
.' ...Id гл intake of radioactive caterial be involved, then the quantity, 
t.•-. lilted cose equivalent, or, cot.-itted effective dose equivalent, is more 
i.ri••: c; n a t e . ""Ъэ levels can also l>s expressed in terms of environmental 
-••:.•:.; «j.-iirations ar.J levels, (e.g. 5qm~3t Bqnr2, BqKg"1 or Gyh" 1) 
. :'-o'f 2 ] . TtiL-bs "derived intervention levels" represent the practical 
c--:j-.-i.':sion of tht intervention levels of dose and can be determined for the 
.- • :•.'. c.f potentially important radionuclides that could be released to the 
-,..•• i rcnraenl in the event of a nuclear accident [Figure 1]. 

POST-WIHPSCAJLE 

~>. Although reference values to relate environmental radiation monitoring. 
ri-t'.lts tc potential dose vere in use prior to the development of the nuclear 
- . r imiurtt-y, these were primarily concerned with military or civil deffenr-ь 
-:. •. :.:or.s, r:/.hŁr than the noraal protection of the public, including 
- - .: ;'.icn - •-_,.-. i г. с t contamination of the food chain. li was the fire in tht 
: 1 plutoniu.- ;•• rodu;Lion reactor at Windscale in 19S; [4j with its resultant 
-, •: с.м;е of 20,000 Ci of 1-131, together with other fission products, that 
! i V: hi&hlluhtr. 1 ibe need for establishing pre-determined criteria upon which 

: :.ss the introduction of acasures for the protection of the public in the 
•. c£ гл .-icci.'.or.tal release of radioactive materials to the environment. 

. . -:~z th.-? V-;iniscale accident, the United Kingdom Medical Research Council 
'.•.•-•:-.i nr.-J y-...tli&hed raccrr̂ r.L.'cied Eraergency Reference Levels of dose for tht 
... t.cclj, г-ч ' for specific organs, together with guidance for determining 

С ...v. levels in air, milk and on pasture for a range of fission products 
;'.. ! "ht intervention level concept was subsequently adopted and extended at 
v. r:. .--.i3 r,:.tior:s; 1 : V Ł I ; aj-id by the relevant international organizations. A 

• -y of t^2 ir;'.cr-.'c-ntion and derived levels applying in various countries 
-. V-.' tir: of th-s 1,11 accident is given in IAEA Safety Series llo. 55 16). 

FOST-THREE HILE ISUUID 

i. "n contrast to the Windscale accident, the meltdown at the Three Mile 
J-l •-:r! (.'.Tit 2 - Tuclear Рслгег Plant in 1979 did not lead to any significant 
ccr.tr-i;-. •Ion of t>.e off-site environment [71. However, it did result in a 
• - L.-.-w- .:• TŁ.-.CSS of the potential for large off-site releases, and over tht 

:L s.-vcral ytars prainpted a review of the existing guidance on the 
-risvviples of intervention for the protection of the public and its further 
.. :.•'. ̂ 'op.Tient nt the national and international level. The initial concept of • 
tinjle fix^d value of dose at which to consider the introduction of a 
particular protective measure began to give way to the more realistic and 
; flexible one of a dose range within which to consider talcing action. This led 
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to the now more generally agreed concept that there is a lower level of dose 
above which the need to introduce relevant protective measures should be 
considered (and below which the risks associated with their introduction are 
generally considered to outweigh those associated with the radiation dose) and 
• hither level of dose at which the measures should almost certainly have been 
taken. Where the predicted dose lies between these two levels, any decision 
on whether or not to Implement a particular protective metsure must weish the 
potential risks and social costs that its introduction would involve against 
the radiological risk that would otherwise pertain. 

5. By the end of 1985 guidance on emergency planning and preparedness, 
together with the principles and procedures for setting intervention levels, 
had been developed and published by the CEC (1982) [8], 1СГ:Р (1984) [9], 
ЫНО (1984) [101 and the IAEA (1985) [11|. The basic principles for planning 
intervention in the event of an accident had been formulated by ICRP as: 

- serious non-stochastic effects should be avoided by the introduction of 
protective measures to limit Individual doses to levels below the 
thresholds for these effects; 

the risk from stochastic effects should be limited by introducing 
counter-measures which achieve a positive net benefit to the individuals 
involved; and 

the overall incidence of stochastic effects should be limited, as far 
as reasonably practicable, by reducing the collective dose equivalent. 

The published guidance also included recommended numerical values for the 
upper and lower levels of dose on which to base the introduction of the key 
protective measures (sheltering, prophylaxis and evacuation) applicable to the 
early and intermediate phases of an accident [Table 3]. Although no 
internationally agreed values for derived intervention levels existed, the 
guidance identified the environmental measurements or materials for which they 
were needed, and the units to be used. Collectively, this guidance 
represented a general international consensus on the principles for 
establishing intervention levels for the protection of the public in the event 
of a nuclear accident. However, the setting of intervention levels for 
particular circumstances remained the responsibility of the competent national 
authorities. At the time of the Chernobyl accident a number of countries had 
specified intervention levels for use in conjunction with the emergency 
response arrangements applying to their major nuclear installations, such as 
nuclear power plants; several, Including tha USSR [Table 4], had developed 
and published derived inte.-ventlon levels for a range of radionuclides [12, 
13. 14]. 

POST-CHECTOBYL 

6. Th« accident «t Chernobyl auclear Power Plant on 26 April 1986 has bad 
• Major impact on the overall approach to emergency response planning, both at 
the national and international level, particularly as a result of the 
transport of radioactive oaterlal over long distances within the northern 
hemisphere and its subsequent inhooageneous deposition over very wide areas 
(IS). Although a nuaber of bilateral and multilateral agreements [16] 
relating to potential accidental transboundary releases of radioactive 
materials existed Where nuclear power plants were located close to the border 



between neighbouring countries,(e.g., Sweden-Denmark, Czechoslovakia-Austria) 
or within economic regions (e.g.. Council for Mutual Economic Assistance 
CCKEA), Commission of the European Conmunities (CEO), the type of accident 
which could disperse readily measurable «mounts of radionuclides across large 
areas of Europe, with detectable amounts over ouch of the northern Hemisphere, 
had not been taken into account in any international guidance or national 
«nurgency response arrangements. Existing national monitoring arrangements 
and the published guidance of the international organisations were aimed, 
primarily, at responding to relatively well defined releases originating from 
sources at specific locations within national borders, rather than to the 
transboundary consequences from contaminants originating from outside the 
country. 

7. Those countries which were directly affected due to deposition required 
a considerable effort during the initial assessment stage to identify the 
radionuclide composition and define the areas where the contamination level 
was sufficiently high as to warrant some form of protective action. The 
reactions of national authorities varied widely, ranging from simple 
reinforcement of their normal environmental monitoring programmes withouL the 
introduction of protective measures, to the banning of specified foodstuffs 
and, in one case, the provision of stable iodine as a precaution against 
excessive thyroid uptake of radioiodines (171. These differences in approach 
between countries, particularly with regard to the levels at which the 
protective measures were introduced, cannot be explained either by the 
variation in contamination levels or the predicted radiological consequences, 
nor by local differences in living or food habits. Certainly, a number of 
additional factors appear to have influenced the decision, the more important 
of which were of a political or economic nature (such as th*. proximity of 
elections, compensation for agricultural products, etc.) rather than meeting 
radiation protection objectives. Moreover, there was a considerable 
misinterpretation of the existing radiation protection guidance; for example, 
mixing the rationale upon which intervention levels are based, with that 
relating to dose limits. Figure 2 illustrates the range in derived 
intervention levels adopted by some 31 countries for Cs-134 and -137 for 
foodstuffs. This wide variation in response by national authorities, together 
with a lack of consistent and understandable advice to the public 
(particularly with respect to the potential contamination of food and the 
environment, and any resultant radiation do'-es and effects) undoubtedly caused 
much additional and unnecessary confusion and anxiety in a number of countries 
(181. 

8. The ismedi&te problem of advising on protection against radionuclides 
coving into the food chain identified an urgent international need for 
с ;>spreheri£ive guidance on princples, evaluation procedures and the setting of 
specific values in various environmental materials and foodstuffs at which 
controls on their use or consuoption may need to be introduced. In 1985 the 
IAEA had commenced preparation of a Safety Series document giving guidance on 
the setting of derived intervention levels in foodstuffs and environment 
materials. Following the Chernobyl accident, this draft was revised to take 
into account some of the lessons learnt and provide a more practically-
oriented document, including tabulated data for setting levels for a range of 
fresh and preserved foodstuffs. It was published in December 1986 as Safety 
Series Ho. 81 [19]. 
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REVIEW OF IHTERłlATIOHAL GUIDANCE 

9. At the time of the Chernobyl accident, the published intervention 
guidance was mainly directed towards the introduction of protective measures 
in the early and Intermediate phases of an accident, when the main concern is 
avoiding non-stochastic effects and limiting the extent of stochastic risk to 
individuals. However, even in a major nuclear accident involving the release 
of large quantities of radioactive material into the atmosphere, the need for 
protective Measures to limit the individual risk (e.g. sheltering, us* of 
prophylactics, evacuation) will be restricted to within relatively short 
distances - probably not sore than a few tens of kilometres - from the release 
point. Conversely, because the released radioactive material will be diluted 
in the atmosphere and subsequently dispersed over wide areas, the major part 
of the collective dose to populations resulting from such an accident will, in 
general, be accumulated out to much greater distances. At these distances, 
the Individual dose levels will be sustantially below those of concern for 
non-stocharric effects or for significant individual stochastic risk, 
nevertheless, the competent national authorities in those countries which lie 
along the route of the dispersed radiaoctive material may still consider it 
prudent to attempt a further reduction of the individual stochastic risk, and 
of the collective dose dr-triment for their populations, by introducing 
protective measir ;s such as controls on food supplies and drinking water. 

10. To avoid future repetition of the confusion which arose from the widely 
varying response actions, particularly the major differences in the levels at 
which protective measures were Initiated, several of the international and 
intergovernmental organizations were requested by their governing bodies to, 
inter alia: review the adequacy of existing guidance on the application of 
intervention dose levels, together with the criteria upon which numerical 
values of derived intervention levels are based; supplement this guidance 
with numerical values of derived Intervention levels (particularly for 
foodstuffs); and seek better international harmonization on the rationale for 
establishing derived intervention levels, particularly for the purpose of 
assisting international trade. Over the past 18 months, considerable progress 
has been achieved in each of these areas and there has been close 
co-ordination between the relevant organizations concerned, in particular, the 
IAEA, the World Health Organisation (WHO), the U.K. Food and Agricultural 
Organization (FAO), the OECD-Nuclear Energy Agency (HEA) and the CEC. The 
•ctlon taken by each of these organizations to meet its particular 
responsibilities Is summarized in the following sections. 

IAEA. 

11. An IAEA Advisory Group met In February 1987 to review the current 
guidance published by the Agency on intervention levels, taking into account 
the Chernobyl experience. It concluded that although the br.sic principles .or 
the protection of the public, as set out in IAEA Safety Series Ho. 72, 
remained valid, the supporting guidance had been developed tore in the context 
of intervention within the general vicinity of an accident, rather than for 
application to an accident having an impact over long distances, upon large 
populations and extending over long periods of time. The advisory group 
therefore clarified and amplified several parts of the existing guidance and 
identified areas Where further guidance needs to be developed. The main areas 
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Addressed were: 

the criteria upon Which to base the introduction of protective measures 
to reduce the stochastic risk to the individual and to limit the 
stochastic health detriment for the exposed population (i.e., the 
collective dose equivalent); 

the need to exclude exposures resulting from sources other than the 
accident itself when determining the level of exposure at which to 
introduce protective measures; 

- the need to take into account the special requirements of population 
groups that may be at particular risk (such as pregnant women and those 
having exceptionally high dietary intake of particular foodstuffs which 
кау be contaminated) when determining the level at Which protective 
Measures should be introduced; 

the measures that may be necessary for controlling persons who are not 
exposed to radiation in the normal course of their employment, but who 
may receive significant exposure due to their particular emergency 
response duties (e.g., firemen, ambulance, police, etc.) or because of 
the accidental contamination of their working environment; and 

the criteria, based upon optimization principles, for developing a 
longer-term, internationally harmonized approach to the trading 
problems which may arise in the event of any future nuclear accident 
involving the widespread contamination of foodstuffs. 

12. For determining whether protective measures to reduce the collective 
dose equivalent to the population would be warranted, the advisory group 
developed guidance on the application of the ICRP optimization principles for 
exE.-ining the balance between the detriment avoided by the introduction of a 
protective treasure and the direct costs of its introduction. Рог the case of 
food contamination, preliminary optimization calculations by the Croup 
indicated that the optimum value of dosel' for introducing the protective ' 
erasures, is likely to lie between 1 and 10 mSv from food consumed in any one 
v-;cr; it is relatively independent of the accident sequence, the specific 
r&jior.uclides involved and the size of the population likely to be affected by 
the pr cective measure. This level is consistent with the guidance already 
given :n Safety Series Ho. 72, which recommends a value of 5 mSv ats the level 
c: u:_<-••: below which the introduction of protective measures would not be 
v;;rrer.ted. The Advisory Group also noted that for the purposes of determining 
inttris intervention levels for application to the international trad* in 
foodstuffs, ал individual radiation dose level of 5 mSv per year would not be 
inconsistent with their preliminary calculations and conclusions. 

13. It was strongly recommended that those responsible at the national 
level for translating intervention dose levels into derived limits for 
regulatory purposes should exercise care to «void incorporating pessimistic 

Strictly «peaking, the optimum value of the "committed effective dose 
equivalent". 
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assuraplioas which might well lead to a substantial departure from basic 
radiation protection standards, major inconsistencies in protection practice, 
and unnecessarily restrictive and costly protective measures. Por example, 
when setting derived intervention levels for application to international 
trade In foodstuffs, it should be borne in mind that usually only a fraction 
of the total food basket is imported and that of this imported fraction only a 
limited amount is likely to come from the contaminated area. Generally, 
therefore, a derived Intervention level need apply only to a percentage of the 
total food Intake. 

14. On the basis of the reconnendations of the Advisory Croup the IAEA will 
publish a technical document (1AEA-TECDOC) in 1988 giving additional guidance 
in support of Safety Series Ho. 72. A revised edition of Safety Series Mo. 72 
is expected to be published in 1989, taking take into account comments 
received on the TECDOC, together with any recommendations by ICRP resulting 
from the current review by an ICRP Committee 4 Task Group of the guidance 
given in its Publication АО. In its revised guidance, the "ALA aims to 
develop a consistent approach for application to the three ery different 
post-accident situations which may prevail, namely: (a) the situation in the 
immediate vicinity of the accident site; (b) the situation where a country is 
affected by direct deposition of radioactive maerials; and (c) the situation 
where the sole contribution to the radiation doses received within a country 
is via imported foodstuffs or other imports. For the first situation, (a), 
the main emphasis will be on preventing the acute effects of an accident 
(caused by exposure to external radiation and by the inhalation of radioactive 
material) and limiting the risk of late effects (such as cancer) for 
individuals (as opposed to the population as a whole). In the last situt'.ion, 
(c), the main emphasis will be on limiting the risk of adverse effects for th 
exposed population as a whola. In situation (b), which is intermediate 
between situations (a) and (O, it will be necessary to consider the risk of 
adverse efects for individuals and for the population as a whole. 

15. Because the guidance given in Safety Series Ho. 81 on the determination 
of derived intervention levels will need to reflect these revisions, this too 
will be revised and broadened to include those situations where the main 
exposure pathway is via imported foodstuffs rather than direct deposition. 
Derived intervention levels will also be developed for other potential 
exposure pathways, particularly those within the immediately affected area of 
the accident, such as roads, land surfaces, buildings and contaminated 
clothing. 

WHO 

16. The prime interest of WHO is with health, and this is reflected in its 
activities relating to derived intervention levels. In April 1987 a WHO 
Expert Group reviewed various approaches for setting derived intervention 
levels for foodstuffs and prepared draft guidelines which were subsequently 
distributed to governments for review. After taking into account comments 
received, the guidelines чеге further reviewed and finalized by a Task Group 
in September 1987. 

17. In preparing the guidelines, it was recognized that it would not be 
possible to obtain universal consensus on what constituted an "acceptable" 
health detriment, or to set values for derived intervention levels in 
foodstuffs purely on the basis of optimizing the costs of the radiation (i.e., 
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health) detriment and the imposed protective measures. An important initial 
decision therefore, was the level of exposure, expressed in terms of the 
absorbed dose, upon Which the derived intervention levels should be based. 
The Task Group recommended that 5 mSv be used as the reference level of dose 
for this purpose. This is in line with the recommendations made by the 
International Commission on Radiological Protection on the accidental 
contamination of food [91, and with guidance published by WHO and IAEA [10, 
11), in which a dose equivalent commitment of 3 mSv in the first year 
following *n accident was selected as the level below which control measures 
would not be warranted. In practice, the individual dose in subsequent years 
is likely to be considerably less than that received in the first year, and no 
lower dose levels, or derived intervention levels, for subsequent years are 
recommended. Should, however, a particular situation result in no significant 
dose reduction in the second or third year, it would be for the competent 
authorities to decide on any necessary action, based upon the specific 
circumstances. 

18. At a level of projected dose of 5 mSv, the predicted risk for fatal 
cancer over a lifetime (SO years) is 10"* [2]. This degree of risk is not 
significantly different from that associated with exposure of populations in 
different parts of the world merely as a result of the natural background 
radiation and its variation. It is also comparable with the level of exposure 
indoors due to inhalation of naturally occurring radon and its daughters, 
which in some areas exceeds 10 mSv. Although the degree of risk predicted for 
an exposure of 5 mSv is two or three orders of magnitude greater than that 
achieved through current controls for normal operations at nuclear facilities, 
it was considered that a similar degree of control is not practicable in an 
accident situation, when the authorities are faced with the need to take quick 
remedial action, which in itself, should not give rise to undue cost or 
detriment to health. For the thyroid, an effective dcse equivalent of 5 mSv 
would imply a dose equivalent to this organ of 167 mSv when it is irradiated 
alone. Given the potential of the thyroid to concentrate iodine, and the 
incidence of non-fatal cancer following thyroid irradiation, this dose is 
considered to be too high. A ^yroid dose of SO mSv was therefore recommended 
to take account of these factors. 

19. Rather than place sole reliance on individual protection criteria, it 
was considered that an assessment of the total societal detriment should also 
be made to determine whether it can be reduced by setting a lower level of 
ind iv dual dose at which to intervene. The societal detriment is dependent 
upon i he number of persons exposed and hence the collective dose. If the 
basic JCR? radiological protection principle of keeping doses "as low as 
reasonably achievable" (ALARA) is applied, then this societal detriaent would 
be reduced to the point where any further reduction could not be justified. 
This point is determined by applying the optimisation technique developed by 
ICRP, in which monotary costs are assigned both to the radiation detriment and 
to the imposed pro'ective measure. The value of intervention level at which 
the sum of both of these costs (and hence the total negative impact upon 
society) is a minimum can then be calculated. Provided this calculated value 
is less than the previously chosen reference level of dose (5 mSv), it should 
be used as the new basis for determir.ing the derived intervention level 
values. Conversely, if it is not less than the reference level of dose, the 
latter value would be retained and used. By applying the approach developed 
by the IAEA Advisory Group, as discussed in Section 12, the optimization 
procedure was also used to verify, in a general sense, that the choice of 
5 nSv as the reference level of dose was realistic in economic terns. 
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20. The reference level of dose can be translate^ into cor 
radionuc1ide concentrations in foods (Bq/kg), froo а knovledse of th>.- average 
food consumption patterns within the country or ruii-.r. of concerr,. ? M s 
information is expressed in terms of annual const,"..'tier, for t':; r'jcr ioci 
groups such as cereals, vegetables, meat, etc. liic V"..'- ; ui'.'tlir.w •• •_••:-с и г " 
calculated Ъу compiling global inf oration en foc-J c:.:.. t.cn 3. .;•. •;„.•. ;, ćr.La 
from approximately 130 countries provided l-..с Ъ.'.з: . fo- ;t bli. :;:r ei'o!it 
different regional food consumption ptttem-.. U:.; •_ :...• : ::i.-.\_"- r. :cr. .1 
consumption in the different food croups, Ł hypot:.;-iual t,i.oL;.i .-Ilot i.-;.s, 
constructed for foods consuaed in qucntiti'jr pr^atcr t!»:.n 20 V.̂  p?r ;ĵ r:ior. per 
year. This value was chosen as the cut-off level, since for focis cor-.î -.jed in 
lesser quantities, extremely high contamination is necessary to reach the 
reference level dose. For calculation of tbs V.v:o guideline values fur derived 
intervention levels, a consunptior. of 550 kg of food r.r,ó 700 litres of 
urinking-water per person per year was tssuned. 

21. While it is not possible to predict which rLtJicnmlides viii be 
discharged to the environment when df.'Vtiloping generic, response <".rr:;-.;'.:-;tnti, 
those most likely to be of concern are: Strontiuru-90, Iodine-131, 
Caesium-134, Caesium-137 and PIutoniun-239. Althou;,.-. tUc presence of «rich of 
these radionuclides in food will produce a soaewhtii di f forent d^st vf-ri 
ingested in equal quantities, the raaionuclidps сьл Ъг diviOtd into tsii broad 
groups. Within each group, the differences are sufficiently sraail to allow 
fchs establishment of a single gentric set of derived intervention levels. The 
first group includes all of the actinides, such as Pliitoniurc- 239, for which a 
general dose-per-unit intake of 10~6 Sv/Pq hr>.s tâ -n prt-scril <.i, anJ thf. 
second embraces the remainder of the other above-ctntionc-d rv.dicr-jci iic-s, cuch 
as the radio-caesiums, for which the general dort-f-or- u::it iritjV-. J.̂ r l^tn set. 
at 10-8 Sv/Bq. These two dose-per-unit intake factors теге need i;i tbc-
calculafcion of the guideline values. 

ZZ. As one cannot predict which foods will be гonta--innicć ty i_;;ic>: 
radionuclides in the event of an accidc-nt, the Vi\C j w i'.';.•. L;IL- V/. ..; J .: Г.. t " t i 
on the premise that only one radionuclidc is involvw.! ^nd o;.ly .•> s::,;!t food 
group is affected. The guideline values so calcuicttu e.rc r.-.. sr. ,-:t'J in 
Table 5. In any given accident it is lively L'.ici. • -.т-г •_>...; с-... :, : •:. liiv 
will contaminate foods in more than one food ire *- ;- :•:-•;••. i •"-. r:~ • ... 
eventuality the methodology inctudes a gontr .1 :.:., > 11-•-:; :.. • . '.^:. 
Apportions derived intervention values to ocio-.-c-dsn. : •.'.',•.:. i.- ; .. . i 
contamination, thereby ensuring that the totcl •.';.ч- i :•-. •;• r.̂ i .., _ : '.: . 5 i:,v 
reference level. While the guideline vo.luos vou.'d 1 • ;.r.U j/ ;:-'. "'- I'•;.• 
general population, cddition&l values лге ^rc^idti f̂ jr ir,r.-:.s; l:..:.y cover 
four radionuclides in milk or water, b^sed on a cociii; pt.ion olS 275 litres each 
per rear. These values are presented in Table 6 t.nC w.re cc-iuidcr'.d r.pcessarjr 
since the infant diet is restricted to only n few foods and because the 
dose-per-unit intake for Strontium-90 and lodine-131 is hlgucir in the Infant. 

23. The guidelines ere intended to epply ot the rcl/.t of tcvsi^iic:, ; r.i to 
the form in Which the food is сопзикгй. I»ue to th-.- c:- ;>lc •: • i t >• c\ •_'...• fooj v.b 
«nd because most people obtain the corrponetils of ir.:ic cits. ;.-.-. :.:ror--.Ł 
areas, only a fraction of the food consa'.icd is likely to Ъг cc: ;. .::: t.d i;. a 
level corresponding to the level of contamination prevail i:.; in th. L.-.-U in 
which they live. By applying the dose control criteria describ. •-; ti-vt, the 
resulting mean doses are likely to be significantly lev/, r thun the chocc-.i 
reference level of dose. In practice special, less restrictive, levels may 



need to be considered For minor foodstuffs such as spices, herbs and tea, 
where vast quantities would need to be consumed before they made • significant 
contribution to the 5 mSv individual dose level. 

24. The WHO guidelines are aimed at assisting public health decision-makers 
who ei-e not specialists in radiation protection to exercise responsible 
j'.i'Sj'.uient, ЫНО considers that the guideline values would be of particular use 
to countries that <3o nof. £;ave s nuclear power programe end have not, 
the).-.;t'с re, c5iVfciop-;J expertise In this area. They are also intended to 
prcviie ;>. fc&sis for deve.'oping Advice fco РАО when eefctinf, control levels for 
contaninelion in foodstuffs moving in international trade-. The subject ot the 
Tank Group Report h&s been referred to the January 1988 neeting of the WHO 
Uxfcutive Board with a view to elaborating a «Sraft resolution for submission 
to the next World Health Assembly. It is anticipated that WHO will publish 
the guidelines by oid-3.988 under the title "Derived Intervention Levels for 
K^dionucJ ides ip. Food - Guidelines tor Application After Widespread 
Radioactive Contamination Resulting froE a Major ftatJietion Accident" (20). 

FAO 

2j . FAQ has a general concern with promoting and advising on food quality 
?.~\4 consumer prott-cL ior.. In December 198&, in response to requests froa 
several PAC Hocbf.- States for advice on ectior.s which would nosd to be LeV.fi. 
w:, tłi rt-gard to the radionuc1ide contamination of foods, particularly those 
coving in international trafie, FAO convened an E^ert C',:nsultat ior, Group which 
ri^ve Łoped and recomsiended "Interim International Radionuclide Action Levels 
fu-г Fouds" (lKAi.Fs) (21). The tens "interim" was used to provide for 
?t.rit>dical review and possible revision in the light cf experience and further 
k;iowled£--. In developing these levels, (e.g., Jor Iodine-131, 400 Bq per kg.; 
for Caesxixn-137, 500 Są per kg in the first year and n л" r'q per kg in 
subsequent years) a relatively conservative approach was adopted ir̂  order to 
provide wide aiargins of safety and be applicable internationally as widely as 
possible to minimize unnecessary interruptions to international trade. A 
co-..;ri с ted effective dost equivalent of 5 &SV for the first year of exposure 
fi.-\d I Bir.v for succeeding years WES used {50 mSv and 1С oi3v, геьис.-Л n/ely, to 
cptcific organs such as the thyroid), and the сonLaminated food item was 
assumed to represent 100 percent of the total intake of the consuming 
individual. In the absence of other relevant guideline levels, FAO proposed 
that the ISALFs be applied to international shipments of food. It else 
considered that their application would, inter alia., help to protect the 
«elfare of agricultural and fisheries eomaunities that might otherwise bt 
affected by such interruptions. The development of the FAC IRALFs v\s not 
intended to preclude the use of derived intervention levels in emergency 
situations or the development of such levels Ъу WHO and other relevant 
international organizations. 

2Ь. Following ihs distribution to all РАО Member States, the Report was 
discussed at the 20th Session of the Food Additives and Contaminants Committee 
of the Codex Alieentarius Commission In March 1987 I'. However, as WHO had 

The Codex Alimentarius Commission is the competent international body 
for developing harmonized food standards, including limits on food 
additives or contaminants, aimed at. the health protection of consumers 
and facilitating international trade. 
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not at this stage completsd its preparati_.r. o.' guideline values for derived 
intervention levels, the Report was submitted to the 17th Session of Lhe Codex 
Alimentarius Commission in June 1987 for "information only". As the result of 
an FAO/ЫНО inter-Secretariat meeting in Harch 19CS, e joint proposal on the 
levels of radioactive contamination of foods moving in international trade was 
«greed for submission to the Codex Alioentarius Coisuissioo Board in 
July 1988. It is expected that the proposals will then be widely distributed 
to FAO/UHO Member States prior to the Karch 1989 ceeting of the Codex 
Alimentarius Food Additives and Contaminants Cotmittee, which will consider 
the proposals together with any ССГЛСПЬЕ received. Ihe final proposals could 
then be adopted for official publication at the July 1589 meeting of the Codex 
Alimentarius Commission. The proposed levels (end the initial 1RA1.F values) 
are shown in Table 7 in comparison with the derived Intervention levels 
adopted by WHO and the CSC. 

27. Following the Chernobyl accident SEA carried out an independent 
assessment of its radiological lcpact together with a critical review of the 
emergency response in ЫЕА «ember Countries. The results are published in an 
HEA report, "The Radiological Impact of the Chernobyl Accident in OECD 
Countries", which was prepared under the aegis of the USA Commit tee on 
Eadiation Protection and Public Health (CRPPH) arid on the basis of information 
provided by those OECD countries vhich are Keobers of ЯКА [181. The review 
represents a first step towards identifying those areas to which attention 
oust be given in order to learn from the reactions and experience resulting 
from the Chernobyl accident. 

28. ВЕЛ has also established a CRPPH Expert Group on Intervention Levels 
for Nuclear Emergencies to review the emergency responses and corresponding 
primary and derived intervention levels adopted in its Member Countries, 
examine the potential for achieving generic derived intervention criteria, and 
provide guidance towards enhancing the international heraoniration of such 
intervention levels. The Group has endeavoured to identify the V.ey parameters 
influencing the decision-making process involved in cxnaginj. accident 
situations and has considered the potential for a better harmonization of the 
radiation protection criteria which govern the decirions to implement 
protective measures, including the possibility for harmonized nurat-rical 
values. It has also considered the potential for applying the optimization 
process in the development of generic intervention levels, and provided an 
input to the work of the W40 Task Group in its development of guidelines for 
derived intervention level.. The ЕЕЛ report is expected to be published in 
1988 (22). 

CEC 

29. Following the Chernobyl accident, levels for protection against 
Iodine-131 were recommended by the Corviission early in iiay 1936. At the end 
of Bay, the CKC Council of Ministers cgr«s<J on b-ixi^ja contamination levels 
for Caesiuffl-134 ал4 Caesiua-137 in agricultural produce imported froa outside 
the European Community; it also agreed that the levels to Ьг used for 
inter-Coeaunity trade would not bs lover (23). Un'-r Article 31 of the 
KURATOM Treaty, provision Is made for an Expert Group to advise the Cinmission 
on Radiation Protection. In 1987, using a simplified food basket and grouping 
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of isotopes, this Expert Croup recommended в cystern of easily applied levels 
which could be used in any future accident. This would serve as a temporary 
measure until a detailed examination of the particular situation had been made 
in order to determine the need for controls more appropriate to the specific 
circumstances. On the basis of the Expert Group's recommendations, the 
CoEuniEsion formulated s proposal for a Council of Ministers regulation laying 
down a two-stage system of maximum permitted radioactivity levels for 
foodstuffs, drinking water and animal feedtsuffs which can be speedily 
introduced in the event of abnormal radioactivity levels or of a nuclear 
accident (24]. 

30. When taking its decision on the Commission's proposal, the Council 
decided that the values previously agreed upon by the Council (e.g., in the 
case of Caesium-13* and Caesium-137, 370 Bq per kg for milk and infant foods, 
and 600 Bq per k£ for other foodstuffs) should remain in force for a further 
two year period. It also adopted a Regulation laying down the procedures for 
a more permanent system which would provide for the automatic introduction of 
maximum permitted levels of radioactive contaminants in foodstuffs and 
feedstiffs which may be placed on the market following a nuclear accident, or 
any other radiological emergency, involving food contamination. These levels 
acre based on the advice of the Expert Group and arc shown in Table 7. Once 
the emergency system has been triggered, the levels would apply for a maximum 
period of three months, during which time the Commission, having taken the 
advice of the Expert Group, could set limmits specific to the particular 
circumstances of the accident. The Regulation was published in the Official 
Journal of the European Communities on 30 December 1987 [251. 

FUTURE HARMOKIZATIOK 

31. Much of the public confusion and concern that followed the Chernobyl 
accident resulted from the inconsistent approach between countries, and in 
some instances within countries, in interpreting or applying the radiological 
criteria on which the introduction of protective measures should be based. 
The lack of published guidance on the application of the intervention 
principles and the setting of derived intervention levels, particularly for 
situations where the major concern is directed towards limiting the collective 
dose, was undoubtedly a contributory factor. The progress made over the past 
18 months, as reviewed in this paper, indicates that much has been done to 
redress these oraissions and there is now considerable common ground underlying 
the recommendations snrt guidance currently being developed by the relevant 
internetional and inter-governmental organizations. Bot only is there a broad 
consensus on the principles that apply for setting the intervention levels of 
dose, there Is also good agreement on cany, although by no means all, of the 
factors to be applied when determining derived intervention levels, 
particularly for application in any optimization process. 

32. Without doubt, the most important areas requiring further guidance 
relate to the trading and consumption of contaminated foodstuffs. When 
considering the possibility of future harmonization however, it is essential 
to distinguish between the levels that must be established for the purpose of 
implementing protective measures aimed at avoiding or minimizing health 
consequences (either to individuals or to population groups) and those which 
are necessary for minimizing any disruption in international trade. Although 
the basic principles of intervention should be common to both, any control 
regime established for the purpose of international trade has to be readily 
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understood and easily implemented by those who are not specialists in 
radiation protection. A single level (rather th>:-ri с гчг-.ge) at \.hi.ch to take 
action, based on a nininun; nunber of ruiiionuclidfts "_ foodstuff grcups (such 
as the procedure now being jointly developed by f/.O :u-! 4'KO) would sects best 
suited for this purpose. The penalty for cny sjwiif ifd generic .-jo roach to 
specifying action levels is that it asy be neccpsury to assign rscre 
conservative values to sotae of the input factors thrn vould be warranted on 
strict radiological protection grounds. Even so, ths resulting e-.ihujced cost 
of the protection may well be considered an "acceptable" sacrifice «lien 
corepared with the benefits offered by a harmonized control for contaminated 
foodstuffs еюving in international trade. 

33. In contrast, the harmoniretion of derived Intervention levels on which 
to base the introduction of treasures for the protection of tha public, 
particularly with regard to the confutation of foc:l;ti:rfs. ЕЛ у not be so 
readily achieved. Although the juiuriicc rnd levels c:':o;-t'y to be published by 
WHO ((Tables 5 nnd 6] neve been dcvclo^d in coiiji.net 1 c-n vith other 
iriternaticr al and inter-govemriiont.Ll oi;',nnizat ions, net all countries or 
intergovernmental oreanizat ions i.*~.y bt: prtpai'^d to ad':;", the rs-cop.".ended 
levels if they differ significantly frora thorje f.lre<.d>- in USE, parlicularly 
where these have Łcsn incorporptod inŁo nation.-?, legislation. E-:«;n where a 
broad degree of haraoriiz.-tion егг- Ъ-J ccldcved, svif i iclynl. f lex; t:. ii'.y Ł.JSŁ 
always be incory rated to tal.e into account circi!;:.sLancss which ire specific 
to the nature ot thu accident and of the particular area vhere thy protective 
measures may need to be introduced. Work on dovaiopinr; the principles for the 
protection of ttiR public in the event of a nuclear accident end s: tting the 
levels at which to implement thera has cosse a corsiiriertt-'e distance since the 
Windscale accident. Although we have yet to reach the goal of a fully 
harmonized intervention system, the progress and extent of international 
agreement already achieved indicates that the way is optm. 
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Figure 1. Processes that leed to be Modelled in Establishing 
Derived Intervention Levels for Single luclides 
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where DIL is the derived intervention level 
IL is the intervention level of dose, and 
DCF is a dose conversion factor which relates the two quantities 

via the processes/models shown 
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Figure 2. Variation in Derived Intervention Levels 
Analysis of Values applying in 
31 Countries at 31 Hay 1986 
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Table 1. Exposure Pathways, Accident Phases and 
Protective Measures for which Intervention Levels 

may be Established 

Potential exposure pathway Accident phase Protective aeasure 

1. External radiation from 
facility 

2. External radiation from 
plume 

3. Inhalation of activity 
in plume 

4. Contamination of skin 
and clothes 

S. External radiation from 
ground deposition 
activity 

6. Inhalation of 
resuspended activity 

7. Ingestion of 
contaminated food and 
water 

Early 

Intermediate 

Late 

Sheltering 
Evacuation 
Control of aeeess 

Sheltering 
Evacuation 
Control of access 

Sheltering 
Administration of stable 

iodine 
Evacuation 
Control of access 

Sheltering 
Evacuation 
Decontamination of persons 

Evacuation 
Selocation 
Decontamination of land 

and property 

Relocation 
Decontamination of land 

and property 

Food and water controls 

Hote: The use of stored animal feed to limit the uptake of radionuclides 
by domestic animals in the food-chain can be applicable in any of 
the phases. 
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Table 2. Useful Quantities for Derived Intervention Levels 

Derived quantity Relevant exposure 
pathways 

Relevant protective 
measure 

External gamma 
dose rate 
(Sv s-1) 

External gamma irradiation Evacuation, sheltering, 
from plume and from relocation 
deposited material 

Time integral of 
radionuclide 
concentration in air 
(Bq s B~3) 

Inhalation of plume 

External beta irradiation 
from plume 

External beta irradiation 
from deposition on skin 

Sheltering, evacuation, 
stable iodine 

Sheltering, evacuation 

She! ttring, ••vacuation 

Ground deposits 
of radionuclides 
(Bq m-2) 

External bete and gamma Evacuation, relocation 
irradiation from deposited 
material 

Inhalation of resuspended Evacuation, relocation 
material 

Concentration of 
radionuclides in 
foodstuffs, pasture 
or drinking water 
(Bq kg-1) 

Ingestion of foodstuffs 
or drinking water 

Restrictions on 
production or consuapticr, 
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Table 3. Primary Intervention Levels of Dose (mSv) 
Recommendations of Relevant International Organizations 

as at April 1988 

Type of 
Intervention 

Sheltering 

Stable iodine 
administration 

Evacuation 

Relocation 

Control on 
food 

advisory 
Organisation 

ICRP 
IAEA 
WHO 
CEC 

ICRP 
IAEA 
WHO 
CEC 

ICRP 
IAEA 
WHO 
CEC 

ICRP 
IAEA 
WHO 
CEC 

ICRP 
IAEA 
WHO 
CEC 

Whole body or 
effective dose 

equivalent 

Lower 

5 
5 
5 
5 

50 
SO 
100 
100 

50 
50 

>B/G 
-

5 
5 
_ 
— 

Upper 

50 
50 
50 
25 

500 
500 

1000 
500 

(1000 -

500 
500 
50 
-

50 
50 
_ 
-

Single organ, 
preferentially 

irradiated 

Lower 

50 
50 

50 

50 
50 
5 
50 

500 
500 
_ 
300 

skin) 

Hot 
Hot 
_ 
-

50 
50 
_ 
-

Upper 

500 
500 

250 

500 
500 
50 
250 

5000 
5000 
_ 

1500 
(3000 - skin) 

anticipated 
anticipated 

_ 
-

500 
500 
— 
— 

Source of data: Kefs. 18], [9], (10), (11) 
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Table 4. Criteria in the Soviet Union for talcing decisions on 
tasures to protect the population in the event of a reactor accident 

_ . - Level of exposure •ature of exposure B 

External sanna radiation (BSV) 2S0 750 
Thyroid exposure due to intake of 
radioactive iodine (atSv) 250-300 2500 

Integrated concentration of Iodine-131 
in air (kBq per day per litre) 

Children 1480 14800 
Adults 2600 26000 

Total intake of Iodine-131 with food 
(kSq) 55 550 
Maximum contamination by Iodine-131 of 
fresh milk. (kBq per litre) or of 
daily food intake СkBq per day) 3.7 37 

Initial Iodine-131 fallout density on 
pasture (kBq per square metre) 26 260 

If exposure or contamination does not exceed level A, there is 
no need to take emergency measures that Involve the temporary 
disruption of the normal living routine of the public. If 
exposure or contamination exceeds level A but does not reach 
level B, it is recommended that decisions be taken on the basis 
of the actual situation and local conditions. 

Zf exposure or contamination reaches or exceeds level B, it is 
recommended that emergency measures be taken to ensure the 
radiation protection of the public: the public should 
imneditely seek shelter indoors; tie* «pent outdoors should be 
restricted; on the jasis of the actual situation, rapid 
evacuation should be organised; the use of contaminated 
products in food should be banned or limited; dairy cattle 
should be switched to uneontaminated pasture or fodder. 

Source of data: lef. [131 



Table S• WHO GUIDELINE VALUES FOR DERIVED INTERVENTION LEVELS IN FOODSTUFFS 

Class of Cereals Soots & Vej. Fruit Heat Milk Fish Drinking 
radionoclide tubers vater 

High dose 
per unit 
intake 
factor 
U0-* Sv/Bq) 35 SO BO 70 100 45 350 7 

Low dose 
per unit 
intake 
factor 
П О " 8 Sv/Bq) 3500 5000 8000 7000 10 000 4500 35 000 ?00 

TABLE 6. WHO GUIDELINE VALUES FOR DERIVED INTERVENTIOH LEVELS 
IN MILK AMD WATER FOR INFANTS* 

Radionuclide 

Strontium-90 
Iodine-131b 

Caesium-137 
Plutonium-239 

Value 

160 
1600 
1800 

7 

(BQ/L) 

1/ 
У 
2/ 
1/ 

* Based on an a»eumed annual 
consumption of 275 kg «ach of r- Ik 
and rater 

ъ Based on a aean life of 11.5 days 
and an organ dote of 50 aSv to the 
thyroid 

1/ Applies to ftilk and water 

2/ Applies to milk only 



Table 7 . COMPARISON OF INTERNATIONALLV PROPOSEO/AGREED DERIVED INTERVENTION 
LEVELS FOR APPLICATION TO THE CONTROL OF FOODSTUFFS 

MHO 
Foodstuff 

O r * * Is 

Roots «nd 
tubers 

Vegetables 

Fruit 

Meet 

Hi Ik 

Fish 

Drinking 
water 

FAO 
Laval Foodstuff 

3500 
(55) 

9000 All 
(50) 

8000 
(80) 

7000 
(70) 

10 (Г • 
(100, 

4500 

(45) 

55 000 
(350) 

700 
(7) 

(IRALF) 
Laval 

Sr-90 70 

1-131 400 

Cs-134 550 

Cs-157 500 
(50) 

Joint WHO/FAO Proposal 
Foodstuff 

Mi Ik and 
infant 
foods 

All other 
fotHs 

Laval 

Sr-90 100 

Sr-90 1000 

Total 
gamut 1000 

(10) 

etc 
Foodstuff 

All 
except 
dairy 
products 

Dairy 
products 

: Level 

Sr-90 750 
I-I5I 2000 

AM 
other 
nuclides 1250 

(80) 

Sr-90 125 
1-151 500 

All 
outer 
iwclides 1000 

(20) 

Hi Ik for Sr-90 160 
infants I—131 1600 

CJ-157 1800 

A H other 
nuclides 4500 

t7> 

Hater for Sr-90 160 
infants 

All other 
nuclides 700 

C7) 

Levels for bata/gama emitters: Во/kg or Bq/L 
Levels for actinia are shown In brackets 
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THE FRENCH NUCLEAR PROGRAMME : RADIATION PROTECTION 

PRINCIPLES 

by 

R. COULON 

Commissariat a 1'Energie Atomique - Institut de Protection et de Surete Nucleaire 

Departement de Protection Sanitaire - BP 6, F 92265 Fontenay aux Roses Cedex 

1. THE FRENCH ELECTRONUCLEAR PROGRAMME 

More than 30 years ago, France has opted for nuclear power and is 

certainly more committed to this policy than any other country. This choice has 

been influenced by the fact that its fossil fuel ressources are very limited : it 

was therefore a major political priority for achieving national independence in 

energy production. 

Already, 70 % of our electricity is produced by nuclear power and by 

1990, it will reach 80 %. 

Table 1 shows the trends of the contribution of the nuclear programme 

to the total electricity generated : this programme started in the years 70s ; in 

1975. 10 nuclear stations were in operation producing only 17 TWh. 

Figure 1 shows the trends of the relative contributions of nuclear, hydro 

and thermal electricity production. 

The french nuclear industry covers all the stages of the nucJear fuel 

cycle, which starts with uranium mining and ends up with waste management. 

Although nuclear industry is very important in France, the number of 

operating companies is very limited ; electricity production, i. e. the operation 
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of nuclear power plants, is under the responsibility of oniy one company, EDF, 
a national company. 

The same is true for the construction of nuciear plants, under tne 
responsibility of Framatome, and for the rest cf the nuclear fuel cycle, almost 
entirely under the responsibility of COGEMA : Framatome and COGEMA are 
also under governmental control. This is an important aspect for the 
implementation of a good and strict policy in the safety and protection field. 

The main different stages of nuciear industry can be briefly described as 
follows. 

1.1. Uranium mining and milling 

Uranium ore is extracted from 3 main deposits (figure 2; associated wim 
plants making concentrates. 

Most mines are underground mines, but there are also some open-pit 
mines. The average concentration of uranium in the ore is generally between 
1 and 2 o/oo. 

1.2. Uranium enrichment 

After conversion into uranium metal and transformation into игалш.т. 
? 7 s hexafluoride (UF,), the concentration of " U is enriched by a Drocess involving 6 • ?v 5 

the gaseous diffusion of UF, : this enrichment, 3.25 uo for ~' L . is necessar\ 
for the fuel burned in PWRs. 

There are two enrichment facilities (figure 2). The ::rst one is operated 
for military use and is under the responsibility of COGEMA. The second one, 
EUROD1F, is a multi-national company, with the participation of France. l tah. 
Belgium and Spain : its production capacity is 10.8 millions SWU per year 
(SWU = separation work unit), but its actual production is adapted to the 
demand of the market. 

1.3. Fuel fabrication 

Two companies are involved in the production of the nuclear fuel. 



The former is specialized in the production of fuel elements for the 

nuclear power units of the light water type, with a production capacity of 

about 700 tons uranium per year, the other one makes fuel elements for the 

nuclear power units of the Gas-Graphite - Natural uranium type (GGNU) and 

for the nuclear power units of the Fast Breeder type (FBR), with a production 

capacity of about 500 tons uranium per year. 

I A. Energy production 

At the beginning of 1987, 49 nuclear units were in operation, 

representing a capacity of ^5000 MWe : in 1986, 2<fl TW.h were supplied, 

representing about 70 % of the total electricity generated in France. 

[n addition, [k units are under various stages of construction and are 

scheduled ro be connected to the national grid before 1993, they will provide an 

acditionai capacity of 17700 MWe. 

The location of the nuclear plants in operation or in construction is 

snown OP. figure 3. Most of them are located along the largest rivers, mainly 

the Rhone and tne Loire rivers. Two are located on the Garonne river and one 

or, t'̂ p Seme river, r.ot far from Pans. Some units are located near the torc.e-r 

WITH Beig:urr. Luxemburg arid Federal Republic of Germany 

Other piants are located on the sea shore. 

The strategy followed b> EDF is based on standardization : for that 

reason. U} of the present <t9 units are PWRs with a nominal power of 900 MU'e 

for 47 units and ] 300 \!We for 6 units. & units are GGNU. the type oi reactors 

built at the beginning of the french nuclear programme, and 2 are FBR (250 

and 1200 MWe), the type of reactor considered for the future programme. 

During the last 15 years, an important effort has been mace for the 

development of FBRs. 

The Creys-Maiviile FBR has been operating since the beginning of 19,36. 

Unfortunately, a leak on the vesse! of the fuel storage vessel oi ire handling 

system occured in March 1987 and. on account of the particular sensibility of 

the medias and, as a consequence, o: the public opinion after the Cherr.obsi 

accident, this event became an ai.-important evert. Although the current 

problems of Creys-Maivilie FBR srould not obscure the impcrrar:: progress 



л'.-ri;'" od i jr this :\pe oi reactor, it is evident that us :ммге development has 
to be decided at a political level. The technical feasibility o: FBRs has seen 
largely demonstrated, but the main problem which remains to be solved is their 
economic competitiveness with respect with PVlRs. 

For the future. EDF strategy is based on : 

- the control of ur.foreseable events ; the goal is to reduce the probability 
of accidental situations and, shouid such a situation occur, to limit its 
radiciogical consequences ; 

- the reduction of occupational exposure during maintenance : the existing 
nuclear power plants are getting older and need more maintenance 
ocerations ; 

- tf.c preservation of the economic viability. 

The implementation of this strategy lies on some basic actions, for 
example the intensive use of feedback, the promotion oi international 
exchanges oi information, and the quality of operating staffs, which requires a 
high level of training and strict organizational structures. 

1.5. Spent fuel reprocessing 

France has chosen the reprocessing route and has two reprocessing 
plants, one is located on the Channel shore, at La Hague, the other on the 
Rhone river, at Marcoule, (figure 2). 

The La Hague plant reprocesses LWR fuel : its capacity is <f00 tons/year . 
and will be quadrupled as of 1992, reaching 1600 tons/year. 

The Marcoule plant reprocesses GGNU fuel : its capacity is 
800 tons/year. Other special fuels, from military installations or irradiated in 
experimental facilities, are also reprocessed at Marcoule. Two units are under 
construction for the reprocessing of the FBR fuel and Mixed Oxide Fuel 
respectively. 

1.6. Waste management 

There are roughly two main categories of waste : 

- low and medium level wastes ; 



h:sh :e\ei wastes. 

Low зпс medium level wastes represent about 90 % of the total 
radioactive &as;es produced. They are stored in surface, or sub-surface 
facilities. in rranc::. such a facility has been in operation near the La Hague 
reprocessing plant since 1969 and will be full at the Beginning of the 90's. 
Another storage facility is under construction and wili be operational in 1990 
with a usei'iii life of 30 years. Their location is shown on figure '•+. 

The tisic principle for surface waste disposal is to protect the waste 
against agres?ions due то man or to water during a given period. The length of 
"nis period must be such cnat at its end the stored activity has decreased down 
:o a icvel for which The risk for man and its environment is unsignificant : in 
F-ranee, this period has been chocsen at about 300 years. This means that : 

trie was re onh (or mainly) contains radionuclides with short and medium 
r.aii-lives ; 

tnere is a limitation both for the waste specific activity and for the 
total activity stored on tne site. 

As i consequence, aiter the operational period during which the wastes 
are received, controlleo and stored, there is a period of 300 years during which 
a surw;. c: :re site is carried out. Then, the site returns to common use 
without u--\ rar^eiogical constraint. 

The prelection of the waste during the 300 years survey period is 
obtained by me multiple barrier system : 

:r:c :ir<z barrier is the waste itself and waste packaging : as a general 
rule, waste shall be coated, i.e. integrated and immobilized in a matrix 
ensuring containment or the radionuclides for a sufficiently long period 
oi time ; 

- the second barrier is the storage unit, its design and construction and the 
materials used ; 

- the third barrier is the selection of the site, and specially the geologic 
and hydrogeologie charasteristics of the ground. 

391 



Hign-level wastes, which contain long-lived radionuciiaes and transuranic 
elements and represent iess than 10 % oi the total waste produced must be 
managed differently. 

Due to their high activities and their low radioactive decrease, the 
duration of the period during which the waste must be isolated and protected 
must be very long. 

It is therefore necessary to use specific geologic formations. Various 
solutions are possible : salt, granite, clay or shales. 

The problem is not urgent : presently, high-level wastes resulting from 
fuei reprocessing are incorporated into a solid matrix featuring high chemical 
inertia. We call it vitrification. After vitrification the wastes are stored 
temporarily in special facilities with special ventilation for evacuation of the 
residual heat : it will need about 80 years. At the same time, studies are in 
progress in order to ?Ł:ect an appropriate site for a permanent repository : four 
potential sites in the four potential geological formations are explored 
(figure 4) : 

In each site, deep drillings and series of measurements will start iater 
this year to assess its geological characteristics. By 1990, the best site will be 
selected for the construction of an underground laboratory, where in situ 
experiments will be carried out until 1995. If the results are satisfactory and 
the relevant authorizations are obtained, the construction of the repository 
could then begin for completion by the year 2001. 

2. RADIATION PROTECTION IN NORMAL SITUATIONS 

Under normal routine -onditions, the operations involved in the 
production or use of radiation or radioactive materials, especially in the case of 
industrial electronuclear activities, can lead to exposure of the personnel 
concerned and of the population in general. 

This is not specific to the nuclear field, since most human activities 
carry with them their own particular hazards. It must be recognized that in 
nuclear field, security plays a very important role. 

Populations' exposure is due to the controlled release into the 
environment of low-level gaseous or liquid effluents. Workers' exposures derive 
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mainly from the proximity of a radioactive source, the containment of which is 

not absolutely perfect. 

For both categories, radiation protection is ensured by the application of 

the general System of Dose Limitation as recommended by the International 

Commission on Radiological Protection (ICRP) with its three main principles : 

justification of the practice, optimization of the level of protection, limitation 

of individual doses. 

These principles as well as the primary dose limits for occupational and 

public exposures and the Annual Limits of Incorporation (ALI) are expressed in 

a complete, precise, clear and strict regulatory system, with many other 

considerations for their practical application. This regulatory system must be, 

and is, in conformity with the European Community dispositions, and more 

especially with a Directive dealing with the Basic Safety Standards, also in 

conformity with the ICRP recommendations. 

2.1. Protection of the public 

Under normal conditions, the public can be protected by the control of 

effluent discharges, considered under three main aspects : procedures, 

limitations, improvements. 

2.1.1. Procedures 

The arrangements are : 

any effluent discharge requires previous authorization ; 

. application for a permit, addressed to the relevant authority, is 

accompanied by a report iii which the user provides all technical 

elements needed to justify the request and to assess the impact of the 

discharge concerned, accounting for its long-term natute and all possible 

pathways to man and leaning heavily towards conservatism ; 

. a technical examination of this report by qualified experts enables the 

responsible authority to pass judgment on its quality ; 

. the permit is granted only if the resulting exposure levels are found to 

be very low and without any health consequences, arid if attempts to 

reduce them still further are considered unreasonable. A whole series of 

additional dispositions is also included concerning the practical conditions 
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of discharge to be observed, the limits to be respected and the 
monitoring to be carried out on effluents and en the environment. 

Figure 5 represents the diagram for the authorization procedure JH 
France. 

2.1.2. Limitations 

In the case of limitations, the primary guarantee is provided by the 
respect of the values set by the Community Directive on Basic Safety Sandards. 
the unquestionable reference from the health viewpoint (table 2). 

However, since these values are related to the individuals rather man to 
the sources, and since the basic principie is to improve on the situation !Ль 
Low As Reasonably Achievable ; ALARA principle), secondary limits are ii\ec. 
within the range bounded on the upper level by the primary limits. 

The secondary limits can assume differents forms : 
expressed in terms of exposure they may concern : nuclear facilities JS Z. 
whole, all facilities located on a given site, or one particular г.-'ьп*. 
expressed in terms of activity they may concern : 
- the maximum discharge allowed during a given pence usually twe;vv 
months corresponding to a calendar year. This is the key pom: ot th? 
discharge license which may be either very strict but war ;je\ibie 
application, or broader but cannot be transgressed ; 
- time distribution of the discharge over the yearly оог-.od : 
- added activity in certain environmental compartment со г p:>,w-. 
For instance, a limitation of the activity added to the river water, u-
practised in France for liquid effluents, forces the users to adar>t tne 
discharge to the actual situation, reducing the releases at times of low 
water for example ; again, it cannot be transgressed. 

It is important to stress that various strategies are possible and can DC 
chosen according to the usual practices of each country. Tnerefore it weuc be 
useless to compare one practice with another on the basis of any aspect ti.ken 
separately : a protection policy is the sum of its components and can be judged 
on results only. However, whatever the strategy adopted, the principles applied 
and the ultimate aims are the same : the outcome is that the estimated 
exposure levels, already well in excess of those actually received, because of 
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me conservative assumptions adopted, shall still be very low, always below, or 

even we!! beiow, the limits set by the Community Directive (about 1 % of 

these limits) and below the variations of natural irradiation to which every 

individual is subject throughout his l i fe. 

2.1.3. Improvements 

With regard to a possible further reduction of these values, for example 

by application of the ALARA principle, two elements oi appreciation must be 

borne in mind. 

For psycho-sociological reasons, the economic optimum that can be 

defined at the level of public protect ion has already been exceeded. 

Retrospective studies have shown that the value given implicitly to cost of the 

unit oi collective exposure, when decisions have been taken in the past, is well 

above that obtained from a rational economic approach, as indicated in 

figure 6. 

Moreover, the various elements of the system are interdependent and 

should not be considered separately. It must be remembered, for instance, that 

an improvement at the level of public protection may lead to increase workers' 

exposure, because of the extra-effluent processing operations required. Another 

'actor to bear in mind is that effluent decontamination will generate solid 

wastes, and that the concentration of radionuclides in the stockpiles, in spite of 

their high degree of safety, may lead to a potential risk which would be 

avoidable by controlled effluent release into the environment. 

.:.2. Protection of workers 

Staff working in nuclear plants can be subject, within the limits set, to 

higher exposures than members of the general population. This is not 

exceptional, since occupational risks are accepted as part of professional 

activity although all efforts are made in the direction of occupational safety. 

Radiation protection oi workers in the nuclear industry is an important 

subject of concern. 

This is achieved in various ways, the main ones being : 
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the dose limitation system with its principles ano restrictions, expressed 
in regulations that set conditions under which work must be carried out 
in nuclear facilities ; 
strict monitoring of the doses received, by ambient and individuai 
measurements ; these measurements are carriec out permanently as 
prescribed, but are supplemented by specific checks at certain wori-
places and for certain operations ; 

. appropriate medical surveillance, which moreover has the indirect effect 
of ensuring a better state of health than that of equivalent hu^a-
categories ; 
the use of means and methods that limit exposure, particularly 
remote-controlled instruments performing certain tas«s in the rros: 
heavily exposed zones ;-
qualification, training and sensibilisation of personnel, protection beine 
first and foremost everyone's business ; 
proper organization of work in order to achieve trie highest degree o! 
efficiency. 
Owing to these means and methods, constantly improved by tecrirv 

progress and experience feed-back, occupational exposure will be kept as iov. as 
is reasonably possible below the set limits. 

This can be illustrated for three especially important operat;-.: 
.ranium mining, operation of power plants, fuel reprocessing. 

a) Uranium mining 
Owing chiefly to the exhalation of radon and its short-ltvec 

daughters from the ore, but also to dusts and diese! fumes, worn -r 
underground mines is a difficult point in the occupational exposure fie:. 
a feature common indeed to any mining activities. 

Considerable efforts have therefore been made to improve ;• 
protection of miners : stope ventilation, wide use of individual dosimetry, 
automation... This appears in figure 7, representing the evolution since 
1960 of the annual occupational average doses in french uranium гтнпез. 

b) Operation of electronuclear power plants 

Exposures in nuclear power plants are due largely (S5 %) tc 
maintenance work, variable in time and according to the reactor. 

At the level of individual exposures, the first obligation is ~i 
respect individual limits and to reduce average exposures. Regarding the 
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first point, statistics in France show that the limit was exeeded 50 times 

during the past 25 years and not once in the last 2 years. 

Concerning collective exposure the variations in time differ from 

one country to another (figure 8), but on the whole a slight downward 

trend is observed in spite of the ageing of facilities which increases 

exposures. 

This implies an improvement due essentially to experience 

feedback, which allows all past observations to be accounted for and 

applied to operating plants, to a thorough analysis of all causes of 

exposure and researcn on the means to cut them down. In this respect, 

tne dose reductions achieved dun o shotpeening of steam generator tubes 

between 1935 and S6 are (figure 9) highly significant and provide a good 

illuszriizion of the magnitude and success of such efforts. 

c) Fuel reprocessing 

Owing to tneir nature and the amounts of radioactivity involved 

it could be assumed that fuel reprocessing operations result in heavy 

occupational exposures. 

In fact the French experience with the Marcoule and La Hague 

piants shows that : 

. mean annual individual exposures are at around 4 % the annual 

limit with a favourable trend in time, especially regarding exposure 

distribution : annual exposures above 15 mSv affect only 1 % of the 

personnel, none receiving more than 30 mSv (figure 10) ; 

. collective exposures referred to total production show a very 

favourable trend, having decreased by a factor of 10 over 10 years at 

La Hague (figure 1 i). 

3. COMMUNICATION AND PUBLIC OPINION 

No other industry is continuously challenged by public opinion as nuclear 

industry is,although no other industry is submitted to such permanent 

constraints for keeping and improving a high level of safety and protection. 

Public anxiety facing nuclear activities cannot be denied, but it is 

generally based on emotional and irrational considerations. Moreover, this 

anxiety is often fosfered for political or other reasons of the same nature. 
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Nevertheless, governments are compelled to take this fact into account 

and to provide the information requested. 

This is a diff icult job, and the translation of a very complicated 

technology into a very simple language, understandable by the members of the 

public, is quite an impossible exercise. 

Moreover, i t can be observed that people do not easily accept 

information when coming from official sources : they are often more receptive 

to information coming from ecologists or other people who are generally 

against nuclear energy, and from the medias who are mainly interested by 

sensational news and are inclined to deform the truth in this direction. 

Table 3 shows the result of a national enquiry concerning the perception 

of various recent disasters : the Chernobyl accident is perceived as the most 

tremendous event by about 25 % of the population and this value has not 

changed significantly with time. 

In order to understand public opinion, a follow-up has been implemented 

in 1977. 

Figure 12 shows the percentage of negative answers to the question 

"Must One continue to built nuclear power plants ?" and its trend over 

10 years. One can observe that females are more negative than males and that 

the number of negative answers, almost constant and under 50 % until the 

Chernobyl accident, has increased significantly after the accident and is 

presently between 60 an 65 %. 

This observation is corroborated by the answer to the question "what is 

the strongest argument against nuclear industry 7" : 54 % of the persons answer 

that i t is the Chernobyl accident (cf. table 4) 

And finally the answers to the last 2 questions concerning the confidence 

of the public in the different sources of information demonstrate (cf tables 5 

and 6) : good confidence in the ecologists, the physicians, the technical experts 

from the French Atomic Energy Commission, bad confidence in the government, 

the politicians, and electricity producers (EDF). 
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Table 1 

E.D.F. 

Year 

Total production (TW.h) 

Nuclear production (TW.h) 

Domestic uses (TW.h) 

Exportation (TW.h) 

Nuclear contribution to 

the total production 

19S6 

345,8 

241,4 

317,5 

25,2 

69,8 % 

1985 

328,6 

213,1 

302,7 

23,4 

64,9 % 

1984 

309,8 

181,7 

282,3 

24,8 

58,7% 

1983 

283,7 

136,9 

268,2 

13,4 

48,3 % 
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TaDie 2 

LIMITS OF EXPOSURE 

i Effective dose equivalent 
^stochastic effects) 

I Dose equivalent 
: (non-stochastic effets) 

Lens 

Other organs 

WORKERS 

0,05 Sv 
(5 rem) 

0,3 Sv 
(30 rem) 

0,5 Sv 
(50 rem) 

PUBLIC 

0,005 Sv 
(0,5 rem) 

0,03 Sv 
(3 rem) 

0,05 Sv 
(5 rem) 
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Table 3 

AMONG THESE DISASTERS , WHAT IS THE 
MOST DREADFUL FOR YOU ? 

ACCIDENT OF THE UNION CARBIDE 
CHEMICAL PLANT OF BHOPAL IN INDIA 

ACCIDENT OF THE CHERNOBYL 
REACTOR 

SlDA 

ACCIDENT OF THE HOFFMANN 
LAROCHE CHEMICAL PLANT OF SEVESO 

MEXICO EARTH QUAKE 

BLACK TIDE IN BRITTANY DUE TO 
AMOCO-CADIZ SHIPWRECK 

OTHERS 

4 

J86 

21 

28 

15 

3 

27 

2 

4 

% 

F87 

22 

21 

28 

3 

22 

1 

3 

% 

J87 

18 

24 

30 

2 

18 

2 

6 
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Table 4 
WHAT IS THE STRONGEST ARGUMENT AGAINST 
NUCLEAR POWER ? 

TOO MANY POWER REACTORS 

CHERNOBYL ACCIDENT 

INCIDENTS IN FREHCH REACTORS 

OTHER REASON<S> 

Do NOT KNOW 

% 
'87 
14 
54 
18 
6 
8 Table 5 

Table 6 

THE FOLLOWING INFORMATION SOURCES, 
oo TELL YOU THE TRUTH IN CASE OF 
HUCLEAR ACCIOENTS IN FRANCE? 
GOVERNMENT 

ECOLOGXSTS 
E.O.F. 
JOURNALISTS 
C.E.A. 
PHYSICIANS 
CONSUMERS GROUPS 

POLITICIANS 

GUI 
OUT 

oux 
OUI 
OUT 
OUI 
OUI 
OUI 

! % 

| J87 
12 
53 
21 
35 
34 
50 
60 
7 

TO KNOW ALL ABOUT THE CONSEQUENCES 
OF THE CHERNOBYL ACCIDENT, 
MiW 00 YOU TRUST ? 
6OVERMKEMT 

ECOLOGISTS 

E.D.F. 
JOURNALISTS 

C.E.A. 
PHYSICIANS 

CONSUMERS G M M K 

POLITICIANS 

HOWDY 

Otfceis 

* 
J86 
8 
20 
г 
16 
17 
15 
8 
1 
* 
13 

1 
F87 
б 
IS 
5 
9 
U 
14 
12 
1 
18 
1 

\ 
J87 
4 
го 
3 
10 
24 
10 
U 
1 
* 
18 
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Figure 1 

Electricity generation in France 
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f i gu re 3 

NUCLEAR SITES IN FRANCE 
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Figure 4 

F R E N C H R A D W A S T E D I S P O S A L P R O G R A M 

CENTRE MANCHE 

SEGRE 
(Shales) 

'ARTHENAY 
^ V (Granite) 

ŚJSSONNE-
# MONTCORNET 

(Clay) ^ > , 

SOU LA*IllES 

MONTR 
(Salt) ' 

EVEL ", 
\ 

Low and medium-level waste disposal 
HigMevel waste (sites retained for preliminary investigations) 

306 



Figure 5 

AUTHORIZATION PROCEDURE FOR LIQUID AND 
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Figure в 
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Figure 7 
EVOLUTION OF OCCUPATIONAL ANNUAL AVERAGE DOSES 
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Figure 9 

EVOLUTION OF OCCUPATIONAL COLLECTIVE 

DOSES RELATED TO SHOTPEENING OF STEAM GENERATOR 

TUBES IN PWRs 
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Figure 10 
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Figure 11 

FUEL REPROCESSING : 
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Figure I? 
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INTEGRATED MEASUREMENT AND INFORMATION SYSTEM FOR THE SURVEILLANCE OF 
ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY (IMIS) IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 

A. Bayer, R. Dehos, A.Kaul 
Institut fiir Strahlenhygiene des Bundesgesundheltsamtes 

D- 8042 Neuherberg 

Abstract 

The "Precautionary Radiological Protection Act" passed by the German Par¬ 
liament has laid the foundation for the "Integrated Measurement and Infor¬ 
mation System for the Surveillance .of the Environmental Radioactivity" 
(IMIS) which is currently in preparation. The task of this system is the 
continuous surveillance of the environmental radioactivity. With this it 
provides in the case of events that are potentially of significant radiolc 
gical impact the informative basis for appropriate measures which can be 
introduced by competent authorities. The requirements to be met by the mea¬ 
surement systems and the environmental fields which are controlled by the 
various networks are described, as well as the various tasks which have to 
be fulfilled by the institutions involved in this system. The requirements 
to be met by the data processing system which makes the fast information 
technically possible are explained as well as the different modes of opera¬ 
tion of the total system. 

1. Introduction 

On December 19, 1986, the German Parliament (Deutscher Bundestag) passed 
the "Act on the Precautionary Protection of the Population against Radia¬ 
tion Exposure" (Precautionary Radiological Protection Act; Strahlenschutz-
vorsorgegesetz-StrVG). For the radiation protection of the public this Act 
has been assigned for the purpose 
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to survey the environmental radioactivity, and 

to keep both radiation exposure of man and radioactive contamination of 

the environment as low as possible by introducing appropriate measures 

in the event of an incident of potential radiological impact. 

For the purpose of monitoring the environmental radioactivity, this Act has 

laid the basis for an "Integrated Measurement and Information System for 

the Surveillance of the Environmental Radioativity, (IMIS)" which is cur¬ 

rently in preparation. This system is a far field monitoring system and 

completes the already existing near field monitoring systems in the vicini¬ 

ty of nuclear facilities. 

The overall concept of the system 1s designed in a way that the data ob¬ 

tained and processed in the measuring networks will provide a continuous sur¬ 

vey of the prevailing radiological situation, and, in the event of an inci¬ 

dent, the informative basis for appropriate measures which can be intro¬ 

duced by the competent authorities. 

2. Tasks of the Integrated Measurement and Information System (IMIS) 

The concept provides for the following tasks of the "Integrated Measurement 

and Information System" to be acted upon: 

continuous surveillance o* the environmental radioactivity 

early detection and assessment of events that are of potentially 

significant radiological impact (early warning) 

upon occurence of such an event, continuous comprehensive information 

about the actual radiological situation and assessment of the actual 

consequences, and 



accumulation of knowledge about the ensuing radiological situation and 
related consequences. 

In view of these tasks, the overall system has been designed to meet the 
following requirements: 

permanent measurement of .radioactivity 1n the required environmental 
fields 

speedy processing of measured data and communication to the appropriate 
authorities for further analysis 

forecast of potential future developments of the radiological situa¬ 
tion 

accumulation of currently known data and Information as a basis for 
speedy evaluation and decision making. 

3. Allocation of tasks within the Integrated Measurement and Information 
System (IHIS) 

The task to be accomplished mainly involves existing Federal and State au¬ 
thorized institutions and organisations (Fig 1). 

According to this scheme, the different environmental fields mainly concer¬ 
ned with the large-scale transport of radioactive substances are controlled 
by Federal Measurement Networks: 

German Weather Service (Deutscher Wetterdienst; DWD): 
air and precipitation 
Federal Environmental Office (Umweltbundesamt; UBA): 
air 
(Fig. 2a) 
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Federal Office for Civil Defence (Bundesamt fiir Ziviischutz; BZS): 
local gamma-dose-rate, ground surface deposition 
(Fig. 2b) 

Federal Institute for Hydrology (Bundesanstalt fiir Gewasserkunde; BfG): 
surface waters of the Federal waterways other than coastal waters 
(Fig. 2c) 

German Hydrographic Institute (Deutsches Hydrographisches Institut; DHI): 
surface water of the North Sea and the Baltic Sea, Including coastal 
waters 
(Fig. 2d) 

All data collected by the Federal Measurement Networks are gathered in the 
Central Federal Agency for the Surveillance of the Environmental Radioacti¬ 
vity (Zentralstelle des Bundes fur die Uberwachung der Umweltradioaktivi-
tat; ZdB) at the Institute for Radiation Hygiene (Institut fur Strahlenhy-
giene; ISH) of the Federal Health Office (Bundesgesundheitsamt; BGA). 

T>a surveillance of specific activity in other environmental fields such 
as 

foodstuffs, tobacco products, commodities, medical drugs and their 
basic substances 
animal feed 
drinking water, groundwater and surface waters (except Federal wa¬ 
terways) 
sewage, sewage sludge, residual and waste material 
soil and plants 
organic fertilizer 

is carried out by 43 state measurement agencies linked together into 11 
State Networks of the individual Federal States. 



The 11 Federal States are: 

Baden-Wii rttembe rg 
Bayern 
Berlin (West) 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfaien 
Rheinland-Pfalz 
Saarland 
Schlesw1g-Holste1n. 

All data collected by the State Networks are again first gathered in the 
Central Federal Agency for the Surveillance of the Environmental Radioacti¬ 
vity and then forwarded electronically for checking and processing to so-
called Guiding Agencies for the Surveillance of the Environmental Radioac¬ 
tivity. These agencies are: 

Federal Institute for Hydrology (BfG): 
surface water except Federal Waterways 

Federal Research Institute for Nutrition (Bundesforschungsanstalt fur 
Erna'hrung; BfE): 
foodstuffs (except milk and milk products, fish and fish products) 

Federal Institute for M1lk Research (Bundesanstalt fur Milchforschung; 
BfM): 
milk, milk products, soil, plants, animal feed, organic fertilizer 

Federal Research Institute for Fishery (Bundesforschungsanstalt fiir 
Fischerei; BfF): 
fish, fishproducts, Crustacea, mollusca 
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Institute for Water, Son and Air Hygiene of the Federal Health Office 

(Institut fur Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundesgesundheits-

amtes; B6A/WaBoLu): 

drinking water, groundwater, sewage, sewage sludge, residual, waste ma¬ 

terial 

Institute for Radiation Hygiene of the Federal Health Office (BGA/ISH): 

tobacco products, commodities, medical drugs and their basic substances 

After checking and processing, the data are electronically returned to the 

Central Federal Agency for the Surveillance of the Environmental Radioacti¬ 

vity for further processing. 

This Central Federal Agency has been assigned the task to sunmarize, pro¬ 

cess and document all data for the Federal Minister for the Environment, 

Nature Conservation and Nuclear Safety (Minister fur Umwelt, Naturschutz 

und Reaktorsicherheit, BMU). 

The Central Federal Agency 1s additionally assigned 

to provide the State authorities with data from the Federal Net¬ 

works 

to coordinate the international exchange of data between the Fede¬ 

ral Republic of Germany and supranational and international orga¬ 

nisations (CEC, IAEA) 

to develop models permitting an early assessment of radiation ex¬ 

posure 

to define and develop parameters and programmes required for the 

whole system 



To fulfil the third task, namely "to develop models permitting an early as¬ 

sessment of the present and the future exposure" the National Center for 

Radiological and Environmental Research (Gesellschaft fiir Strahlen- und L)m-

weltforschung; GSF) has been entrusted with the task to enlarge the exi¬ 

sting radioecolcgical model ECOSYS in a way that it can process forecasted 

as well as measured concentrations arriving from the various networks. On 

the basis of these data short term exposures shall te assessed as well as 

long term exposures, when appropriate models of progress were applied. Also 

potential measures shall be taken into account; this shall be done to find 

out an optimal measuring strategy. This model, PARK, is currently in prepa¬ 

ration. 

The Federal Minister for the Environment, Nature Conservation and Nuclear 

Safety makes the final evaluation of the radioactivity data and gives cor¬ 

responding recoimiendations. The Central Federal Agency assists the Minister 

in the performance of this duty. The Minister submits a report on the state 

cf environmental radioactivity to the Federal Parliament (Bundestag) and 

the Federal Council (Bundesrat). He informs the media and the public. 

To carry through these steps technically, a modern data processing informa¬ 

tion system will be established, so that 

the measured data will be very quickly processed, analysed and communica¬ 

ted to the participating authorities, 

the necessary forecasts will be made promptly, and 

the accumulated data and information will be very rapidly communicated to 

allow for immediate evaluation and decision. 



4. Modes of Operation of the System 

According to the situation encountered, the following modes of cperation 
apply: 

normal operation 
intensive operation 
sectional Intensive operation. 

These modes differ by frequency of sampling, measuring and data transfer 
which, compared to normal operation, are heavily increased during the inten¬ 
sive mode of operation. 

The change from normal to intensive mode of operation and reverse is acti¬ 
vated by the Minister for the Environment, Nature Conservation and Nuclear 
Safety on the basis of 

the system report Itself, due to exceeded thresholds; such a re¬ 
port to undergo various steps of verification in order to avoid 
false alarm 

information transmitted by trusty indicators about a radiologtcal-
ly relevant event. 

Depending on the prevailing situation, it must be decided which measurement 
system is to be switched over to intensive operation. 

5. Conclusion 

The establishment of an "Integrated Measurement and Information System for 
the Surveillance of the Environmental Radioactivity" provides for an early 
detection of possible future events of radiological impact on the popula¬ 
tion of the Federal Republic of Germany, and for a rapid and inclusive flow 
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of information between the measurement agencies and those responsible for 
assessing the situation, so that the appropriate countermeasure can rea¬ 
dily be introduced. 
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Fig. 2b: Measurement Network of the Federal Office for Civil Defense (BZS) 
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Fig. 2c: Measurement Network of the Federal Institute for Hydrology (BfG) 
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•".NI/U, IMPACTS OK N U C L K A K i'OWKR IN FINLAND 

i'.aJ: .-lion and Nuclear Safety 

7 :-,ere are four riuclear power plant units in Finland: two reactors 
v-j'15 MW, PWR., ot Loviisa, on the west coast of Finland and two 
'. -.ctors f 710 K'..', BtfR,- •:-. v Olkiluoto, on the west roast. The 

•::\Lfj -t L O ^ I F S were s-. firted up in 1977 arid 1030 6:vj those at 
CJ:i:uc'.;o x:~. 1?7с and 198 0. 

T••;••; reieesss of radioactive substances from the nuclear power 
• "u:!?~ a-.:i tr.̂ -ir r<r.rich.-.i3rit to the foodchains are reguiatorily 
..:"<:. с • ..'I : :• ..-:. lysirip u;:e racienuclides in foodstuffs produced 
•_:'; '•.: 2 i." • -'.i itr environs of the plan is, as well as in other 

.•-._e'j vi.icr. would refibcr tiie spreading of the released 
:. I.idc-s in the environn.em:. 

: ГО.т: AND RELEASE LIMITS 

I.i ordnr T.̂  .-:eep the rr-.iiation exposure for persons living in 
• .-j vici.T.ty of nuclear power stations at minimum, the 
H:.-.oactivo releases з!'.э11 be kept as low as reasonably 

v. _. - .-bit.. Ir. adriitir>:->., a special care must be taken ir. order 
;...;_ "c o:-:c'if.j.'i л fr ••cv.icn of the dose limit for individual members 
~>:~ p'j:ilic (ciefincd by ICHF j and t'no release limits derived froin 
T /.at f ractior,. 

. c- I iir.i ":..r:r doses iri Kinland are as follows: 
Avoiije cos о to the me:T\i>jrs of the critical group 0.1 rnSv'a 
Collective dese 5 manSv..'GWe 

~.v.ti limits are parallel and in practice the limit which results 



in smaller releases of radioactive materia- is binding. The 

annual release limits are individually determined to both power 

stations taking into consideration different environmental 

circumstances. 

3 RELEASES 

The power companies are obliged to monitor the releases of 

radioactive substances to the environment and to report them 

regularily to Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety 

(STUK). In addition they make dose calculations which are based 

on release measurements and environmental transport models. 

The releases from the Finnish nuclear power plants have been 

considerably below the release limits during the entire operation 

period of nuclear power. The liquid discharges have been within 

a few per cents of the authorized discharge limits. The gaseous 

releases have been insignificant. The releases of tritium and 

gamma emitting radionuclides to the air and to water from Loviisa 

and Olkiluoto nuclear power plants in 1987 are given in Tables 

I and II. 

The releases consist mostly of activated corrosion products 

and fission nuclides common to all nuclear power plants. Typical 

to the Loviisa plant is a notable amount of 1 2 4Sb. It originates 

from ammonia which is used to regulate the process in primary 

coolant. 

4 ENVIRONMENTAL MONITORING PROGRAMMES 

STUK has given guidelines for the environmental monitoring 

programmes. The aims of the monitoring are to confirm, that 

the releases from the power plants are within the permitted 

release limits and to follow the spreading of discharces in 

the environment. The results also serve as public information 

material. 
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The ек.зкрЗс of ar. acceptable programme for monitoring 
radioactivity in the environment of a nuclear power plant given 
by STUK is presented in Appendix. The actual monitoring 
programmes are designed individually for both plant sites, taking 
into account the the local circumstances and the design of the 
power plant. The guide values for the sensitivities in 
measurement of the environmental gamma radiation and the 
detection limits of the laboratory analyses are in Table III. 

The monitoring programmes of both power stations consist of 
about 500 measurements and analyses. The programmes were started 
at least one year before starting power production in order to 
get background information. The location of sampling areas in 
the vicinity of Loviisa power station are given in Fig. l.The 
display of radiation exposure rate meters is in the control 
room of the power station. TLD-dosemeters are read by power 
companies, which also carry out some of the sampling. Most of 
the sampling and the laboratory analyses are performed by tho 
Surveillance Department of STUK, which reports the results t< 
the power companies every three months. The expenses are full> 
charged from the power companies. 

5 SOME RESULTS 

Due to the low releases to the environment, the results of the 
analyses mostly reflect the variations in global fallout levels, 
and after the Chernobyl accident also the scattered nature of 
that fallout. As examples serve the 90Sr and 1 3 7Cs concentrations 
in milk (Fig.2). 

In general, if the annual release to water of certain 
radionuclide, excluding 3H, exceeds 108 Bq, it is possible to 
detect it in the aquatic indicators, sedimenting material and 
bottom sediment. Tritium releases higher than 1012 Bq/a are 
possible to distinguish from fallout level in sea water. On 
the terrestrial side, the releases higher than 107 Bq are 
detectable in large area precipitation collector. The former 
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was true L4.-.forO! tho Chernobyl accident, which brouhgt high 
aaoums of : 3 ч Cs and : - ? Cs and also activation products such 
as 11Cn Ag and s* Mn to Finland. 

In the following I will tell about the possibilities to 
distinguish the release nuclides of nuclear power plants in 
environmental samples from the Chernobyl nuclides. The 
presentation will concentrate on the monitoring programme around 
Loviisa powor station. The examples are from those sampling 
objects in which discharge nuclides are regularily detected. 
In most of the sampling objects, especially in foodstuffs, they 
have not been observed at all. 

During the refuelling and maintenance shutdown of the reactor 
units some particulate activation products are released to the 
air. From these x*°mAg has been detected usually in rainwater 
samples obtained from a large volume (1 m: ) precipitation 
collector. In years 1985-1987 the ;:°шAg releases have been 
of the order of 107 Eq (Fig. 3). In 1985 1'i°"hg was easily 
detected in rain water samples. In summer 1986 the x:°"• Ag 
deposition was one hundred times higher than the deposition 
originating from the power plant. Still in 1987 part of the 
: i o m дд j_n r a i n water came from the resuspension of the Chernobyl 
fallout. 

The brown algae, Fucus vesiculosus is an exellent bioindicator, 
which highly enriches almost all radionuclides. Before the start 
up of the power production Fucus from the dishcarge area of 
Loviisa power station cor.tained, besides potassium and oJther 
natural radionuclides, only relative long lived fission products 
as 90Sr, : э7Cs and 1 4 4Ce. They were remains from the fallout of 
nuclear weapon tests. In table IV this time is represented by 
year 1975. Ten years later activation products, -4 Mn, 6C Co and 
1 1 0 BAg and fission product 1 3 <Cs, which originate from the power 
station, are detectable in samples. In 1986-1987, the only 
nuclide left indicating the releases from the power plant was 
60 Co, which occurred in only very small amounts in the Chernobyl 
fallout. The aquatic fission and activation product r~leases 



were of the same order of magnitude in 1984-1987. Still in summer 

1988 there wore 1 1 O nAg and s * Mn from Chernobyl left in Fucus 

samples. The x 3*Cs and * 3 7 Cs deposition was so high in 

comparison to the possible discharge of those nuclides, which 

cause only some Bq's per kilogramme Fucus, that the cesium 

discharges will not be detectable in Fucus for years. 

The samples of sedimenting material reflect those radionuclides 

in water body which are attached to clay particles and dead 

plankton and fall down to the bottom. Besides Fucus, sedimenting 

material is one of the best monitoring objects in aquatic 

environment. Before the Chernobyl accident the l 3 7 C s 

concentration in sedimenting mateiial in Loviisa area was in 

general 80-100 Bq kg-1 dry weight (Fig. 4). Exceptionally, in 

late winter 1985 the 1 37Cs content was 230 Bq kg*1 , which 

indicated well the discharge at the end of the year 1984. The 
1 ' ' Cs discharges from years 1985-1986 were no more 

distinguishable from the Chernobyl fallout, which made the 

concentrations in sedimsnting material hundredfold. The 60Co 

content of sedimenting material follows well the discharges 

reported (Fig. 5). 
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Table I. Annual releases to the air from the nuciear power plants 
Loviisa 1 and Loviisa 2 in 1986 and J987. 

Nuclide 

3H 
5 1 C r 
5 «Mr» 
5 8 Co 
6 0 Co 
7'As 
95 Zr 
1 1 0 » Д д 
1 2 2 S b 
1 2 4 S b 
12 3ш Фр 

1 3 1 J 

1 3 3 I 

1 3 4Cs 
137 Cs 
1 3 3Xe 
Total 
particulate 

Release 
1986 

1.7 x 1012 
4.2 x 10' 
2.8 x 10s 
8.9 x 106 
9.3 x 106 
1.1 x 10' 
1.2 x 10s 
4.2 x 107 
3.5 x 106 
1.7 х-107 
1.0 x 105 

-
-

3.5 x 105 
1.9 x 106 

-

9.1 x 107 

Bq 
1987 

1.8 x 
3.2 x 
8.2 x 
5.6 x 
5.5 x 

-
1.1 X 
4.3 x 
1.6 X 
7.5 x 

-
4.6 x 
3.9 x 

-
-

3.0 x 

6.8 x 

101 
106 
10s 
106 
10f 

106 
10" 
10f 
10( 

10" 
10-

107 

107 



Table II. Annual aquatic releases from the nuclear power plants 
Loviisa 1 and Loviisa 2 in 1986 and 1987. 

Nuclide 

3 H 
5 * Mn 
5 7 Co 
5 8 Co 
6 0 Co 
9 S Z r 
1 1 0 . A g 

12 3m |рл 

1 2 3 S b 
1 2 1 S b 
1 J 5 S b 
1 3 4Cs 
1 3 7 Cs 

Total other 
than 3H 

Release 
1986 

1.3 x 1013 

1.1 x 108 

-

6.3 x 107 

1.7 x 109 

2.5 x 105 

1.5 x 10* 
6.3 x 10< 

-

3.3 x 108 

-

3 . 6 x 109 

1.0 x 1010 

1.8 x 1010 

Bq 
1987 

1.4 x 
2.3 x 
2.1 x 
6.4 x 
2.3 x 

-
1 . 1 X 

3.3 x 
6.8 x 
2.4 x 
5.7 x 
1.3 x 
4.6 x 

1.3 x 

1 0 1 3 

10 8 

10 6 

10 8 

10 9 

1 0 ' 
1 0 6 

1 0 5 

10 9 

10 7 

10 9 

10 9 

1 0 1 0 
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Table IJ1. Guide vnluos lor the Gonciti v;. tioG ."-n iv̂ asurGiEo:1.; 
of the environmental cairuua rjJiavio:i enć the се: ас; 
limits of radionucliće ar.al'.'SGS. 

.-„xtc-rr.al radiation 
radia tier, exposure rate r.et« 

Measurement ser.sitivitv 

10 % chance tc norn 
values 

10 Sv extra close 

:;.ncionuciiće analyses Detection Ii:r.it 

Л i r 
'-a-r.r.3 e m i t t e r s 

10 n Зс/ir,-

1 0 S r: / IT. ~ 

1 С Ьс /n " 

: : h , rr.e.^t олс c r a i r . 
:г.-.т.д e m i t t e r s 



Table IV. The radionuclide concentrations in Fucus vesiculosus 
in the discharge area of Loviisa in 1975 (before the 
starting of the power station) and in 1985-1987. 

Nuclide 1975 1985 1986 1987 

6 0 Co 
8 9Sr 
9 0Sr 

106Ru 

1 10 m A g 

'•25Sb 
1 3 4 Cs 

1100 

0 

0 

0 

52 

0 

0 

0 

0 

21 

13 

1000 

3.3 

39 

0 

15 

0 

7.3 

0 

1.3 

12 

0 

1100 

31 

44 

710 

83 

2100 

230 

97 

2700 

4900 

330 

1200 

7.7 

58 

0 

21 

0 

26 

11 

310 

770 

10 
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Fig. 1. Keasurement and sampling stations or areas at Loviisa: 
20 radiation exposure rate meters, 20-28 TLD dosemeters, 
2], 22, 24, 25 air sample collectors, 20, 22, 24 rain 
water collectors, 20, 30 drinking wnter, 22 lettuce 
and gracing grass, 31 apple, 32 hair moss, А, С fish, 
02, 1, 2, A, 10, Rl sea water, 1, 2, 2, Rl sedimontmg 
matter, л, В aquatic bi.oind ica tors. 
Reference stati.on Rl is located off : :ie map, about 14 
kin to the west of the power station. 
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Fig. 3. The 11Ои Ag releases from the Loviisa power station and 
ll°- Ag in rain water in 1985-1987. 
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Appendix 1 

1(4) 

Guide programme for monitoring radioactivity in the environs of a nuclear power plant. 

Object to be Number of measuring equipment or samples and 
monitored places of measurement and sampling 

Sampling frequency Analysis and 
frequency 

1. External 
radiation 

At least two radiation exposure rate meters 
at a distance of less than 1 km from the 
release point 

About 10 dosimeter stations evenly located 
in the most important directions from the 
plant at a distance of 1 - 10 km 

Supplementary monitoring is performed with 
spectrometric measurements 

Continuous measure¬ 
ment and recording 

<l-/a - annually 

2 - 4/a,and at the 
dosimeter stations 
I/a 

Display in the 
control room 

Gamma dose, 
4/a - annu¬ 
ally 

Gamma dose, 
gamma spectrun 
2 - 4/a 

2. Airborne 
radioactive 
particulates 
and iodine 

3 - 5 air sample collectors which can collect 
airborne radioactive particulates and iodine 
(also iodine in the form of organic compounds) 
located up to 5 - 10 km frcm the power plant 

Continuous collection, 
filters replaced 2/ 
month 

Gamma emitters 
2/month 
8 9sr and 9 0Sr, 

When necessary, supplementary monitoring is 
performed with a movable air sample collector 

2 - 6/a Gamma emitters 
2 - 6/a 

3. Deposition 3 - 5 rain water collectors located up to 5 -
10 km from the power plant 

Continuous collection Gamma emitters 

and 3H, 12/a» 8 V 90 

4/a 

/ 

and 9 0Sr, 



Appendix 1 

2 

- Object to be 
monitored 

Number of measuring equipment or samples and 
places of measurement and sampling 

Sampling frequency Analysis and 
frequency 

4. a) Soil 

b) Indicator 
organisms 

Soil samples are drawn from the area of the 
assumed maximum deposition to find out the 
accumulation of especially the long-lived 
radionuclides 

1 - 2 indicator species that strongly enrich 
many radionuclldes are collected 

5. Grazing grass Collective sample representing milk 
producing farms located at a distance of 
0 - 10 km from the power plant 

6. Milk a) Sample representative of milk producing 
farms located at a distance of 0 - 10 km 
from the power plant 

b) Sample representing the whole production 
of milk at a distance of less than 40 km 
from the power plant 

7. Garden produce At a distance of 1 - 10 km from the power 
plant 2 •- 3 species accumulating radioactive 
substances in different ways 

8. Grain 

a) once in about 
years 

b) 1 - 6/a 

2/growing season 

I/week 

1 - 2/a 

1 - 2 species at a distance of less than 20 km I/a 
from the power plant 

Gamma emitters 

ana90Sr 

Gamma emitters 

and 
9 0 

DA 

and Sr and 
0Sr, 1 - 6/a 

Gamma emitters 
(especially 
1 3 1I) 
2/growing 

season 

131 I I/week 

8aSr, 3°Sr 
and gamma 
emitters, 
2/month 

Gamma emitters 
1 - 2/a 

Gamma emitters 
8 9Sr and 9 0Sr 



ЛрропсНх 1 

3 

Object to be 
monltornd 

Number of moasurlny equipment or samples and 
places of. meaauremont and sampling 

Sampling frequency 
frcj"-"11' V 

9. Meat 1 - 2 types at a distance of less than 40 km from 
the power plant. The samples shall represent both 
grazing season and fodder season. 

2/a Г'1'Л \ ł t p У R, 

10. Drinking Representative sample from the power plant and the 4/a 
water surrounding area 

11. Discharge 
water body 

Water sample In 4 - 5 places in the discharge area 3 - 6/a 

Gamma rv̂ iLl-.or 
and 3H, 39Sr 
and°°Sr, -i/a 
Gamma emitters 
and 3H, 89Sr 
and 9 0Sr, 
3 - 6/a 

12. a) Sediments a) Sampling In several places in the discharge area n) once in about 
three years 

a) Gair-n 
pni ttors, 
90Sr and 
J39,240pij 
depth IHSL-
rlbutions 

b) Sedlmentlng b) Continuous collection in 3 - 6 places In 
matter the discharge area 

b) continuous 
collection 

b) Gamma 
emitttors, 
2 - 6/a 

c) Indicator c) Collection of 2 - 4 indicator species that 
organisms strongly enrich many ririioriuclldes ahd/or 

indicate the accumulation of radlonuclides 
in the water environment 

c) 1 - 2/a c) Gamna 
e^ltt^rs 
and 89Sr 
and 90Sr. 
1 - 2/a 
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Appendix I 

4 

Object to be Number of measuring equipment or samples and 
monitored places of measurement and sampling 

Sampling frequency Analysis and 
frequency 

13. Fish 2 - 4 species with different behaviour modo3 
that are in household use, collected from 
the discharge area 

2/a Gamma emitter 
2/a 

The measurement of radioactivity in man is annually performed for about 1 2 - 2 0 persona living at a 
distance of 1 - 10 km from the power plant. 



-Digni-. л _aworowsxi 
Ir.sryr:: Fizyka. Univ srsytet w Oslo 
5:>:s It 43, Blindc-rr.. 0316 Oslo ; . Norwegia* 

ZAGROŻENIE ŚRCDCWISI-.A I LUDNOŚCI OD ENERGETYKI 
r.-EJ V ŚWIETLE WYPADKU W C"ERNOBYLU 

Według oceny Komitetu Naukowego Narciów Z jednoc -. :.nych d/s 
Skutków Promieniowania Atorr.oweC'. (1Ш5СЕАР.). i.t;'ry jest r.ajwyższym 
w świecie autorytetem w dziedzinie r--dań nad . urażenie?4 

radiacyjnym, normalna praca elektrowni ;•:> irowych i r. -• zostać j 
części nuklearnego cyklu paliwowego, pr:.'-;-ycznie ni-, powoduje 
narażenia ludności i tylko znikome skażenia środowiske.. Z tego 
powodu należy uznać tę forme produkcji entijii, za 
najkorzystniejszą z punktu widzenia ochrony zdrowia ludzi, 
ekosystemów lokalnych i caiej biosfery. Przeciętny mieszkaniec 
Zie-i otrzymuje obecnie od całego światowego nuklearnego cyklu 
paliwowego, poczynając od wydobycia uranu i kończąc na 
składowaniu odpadów, roczną dawkf promieniowania jonizującego 
wynoszącą 0.27 uSv (Tablica i), tzn. około 0.C001 średniej dawki 
naturalnej wynoszącej 2400 .uSv rocznie, która w niektórych 
rejonat - osiąga stokrotnie wyższe wartości (UNSCEAR, 1333). 

Obecnie około 15% energii elektrycznej na świecie jest 
wytwarzane w elektrowniach jądrowych. Gdyby .o?a swiatovi energia 
elektryczna była produkowana tylko przez elektrownie jądrowe, to 
roczna dawka promieniowania otrzymywana przez przeciętnego 
ir.ieszkańca planety wynosiłaby 1,8 «Sv. Tak znikona dawka 
promieniowania nie mogłaby spowodować żadnych wykrywalnych zmian 
zdrowotnych w społeczeństwie. 



N'at r.Ti as* łscwo ^cż^a sobie wyobra^if jakie Korzystne skutki 

przyniosłaby całkowita el'r.inacja elektrowni węglowych, a także 

ir.r.ych źródeł energii opartych na paliwach kopalnych. W Folsce 

byłaby to likwidacja emisji 1.8 miliona ton pyłów, 2.8 miliona 

t:r. dwutlenku siarki (Rocznik Statystyczny, 1987) i 300 milionów 

t;r. CC. rocznie. Oznaczałoby to usuniecie przyczyny conajurniej 

kilku tysięcy zgonów rocznie, powodowanych w Polsce przez pyły i 

".lir.ki siarki .. elektrowni węglowych, usuniecie jedr.ej z głównych 

;:. _y :;/n wy-i.ranią lasów w Europie Środkowej, ginięcia ryb w 

; ri.racr. olirt tref icznych, ?. w skali birsfery usur.itcie głównej 

г. :.т.гуг.у efektu cieplarnianego. i groźby planetarnych zmiar. 

..-.•. tu, v:.odących do str-pienia lodowców. podwyższenia peziom-

:- .;.г,5'- с :k;?~ 30 .т., . niekorzystnych zmian geografii upraw 

:-;-nych. 

Jak bli-зкн jest ta groźba świadczy apel dc rządów świata 

•:v.. tosDvany przez uczestników międzynarodowej konferencji "The 

'... nging Global Environment - Implications for Global Security" w 

Г.-спсо w 13Sc г., o zmniejszenie o 20% emisji CC: ze spalania 

~-.liw kopalnych. W apelu tym s~vie.rdzono, ze "ludzkość 

p. zaprowadza obecnie niezamierzony eksperyr-enc :>d którecc 

kcr.cowych skutków może byr gorsza tylko wojna j^ir^w-,". w wyr.ik. 

p: dgrzania at.-r.csfery o 1,5 do 4,5° C, juź okolc г. 2С30 pozie-

:-• r.nów podniesie się o okoTo 1,5 - i irarr.aty:zr.i- :vir!ts:y =_-. 

:;.stość cyklonów (!few Scientist, 15?s;. ~apc ci •. -г.: ęcić t-_ 

katastrofie, bez rezygnacji z ob«rcr:ig? p-z~:.:r.:. żyria i : 

perspektyw dalszego rozwoju ludzkości, jirsr. .--.c-żll'.-'•? wyłączni e 

-^I--ŻZ całkowite przejście na energetyk* jądrowa.. łącznie z 

vz :'rnyx. jej stosowaniem dc środków transportu, przez r.ć 



elektryczny i wodorowy. 
Rozważmy jednak jak przedstawia sie_ sprawa w przypadku 

vieikich awarii elektrowni jądrowych, ktdre zgodnie z 
teoretycznymi przewidywaniami mogłyby prowadzić do poważnych 
strat wśró"d ludności. Wypadek czernobylski umożliwił" 
sprawdzenie tych przewidywań. Ponieważ była to prawdopodobnie 
największa z możliwych katastrof elektrowni jądrowych {nic 
jorszego poza pewna, agrawacją sytuacji radiacyjnej przy gorszych 
warunkach meteorologicznych i przy przedłużeniu emisji 
radionuklidow nie można sobie wyobrazić), stała się ona kamieniem 
n.ilowym w historii energetyki. Przez następne dziesifciolecia 
cudzie ona obiektem badań i każda poważna dyskusja nad energetyka. 
jądrową będzie musiała uwzględniać ich wyniki. 

Historyczny wymiar tej katastrofy, w której zginfło 29 
ratowników i 2 osoby z obsługi reaktora, wynika m.in. z dwóch 
powodów: 1) dysproporcji między ogromem technicznym wypadku i 
stratami ekonomicznymi (12,5 miliarda dolarów w ZSRR, wg. 
"iettir.en, 1988) a całkowitym brakiem strat wśród ludności, oraz 
2) lakiem wywołanym na ca£ej PÓJfkuli Północnej, prawdopodobnie 
r,a jwi&kszyrr. jaki zdarzył sie w okresie pokoju w czasach 
hist:rycznych, zupełnie nie uzasadnionym rzeczywistym 
zagrożeniem. 

W artykule ty:r przedstawif ocenę skutków katastrofy 
r;rrr.-iylskiej w odniesieniu do ludności i środowiska, dokonaną 
na pri;-.avie raportów radzieckich (USSR, 1986; USSR, 1987), oraz 
:ap;r:^ UiTCCEAR, •_partego na szczegółowych danych dostarczonych 
Kc-:it = t?wi przez 34 kraje (UNSCEAR, 1988). Ten ostatni raport 
jtst najpełniejszym z dotychczasowych opracowań, dotyczących 



cceny zagrożenia radia :yjnego luir.ości Ft̂ łkuli Północnej, 
wywołanego wypadkiem czerncbyiski-. 

EMISJA RADIONUKLIDOW 
Awaryjny wzrost mocy reaktora nr. 4 w elektrowni 

czernobylskiej spowodował" eksplozję pary wodnej i prawdopodobnie 
również wodoru uwolnionego z reakcji pary z cyrkonem zawartym w 
rdzeniu reaktora (142 tony) i z grafitem (2500 ton) (IPSN, 1386; 
Legasov, 1983). Eksplozja spowodowana rcezczelnienie reaktora 
oraz natychmiastową emisjf radionuklidow w formie gazowej i 
aerosoli a także w formie drobnych kropli stopionego paliwa o 
średnicy do 0.5 mm oraz czystek starych paliwa, rczkruszonego w 
czasie gwałtownych zmian temperatury, o średnicy do 10 mm . Te 
większe czystki osadzimy sie w pobliżu reaktora (USDOE, 1987). 

Rozszczelnienie reaktora umożliwił'o dostęp tlenu do grafitu, 
ktoVego pożar podtrzymywał" przez 10 dni gwałtowną emisje 
radionuklidow do atmosfery. W tym czasie spaliłb sie_ tylko 10% 
grafitu (Legasov, 1988) i uwolniła si<= tylko częs'ć lotnych 
radionuklidow. Pożar grafitu ugaszono dziwki wr^cz bohaterskiej 
akcji ratowniczej, podczas której zrzucono na reaktor oko?o 5000 
ton dolomitu, piasku, gliny, boru i ołowiu. 

Gdyby nie ugaszono pożaru emisja radionuklidow trwał"aby 
dalej, może nawet przez kilka miesięcy, prowadzać do znaczni--
silniejszych skażeń rejonu Czernobyla i dalszych okolic. Dziennit-
spalałb sie oko-?o 20 ton grafitu, dając moc termiczn\ окоЗГо S MW. 
Istniały również inne zrodzą ciepł"a, które powodowany enisj^ 
radionuklidow do atmosfery. BySTa no energia promieniowania 
radionuklidow w rdzeniu reaktora (20 MW) oraz reakcja cyrkonu ? 
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vcda_ (Zr + rh 0 > ZrOi -f 2H: > i spalenie uwolnionego wodoru '50 
śliw . -С.асгпа rr.o ; frodłd ciepła ЬуЗГа więc 78 MW a po wypaleniu 
v;c ioru 28 MW (IPSN, 1986) . Ta er.ergia była prawdopodobnie główną 
przyczyną wysokiego wzniesienia się radionuklidow w atmosferze, a 
następnie rozprzestrzenienia ich wokół całej Półkuli Północnej. 

W momencie awarii w rdzeniu reaktora znajdowały się 
radionuklidy o aktywności około 1 х 1020 Bq. Większość: z nich 
stanowimy molibden-99, ksenon-133, cer-141, bar.133, ruten-ЮЛ i 
cyrkon-95. Z wyjątkiem radioaktywnych gazów, kryptonu-85 i 
ks-:nonu-133, tylko czfs'c pozostałych radionuklidow zawartych w 
stopionym rdzeniu przedostała się do atmosfery. Według obliczeń 
specjalistów radzieckich, 10 do 20% lotnych radioizotopów jodu, 
ct:u i teluru zostało uwolnionych z rdzenia, a radionuklidow ni o 
Ic-nych 3 do 5,5% (IAEA, 1986). Ocena ta oparta była na pomiara. 
aktywności osadzonej na powierzchni gruntu w granicach Zwia_z!. 
Radzieckiego. 

w tycn obliczeniach zawożono, że początkowo radionuklidy 
vr:;io = 2Ty sif w atmosferze tylko na wysokość około 1 km zanim 
rczpocri? się pozi^r.y ich transport, oraz że następnie wznosiły 

niżej (IAEA, 1986). Jednakże pomiary prowadzane w 
ciągu pierwszych dwóch tygodni po wypadku wykazały 
bardzo silnych stgżen radioaktywnego jodu i cezu na 

dużych wysokościach w troposferze, aź do wysokości 12 k.ti 
iJr.:-;rov;ki i K^wnacka, 19S8) • Oceny oparte na modelach 
~.i :\пsportu na dalek:'.e odległości, biorące pod uwag| nasze poniary 
: :. 5ioa?:rywności na dużych wysokościach, (USDOE, 1987) oraz oceny 
cjarte na pomiarach depozycji radionuklidow poza Związkierr. 
F. э 5ziecki:r. (UKGCEAR, 19SS) dały wyższy odsetek uwolnienia lotnych 
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; = : u - : : " I: do 3 1 4 . 

АЧ t:. •••:-..'='•; r adier. - > ; i 3ów w :::;-:: r c-:-•.-.:.-= . i .. 1 :•: 1: ; 3c 

L-y2a w .-.i.-.er.;ie r;z.rocz|cia się awarii 2,5 razy vyisza c--

:.3tur з!г.-з j rocznej erisji rad ?"-.:-212 ć- i-.r-.-sfery (4, £:•;!?' 8q 

Jsvorcws'::. 1967) craz 200.000 razy -niejsrs od aktywności 

radion^klidów uwolnionych we wszystkich dotychczasowych 

-. :-:sp'.czjarr. jądrowych v atmosferze (2,2 x 10 : : Bq) 'V:;SCEAK 

1 r 3 2; -jlasstone and Dolan, 1930). Natomias- aktywność I:-.nego 

;.i-j-131 uwolnionego ze zniszczonego reaktora, siegaj^-s, wą. 

::»ny UNSrEAR 3,3 X 10; " Bq a cezu-137 " x 10! * Sq {UKSCSAR, 

ITSSi, r.::na porównać 2 wprowadzeniem, tych r;uk.lidow do at.T.osfery 

;;•;;: pr-'br;e wybuchy jądrowe. 

W r:k^ 1962, w którym dokcr.a^o r.ajwî -j-jj próbnych vyb-jchow 

a-:-•; sferycznych , o całkowitej iriocy rozszczepi er. i r-w>ij 7ó.£ ;:- , "~ 

-.jplozji wprowadziSTc dc atmosfery niemal 10C0 rary vi-t:-_ ; .-;'u-

:. . (3,2 :•: 10*° Bq) i okofo 6 razy więcej •:-;iu--i:T (4,5 :: 10 — 

3: niż wypadek czerncbylski ^UlISCEAR. 1Э?2'. : r-Llirr;-..< :y-:!: 

•ynika, że wypadek czernebylski uwolnił" i; :- c?f-vy '1 -.--z; 

-:.i-ij jcdu-131 i 12 razy wi^ce; c-iz^-l.-" r.ff •.-:•::;.-. г j:. 

i"-232:zepieniowa o mocy 1 megatony. Jednak procy jądrew,- -i'.-:: -.jr.-

ггг'-'зЗГу w .r.iejscach odległych :d okolic g^szo zal ud.-icnyc.-, 

.;•-••:-Inienia z elektreni czernebylskiej nastąpił'/ w terenie gozie 

•;^-".Ts: zaludnienia była trzykrotnie większa r.î  ir-=u.-.ic- r.d 

I-i .-.Torusi.. 1,7 razy wyższa niż średnio na Ukrainie i podobna dc 

_j£St-,s'ci zaludnienia w Polsce, Danii czy Szwajcarii. 

For.-.iary eerosoli zbieranych przy powierzchni zi=\T;i i na 

dużych wysokościach w troposterze i stratosferze w Polsce 
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i Jawcr - •-rsKi i F.owr.acka, iSES) wskazywały r; w pierwszych dniach 
po wypadku radioaktywność systematycznie spadała aż do 5 maja, 7 
i 8 maja wzrosła dziesięciokrotnie, a następnie, 11 maja, znowu 
obniżyła się o kilka rzędów wielkości. Było to zgodne zt zmianami 
emisji obserwowanymi bezpośrednio w czernobylskiej elektrowni, 
(IAEA, 19S6). Ta fluktuacja wielkości emisji 
radionuklidów wynikała ze zmniejszającej się skuteczności walki z 
ognieir. w reaktorze i odcinania jego dostępu do atmosfery. 

SKAŻENIA I DAWKI PROMIENIOWANIA 
W ciągu 10 dni emisji.- zmienne warunki pogodowe, z wiatrarri 

wiejącymi w różnych kierunkach na różnych wysokościach, 
doprowadziły do bardzo skomplikowanej sytuacji skaźen (Pys. 1). Z 
całkowitej aktywności uwolnionego cezu-137, 43% zdeponowano si^ 
w Związku Radzieckim a 38% poza jego granicami w Europie, 3% n.-
oceanach a reszta w innych rejonach Półkuli Północnej (UNSCEAF., 
1988; . 

Najwyższa "lokalna"depozycja cezu-137 poza Związkiem 
Radzieckim była znaleziona w Szwecji (85 kBq/m2), w Szwajcarii 
(43 кЪа/т2), Bawarii (45 kBq/m2 ) i w Austrii (33-E3 kBq/r;2 I 
(Jaworcwski, 1988a). Średnia depozycja tego nuklidu w Szwecji 
wahała sie_ w różnych rejonach od 0.8 do 31 kBq/m2 , w Finlandii 
była 14.7 kBq/m2, w Austrii 23,1 kBq/m:, w Niemczech Zachodnich 
od 2,7 do 16 kBq/~2 , w Rumunii 4,5 do 18 kBq/m1 a w Szwajcarii 
i,3 do 14,8 m2 a w Polsce 5,2 kBq/m2 (UNSCEAR, 1988). 

Skład izotopowy radionuklidów zdeponowanych w poszczególnych 
okolicach świata różnił się znacznie, co zależało od 
zmitniaja_cych się̂  procesów emisji w zniszczonym reaktorze i od 
sytuacji meteorologicznej. Stosunek jodu-131 do cezu-137 w 
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rhr.uracr. radioaktywnych przylatujących nad ?clsk|, wahał' się od 
Z,r w dniu 29 kvietnia, 19S6 na wysekcsci 6 km, do 71 na 
wysokości 9 km w dniu 7 .таja. Znalazł"o to odbicie w składzie 
radiciEotcpiw zdeponowanych na powierzchni ziemi w z^szczególnych 
krajach, w których średni stosunek jodu-131 do cezu-137 waha-ł" się 
cc 1 do 22 ('JNSCEAR, I98S). Oceny skaźen poszczególnymi 
i; r-t opar i , potrzebne do obliczeń dawki promieniowania, oparte na 
-:.-iar:ć jednego radionuklidu np. cezu-137 lub tzw. globalnej 
aktywne/ci beta, nie mają, wife sensu. Mowie^ с ty-, ponieważ w 
.::lsct panuje -oda na tegc rodzaju obliczenia, spóźniona o dobre 
2 7 1st. 

Poza granicami Związku Radzieckiego depozycja radionuklidow 
nigdzie nie spowodowana zagrożenia życia i zdrowia. 

Jak wykazały pomiary przeprowadzone w sierpniu 1986, moc 
dawki promieniowania w środku zniszczonego reaktora wynosiła 
pcnad 100 Gy/h (Asmolov et al., 1987). Jak wynika z Rys. 2, z 
początkiem maja 1986, aż do odległości okoł"o 3 kr? od reaktora, 
-cc dawki wyn^si^a 100 n>.Gy/h w początkach maja 1986. AŻ do 1С kr. 
na zachód od reaktora moc dawki by?a oko-łb 10 mGy/h, do 
odległości 30 km na zachód ЬуЗГа око<Го 2 nGyR/h (As.-nolov et al. , 
1987). Dawka śmiertelna dla człowieka się_ga od 3 Gy (kilka 
procent zgonów) do 6 Gy (niemal 100 procent Egonow) (UNSCEAF., 
1983). 

W nowo zbudowanym mieście Prypec, zamieszkałym przez 49.00C 
osób, i powożonym od 2,5 do 5 km na zachód od reaktora, с 
godzinie 7.00 27 kwietnia, 1986 moc dawki gamma sięgała od 1,£ dc 
6,0 mGy/h a o godzinie 17.00 od 3,6 do 10 mGy/h (II in and 
Pavlovskij, 1987). 



Ozr.ari- -.z, ~e w сЧо-icach bliskich reaktora srderttlna dawka 
;r:."ićr.iow;r.:s ;rog?a i"?.two zostać pochłonięta w ciągu kilku 
Sędzin, a w okolicach do 1С kilometrów w cią_gu kilku dni. Z 
r.ysunku 2 -:о:г,а wnosić, że dawka na całe ciało od 250 do 750 v..Sv, 
irryjęta к 2?RF. jako poziom odniesienia dla ewakuacji, mogła być 
rsiągnifta na bardzo dużym obszarze, w ciągu kilku dni po awarii. 
Ewakuacja ludności została przeprowadzona również z trzech innych 
rsjonów (Żytomierz, Homel i Briansk) odległych od 140 do 350 krr. 
~c Czernobyla. Oznacza to, że moc dawki promieniowania musiała 
i sią.gnąc tan. wartości niebezpieczne dla życia. Jednak źrodifa 
radzieckie r.ie podają na ten teir.at szczegółowych informacji, jak 
riwr.ież brak jest danych o skażeniach między tŷ ii rejonami a 

Moce davek w rejonie Czernobyla ЬуЗГу znacznie niższe niż po 
wybuchu 1 Ht bomby jądrowej. W tyr. przypadku, 18 godzin po 
eksplozji, moc dawki promieniowania 100 mGy/h sięgałaby do 
odległości 120 km w kierunku wiatru od miejsca wybuchu {SIPRI, 
1931), tj. 4G-krotnie dalej niż po awarii w Czernobylu. Jednak 
ir.fcrjr,acje w dostępnej literaturze wskazują, że rozmieszczenie 
;-crą.cych plam, ze śmiertelnymi mocami dawek, po wybuchach 
:?tdrowych, ir.iaio znacznie krótszy zasięg, w odniesieniu do 
"pierwotnej" izodozy 100mGy/h. Wynikano to z innych niź we 
wschodniej Europie warunków meteorologicznych, panujących w 
;;-JS tynnych ck" licach pel i gonów atomowych, jak również z rzadkiego 
"zmieszczenia stacji pomiarowych na poligonach oceanicznych. 

w innycr. rejonach i pcza Związkiem Radzieckim maksymalne moce 
iawek osiagr.|2Ty pozio.-т. tysiące razy niższy. Np. w Szwecji 9 
uGy/h, w Austrii 2,5 u3y,'h, w Bawarii 1,0 uGy/h (Jaworowski, 

355 



Daw-:i prc.~ieniowar.ia pochłonięte przez ludncsc v pierwszy" 
i-->.j p-̂  awarii pochodzimy gównie :-d trzech :.zotopćw: jcdu-131, 
ziz-a-12~ i cezu-134. Pozostałe izotopy, a wśroć nich 
najważniejsze teilur-132 i ruten-103 miały znacznie mniejszy 
-iziai. Dawka d^ugc- terminowa, z której większość zostanie 
zaabsorbowana w ciągu około 50 lat, spowodowana będzie głownie 
;. lor.ieniowanie.T: cezu-137 i cezu-134 (UNSCEAP., 1SSS). 

Do dawki na cai'e ciai'o w pierwszym, roku po awarii, 
prcr.ier.icwanie radioaktywnej ch.-nury wniosło rmiej ni£ 
I %, inhalacja окс^о б %, źywnosc i woda oko^o 70% a 
r.apro-ieniowanie zewnętrzne 23%. W poszczególnych krajach 
stosunki te różniły się dosc znacznie. Dawka 50-cio letnia będzie 
pochodziła po połowie od napromienieni©, zewnętrznego i przez 
drogę, pokarmowy (UIJSCEAR, 1988) . 

Geograficzne rozmieszczenie depozycji radicnuklidow, ь wi|c i 
iawek otrzymywanych przez ludność, miałb bardzo nieregularny, 
jskby "plamisty" charakter, co wynikło z niejednorodności opadów 
deszczu, kierunków wędrcjwki chrur radioaktywnych i wahar' -г-.isji z 
reaktora. Sył"o tak zarówno w okolicach bliskich reaktora, jak i w 
odległości kilkuset kilometrów, gdzie depozyrja radicr.uklidow 
'z-sZ-ъ. tak wielka ze zaistniała konieczność ewakuacji Tiiesrkar.ców. 

Podobnie zmieniało si| geograficznie skażenie żywności., 
które w pierwszym roku zależało od sezonu wegetacyjnego. Stężenie 
jodu-131 w r.leku, kto're жодЗГо stanowić największe zagroźsnie dla 
,:.a3Tych dzieci w maju 1SS6 r, w większości najsilniej skażonych 
krajew europejskich, sięgało kilkuset Bq/1. 3yłTo zater. pcr.iźej 
"vtornegc awaryjnego poziomu odniesienia" (derived emergency 
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reference level - DERLi 200D do 20.COO Bq/1, ustalonego przez 
brytyjski National Radiological Protection Board (NRPB) i 
ogłoszonego w marcu, 1986 t j. przed wypadkiem w Czerr.obylu. W 
niektórych rejonach Związku Radzieckiego (P*d. Białoruś, Pln. 
Ukraina i sąsiednie rejony Rosji) stężenie jodu-121 w irleku 
Sięgano 40,000 do 400,000 Bq/1 (USSR, 1987), ay więc przekraczano 
wartości DERL. 

Wartości DERLi przyjęto dla cezu-137: w mleku 36.0CC Bq/1, w 
jarzynach zielonych 1.900.000 Bq/kg a 2.800.000 Bq/kg w owocach 
White, 1S86) . W pobliżu Czernobylskiej elektrowni jądrowej w r. 

1386 ułamek żywności skażonej powyżej norm radzieckich sięgał" 10 
dc 30% (USSR, 1987). Poza Związkiem radzieckim stez'enia cezu-137 
w żywności były zwykle setki tysięcy razy niższe od wartosr' 
DERL, opartych na zaleceniach Międzynarodowej Konisji Ochro-
Radiologicznej i na aktualnej wiedzy radioekologicznej. Jednak . 
niektórych krajach wielkie ilości pożywienia zostaiy zniszczone, 
co spowodowane wiele milionów dolarów strat. Powodem tego by^o 
wprowadzenie ad_ noc, kilka dni po wypadku, znacznie niższych 
liiritow skażeń żywności, które w niektórych krajach ЬуЗГу 50.000 
r.iżs:e od nor.Ti brytyjskich (Salo i Daglish, 1988). 

Najwyższe dawki promieniowania Spoza ratownikami i personelem 
elektrowni jądrowej) otrzymana grupa 88.000 osób. ewakuowana z 
Prypeci i okolic, 2500 osób ewakuowanych z rejonu Homla na 
Białorusi (140 km N od Chernobyla), 1000 osób z rejonu Żytomierza 
•1~C km SE od Czernobyla) oraz 1000 osób z Brianska w Rosji (350 
k~ ME od Czernobyla) (Tablica 3). Wsro'd nich najbardziej narażoną 
grupą byli ci których obowiązki zruszały do długotrwałego 
przebywania na otwartej przestrzeni: lekarze, pracownicy służb 



komunalnych i milicjanci. Frzy pomocy dozymetrii biolcęic-nej, 
opartej na mierzeniu liczby aberracji chromosomowych w 
limfocytach, stwierdzono, że w tej specjalnie narażonej grupie 
średnia dawka zaabsorbowana przez całe ciało, wynosiła I3C aSv 
(USSR, 1337). Natomiast średnia dawka wśród 83.ООГ osób 
ewakuowanych z Prypeci i okolic sięgała około АО n>Z>V t j . l6 razy 
powyżej rocznej dawki naturalnej. W niektórych wioskach (Trusty 
Las, Kopacze) indywidualne dawki sięgamy do 400 mSv (II'in i 
Pavlovskij, 1987} . 

Dawka na tarczycę wśród ewakuowanych osób wynosiła średnio 
300 mSv, a 1% osób otrzymano dawkę do 1300 mSv, co można porównać' 
z dawka^ interwencyjna, oflL 500 do 5000 mSv zalecany przez 
organizacje .T\ie_dzynarodowe. 

Pierwszoroczna dawka na całe ciało, poza grupa osób 
ewakuowanych, była с kilka rządów wielko/ci niższa (Tablica 3). 
Sięgała ona w Europie od 0,002 mSv w Portugalii do 0,6 5 mSv w 
Austrii, tj. stanowiła odpowiednio 0.08 do 28% rocznej dawki 
naturalnej. Polska znalazła sig na 11 miejsce z dawką s'rednia 
wynoszący 0,24 mSv (UNSCEAR, 1988). 

Dawka długo-terminowa (50-cio letnia), sifgąc bę_dzic cd C.0G5 
mSv w Północnej Ameryce do 1,18 mSv w Południowej Europie 
(UNSCEAR, 1988). W ciącpj 50 lat ludność żyjąca w tych regionach 
otrzyma średnia, dawkę, promieniowania ze zróde-łf naturalnych 
sięgającą^ około 120. mSv, tzr.. opad czernotyls/.i zwi-̂ ks ry ż\ w 

tym czasie o 0.004 do 1 %. (Tablica 3). W ?clsce dav-.;i 50-cic 
letnia od tego opadu si|gacT bidzie /radnio :.~4 nSv ej. 0.629; 
dawki naturalnej. Natomiast w grupie osób ewahuowanycn dawka 50-
cio letnia sięgnie 40.8 mSv tj. ?3% dawki naturalnej. 
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ZGONY NOWOTWOROWE 

Dawki promieniowania pochłonięte od opadu czernobylskiego przez 
ludność Półkuli Poinocnej są tak ir.ałe, że nie można z żadną 
pewnością stwierdzić, £e тпода_ one mieć' wpływ szkodliwy lub 
dobroczynny. Sądzę, źe oblicafiie odpowiadającej im liczby zgonów 
nowotworowych, wkracza w dziedzinę fantazji. Ponieważ bardzo 
wiele ludzi żyje na Półkuli Pdłnocnej, mnożąc teoretyczne 
współczynniki ryzyka przez niemal dowolnie znikome wartości dawek 
otrzymuje się wielkie liczby zgonów. 

Współczynniki ryzyka popromiennego używane zwykle w tec 
rodzaju obliczeniach zostały opublikowane przez Komitet UNSCEAK 
(UNSCEAR, 1977) i następnie przyjęte przez Międzynarodową^ Komisję 
Ochrony Radiologicznej. Opracowano je dla celów ochrony przed 
promieniowaniem poszczególnych osób oraz dla ustalania przepisów 
i colityki ochrony. S^ one oparte na wynikach badań 

epidemiologicznych grup ludności narażonych na bardzo wysokie 
i średnie 
faawki promieniowania, przy wysokich mocach dawek- Nieograniczone 
stosowanie wartości tych współczynników do oceny skutków maJTych 
dawek i małych ich mocy, a następnie twierdzenie, że wyniki 
obliczeń przedstawiają_ biologiczną, rzeczywistość, jest nie do 
przyjęcia z punktu widzenia epistemologii (Wallinder, 19S7). 
Tcosowanie ich do sytuacji czernobylskiej, nawet do oceny liczby 
dodatkowych zgonów nowotworowych w najsilniej narażonej grupie 
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osób ewakuowanych z pobliża elektrowni, wydaje się nie 
uzasadnione. Jednak dla ilustracji zagadnienia przedstawię t^ 
ocen|. 

Dawka poromieniowania pochionifta w ciągu 50-ciu lat pc 
wypadku (40,8 reSv) przez 115.000 osób ewakuowanych, będzie 
ccnajmniej 2 rzfdy wielkości większa niż w innych grupach 
ludności narażonych na opad ze zniszczonego reaktora (Tablica 3). 
Stosując nowy współczynnik ryzyka nowotworowego przyjfty przez 
UNSCEAR, wynoszący średnio 65 dodatkowych zgonów na 1000 osób i 
na 1 Gy, oraz przyjmując że współczynnik redukcji dla ryzyka przy 
mafych dawkach i niskich mocach dawek ma średnio wartość 5 
{UNSCEAR, 1988! , można obliczyć', że liczba dodatkowych zgonoi-
ncwotworowych, która w tej grupie osób mog-Jraby powstać, wynosi 
okoiro 60 (od 28 do 92) . Ta hipotetyczna liczba dodatkowych zgonów 
nie mogiaby nigdy byc wykryta wśród [O 000 naturalnych zgonów 
nowotworowych, których należy oczekiwać wśród osób ewakuowanych. 

Sara Komitet UNSCEAR w swoim raporcie czernobylskirr, 
powstrzyma? sie_ od oceny prawdopodobieństwa powstania zgonów 
nowotworowych, ponieważ uważa, że stosowalność współczynników 
ryzyka do tej sytuacji jest wątpliwa. Komitet natomiast 
stwierdzi?, że poniżej pewnego poziomu dawki, .lie powstaje 
statystycznie znacząca liczba dodatkowych zgonów nowotworowych, v 
porównaniu z populacją kontrolną. Poniżej tego poziomu dawki ni-e 
r.czna zaobserwować zwiększenia ryzyka nowotworowego L dlatego r.it 
rroże ono być wprost określone (UNSCEAR, 1988). Dawka poniżej 
której nigdy nie zauważono żadnego nowotworu wynosi 200 mSv. 

Dawka promieniowania od opadu czernobylskiego zaabsorbowana 
przez najbardziej narażoną grupf ludności ewakuowanej, tj. oko£e 
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-.х-:- niższa ic :s; dawk:.. Za jir.owar.ir ;i-̂  
. r-.r.ą li-rziy icdatkcwy rr. zacnów nowotworowych dla ir.r.ych 
populacji, narażonych na dawki cd czernobylskiego opadu o kilka 
•::jdow wielk./ci niższe r.i£ w grupie ewakuowanej, jest ćwiczenier. 
r.ie mającym związku z rzeczywistością. 

STRATY W ŚRODOWISKU 
Spośród roślin najbardziej ucierpiały drzewa szpilkowe. 

Największe straty powstały w lasach sosnowych, w których dawka 
pochłonięta sięga-ła 30 - 100 Gy. Obszar objęty zniszcz^.- i = -
sięgał w zimie 1986/1987 400 hektarów. Lasy liściaste praktycznie 
nie uległy uszkodzeniu. W rejonach o dawce poniżej śmiertelnej 
•i i a drzew szpilkowych ( 8 - 1 0 Gy) niektóre młode drzewa, 10 - '• 

letnie, również wymarzy, a 90 - 95% z nich tniały objawy martwic^ 
V rejonach dawek 2 - 4 Gy większość sosen miała krótsze, 
zakrzywione i pogrubione przyrosty, z czfs'ciowo tyL ко 
zachowanymi szpilkami. W szpilkach nienormalnych przyrostów 
obserwowano zniszczenie kompleksu chlorofilo-bialkowo-lipidowego. 

Od września 1986 obserwowano inwazjg larw Monocharr.us 
galloprovinceali pistor w powalonych pniach sosen, w rejonach 
Sćzie moc dawki sięgała do 0,40 raC-y/h. W larwach tych r.ie 
zauważono odstępstw oi normalnej morfologii. Należy oczekiwać 
r.asowej inwazji tego szkodnika w osłabionych lasach sosnowych i 
-ascwego wybierania sosen na terenach skażonych w okresie 
.następnych 8 do 10 lat (USSR, 1987) . 

W trawach zauważono znamienne statystycznie zwiększenie 
liczby mutacji na terenach objętych тпоса_ dawki powyżej 0,05 
mGy/h. 
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'ńśv:i Z? r rosi" rrślir. dzikich, r.araźcr.y:':. na mcc davki 0,1-

:,5 -:-•/ h rasa r.a=-. :r. i siia kiełkowania ulc-ły zmniejszeniu. 

Trzydzieste kr: :r. -.- z.T.nic jszer.ie T:^;: fauny cl-?i>cwej, 

:.-..-.i«s;>:-i\ce j s : i o ł •< ~ lesr.i :cserw:wan: ч lipcu 1S36 na 

::ГГГ.З:Г. sąsiadujących z elektrownią czernobylską^. Na terenach 

rclnych redukcja -ezofauny glebowej byia 2-3 krotna, jak równiei 

z .vjwar -r.: zrniejszoną reprodukcji? populacji. W przeciwieństwie do 

lasów zzzii wczesne stadia larwy i nimfy nie występowały, na 

ler-f-r.arr. rolniczych śmiertelność' r.?odych zwierząt była znacznie 

ni:'=:j, tylko ok. -1 racy większa r.i£ na terer.arh nie skażonych. 

Katastrofalne zmiany w ściółce leśne; wystę_pcwai'y przy 

:.:-.-?. a.:!-. •:.•:. 29 Gy. dawki ok. 3 Gy powodowany nieznaczne ale 

•-•y/.ryvalr..- z.T.iany. ii a terenach rolniczych, nawet przy dawkach 

.; i-. 7 a; a. .• у с h 36 Gy , cwierzfta żyjące w gł|bi gleby nie ucierpiany 

~'i~Ie, prawdopodobnie wskutek dobrej ochrony przed 

c:-;-:ieni;waniear. beta przez warstwę gleby oddzielający je od 

; "ierz-hnicwego opadu. 

Ocr.inuj^ce rrutacje letalne obserwowano u Tuszek owocowych. 

Z:': cz-jstcsc sięgaia ck. 15 % przy -осу dawki 0,01 - 0,1 rrGy.'h, 

Г-% przy 0,02 - 0,06 .-nGy/h i 5 % przy 0.002 - Z, 03 xGy/h. Kor-alr.a 

częstość tych r.utacji u muszek nie napromienionych wynosi 4.2 %-

liie zauważono zwi^kszor ej śmiertelności, zmniejszenia płfodno-

sci lub -ijracji dzikich zwierząt kręgowych w pierwszyn okrasie 

;o wypadku. Jednak na silnie skażonych terenach, gdzie r.oc dawki 

wahała się od O.0OC4 do 4,0 rnGy/h, ocenia się z'e dawka pochłoni¬ 

ęta przez gryzonie, musiała sięgać od 6 do 6C Gy od naprorrienie-

nia zewnętrznego i ok. dziesięciokrotnie mniej od spożytych 

radionukiidow, a wiec należałoby oczekiwać' 
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ze 50 do ЭС * gryzoni winno zginie" na tych terenach (L.D50 dla 
gryzoni wynosi 6 - 1 2 Gyj. Na tych terenach zaobserwo-,- mo jednak 
r.s wicsn| 1?S7, silny wzrost liczby gryzoni, co wynikłe prawdopo¬ 
dobnie z rr.igracji z rejonów przyległych, na pela z r:zostavio-
r.yni uprawami, opuszczone przez ludzi i zwierzęta doro-. .•. 

We wrześniu 1936 na skażonych terenach zauważono zwiększenie 
liczby jajeczkujących oocytow u myszy, ale jednocześnie zwięk¬ 
szyła sif śmiertelność potomstwa: 34 % w pa£dzierniku '986 i 15% 
na wiosny 1987. Jednakże na wiosny 1987, liczba gryzoni jva3rtownie 
wzrosia na całym skażonym terenie, z ok. 56 zwierząt r.a hektar 
przed awarią do 600 na hektar w 1987. 

Zwiększony częstość aberracji chromosomowych za iważono u 

dzikich gryzoni, natomiast stwierćtemo brak zmian genetycznych 
u zwierząt wodnych żyjących w zbiorniku wecy chł"odzą_cr:; elektro¬ 
wni czernobylskiej. 

Zwierzfta domowe (konie, krowy i owce) zostamy ewakuowane ze 
strefy 30 km wokół" elektrowni. Część z nich ewakuowano w ciągu 
pierwszych 9 dni a pozostałe po 90 dniach. Grup-, pierwsza 
ctrzyinała dawkg średnią 1,6 Gy na cafe ciało, 4,6 Gy na przewód 
pokarmowy i 147 Gy na tarczycy. Grupa druga odtrzy.r:ała dawki 
około dwukrotnie większe. W grupie pierwszej nie zauważono 
żadnych zmian klinicznych. W grupie drugiej, ewakuowanej z 
terenów przyległych do elektrowni, wystąpiły objawy obrze_ku 
śluzowatego i nadczynnosci tarczycy; ki'ka zwierzy:. z tyrci 
objawami zginęło. W tej grupie stwierdzono również zmiany w 

obrazie morfologicznym krwi (USSR, 1987). 
i 

363 



PO DWÓCH LATACH 

W maju 19SS mieszkańcy 16 wiosek w sektorach zewnętrznych 
strefy 30 kilometrowej, >core byty mniej skażone, powrócili 
do swoich dc mów. Przewiduje sif, że w wyniku działania procesów 
naturalnych, cały obszar mifdzy 10 a 30 kir. od elektrowni powróci 
do warunków praktycznie przed-wypadkowych w ciągu okołolO lat. 
Juź obecnie w wielu rejonach, zwłaszcza północno wschodnich i 
południowych warunki spełniaj\ wymagania ochrony radiologicznej. 
Jednak nadal utrzymuje sif tair. zakaz osiedlania, ktc'ry będzie 
obowiązywał prawdopodobnie рггег kilka lat. 

Około 23 wiosek wewnątrz strefy 30 kilometrowej zostało 
zasiedlone bez zezwolenia władz przez około 1000 starszych osób. 
1/arażenie na promieniowanie zewnętrzne nie będzie dla nich 
stanowiło zagrożenia. W pobliżu samej elektrowni, gdzie drzewa z 
wymarłego lasu zostały usunięte, prowadzi sie obecnie zalesianie. 

Miasto Czernobyl jest ponownie zasiedlone i służy jako 
zaplecze dla akcji dekontaminacyjnej, w której bierze udział ok. 
10.000 osób. Miasto Prypec jest obecnie odkażane i prawdopodobnie 
po kilku latach wszy:; tkie mieszkania bądą^ gotowe do przipęcia 
powracającej ludności (Rosen, 1988, Bennett, 1988). 

Reaktory nr. 1 i 2 elektrowni czernobylskiej pracują poncw.ie 
od lutego 1987, a reaktor nr. 3 od grudnia 1987. 

Masowe badania lekarskie, które objęły ponad 1 milion csob 
sposro'd ludności, eksponowanej na opad csernobylski, jak dotąd 
nie wykazały odstępstw od normalnego stanu zdrowia, które mogłyby 
byc związane z napromienieniem (IAEA, 19881. 



WNIOSKI 

Ггдгсrenie dia iudncsri vywoS'ane awarią rzernobylską wynikano 
wy?*cznie z uwolnienia do atmosfery wielkich ilości substancji 
radioaktywnych. W porównaniu z innymi uwolnieniami 
> = tastrof icznyrr.i, wywołanymi przez człowieka i naturalnymi, 
liczba dawek szkodliwych cezu-137 uwolnionych z uszkodzonego 
reaktora, była dziesięciokrotnie niższa niż szkodliwych dawek 
isocjanku metylu, uwolnionego podczas katastrofy fabryki 
pestycydów w Bhcpalu (Indie) w grudniu 1984, (gdzie zginęło 2346 
zsrt a 40.000 zostało ciężko poszkodowanych), oraz dziesiątki 
tysięcy razy niższa od liczby dawek szkodliwych dwutlenku węgla 
uwolnionych w czasie naturalnej katastrofy w Jeziorze Nyos w 
Га-erunie, w sierpniu, 1986 (gdzie zmarło około 1700 osób) 
(Tablica 4). Po wypadku w elektrowni czarnobylskiej nie wystąpiły 
wśród ludności żadne zgony ani uszkodzienia ciała. 

(poza osoDarni^narażodjmi zawodowo) 
Brak zgonów wsrod ludnosci^wynikal z dwóch przyczyn: 

1) stosunkowo niskiej toksyczności uwolnionych substancji, 
k-crych działanie zależało od dosc" długiego czasu potrzebnego do 
pcch£or.ie_cia szkodliwych dawek promieniowania, co umożliwiło 
przeprowadzenie skutecznych operacji ratowniczych, oraz 2) 
>onc=itracji ogromnych zasobów wielkiego kraju dla 
przeciwdziałania skutkom katastrofy. Prawdopodobnie system 
społeczny i polityczny Związku Radzieckiego ułatwić te 
koncentracje. 

Odległe skutki zdrowotne, tj. zgony nowotworowe wywołane 
ra?y~i dawkami promieniowania pochłoniętymi przez ludność', jeżeli 
wtgóle mogłyby powstać, bfdą poniżej progu wykrywczości. 

Długotrwale skutki środowiskowe są_ obecnie ograniczone do 
obszaru ok. 20 km2, który skrada sie_ w połowie z terenów 
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uprawnych i w połowie z iasow i nieużytków. 
Opad czernobylski był -Tatwo wykrywalny dziesiątki tysiecy 

kiloir.etrów od źródła emisji, nie dlategc że masy radicnuklidc« 
by£y wielkie - zaledwie 28 kg cezu-137 i 270 g jodu-131 - ale ze 
względu na niezwykle wysoki poziom systemów monitoring^ 
promieni :/ania jonizującego, istnie ją_cychuwielu krajach. Obecnie 
stosowane metody monitoringu wykrywają^ rutynowo skażenia 
radionuklidaini na poziomie wiele milionów razy niższym, niż 
nieradioaktywnych substancji toksycznych. W chwili wypadku, 
tysiące stacji zorganizowanych w liczne systemy monitoringu. 
sledzi-ło bezustannie poziom promieniowania w środowisku. ВуЗГа to 
sytuacja unikalna, nie mogąca sig zdarzyć' w przypadku innych 
czynników szkodliwych, ponieważ dla żadnego z nich nie rozwinięto 
ani tak czułTych metod wykrywania ani tak rozległych systemów 
inonitoringu. 

Paradoksalnie, doskonałość ochrony radiologicznej, byZ=t jedną 
z przyczyn lęku ludności, jaki wystąpi? w wielu krajach Półkuli 
PÓ-inocnej. Sygnały czernobylskie wykryte przez systemy 
nonitoringu poza Związkiem Radzieckim, były tysiące razy pcniźe; 
niebezpiecznego poziomu promieniowania, ale jednocześnie byfy or.e 
tysiące razy powyżej poziomu przed-awaryjnego. Ani publiczność' 
ani władze, ani znaczna częsc ekspertów nie Ъу£у przygotowane do 
poprawnego reagowania na te sytuacje, a ich percepcja by£"a często 
zak^o'cona czynnikami politycznymi i emocjonalnym, którym poddana 
jest sprawa energetyki jądrowej. 

Prawdopodobnie, w dalszej perspektywie, wypadek czernobylski 
wpłynie na ukształtowanie się bardziej racjonalnego poglądu na 
energetykę jądrową., i sygnały odległego wypadku radiacyjnego nie 
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zyżą. r.atyc.-.rias: wzbudzały lęku i grosy, tak jak nie czynią to 
;r = "ie błyski dalekie; burzy. 

Gdyby jedr.ak katastr-fa zdarzyła s:^ nie w czas:* pokoju, lub 
giyby z ir.nych powodćw wiaściwr przedsięwzięcia ratownicze r.ii 
mcgJTy byc podjęte, skutki emisji radionuklidow z reaktora 
czerr.obylskiego mogłyby być" znacznie groźniejsze. 

Rzeczywitc zagrożenie radiacyjne ludności wystapi-Гс na 
•eier.ach w promieniu с koi с 3C km od elektrowni oraz w "planach 
?.-:iżen" dc kilkuset kilometrów od elektrowni. Monitorowanie 
pr.TT.iiniovar.ia na takirr rerytoriurr. ckaza-ЗГо sic niezirdtrr-i* 
trudnym гасаг-ie.T1. logistycznym, dc którego potrzebna była wielka 
liczba zespołów radio~>etrycznych oraz zwiad lotniczy. W 
sytuacjach gdy taki monitoring byłrby niemożliwy, np. w czasie 
•rf_-;r.y, nie byleby możliwości wczesnego ostrzeżenia ludności. To, 
;ak również trudności ze zorganizowaniem masowej ewakuacji, 
odkażania ludzi, pojazdów, ulic, itp. spowodowałoby bardzo 
wysokie bezpośrednie straty ludzkie na tych terenach, rz^du 
dziesiątków dc setek tysięcy osób. 

Forii:r>o, że ok. 70% dawki promieniowania w pierwszym roku po 
3----ari-, zostano pochłonięte na drodze pokarmowej, skażenie 
с-гг-ow rolniczych nie mogłoby rr.iec wię_kszego znaczenia dla 
przeżycia ludności w sytuacjach gdy środki ratownicze nie mogJTyby 
:yc zastosowane tak skutecznie jak staio się to w przypadku 

::: rr.obyla. ИодЗГоЬу ono jednak prowadzić do zwiększenia 
prawdopodpbirAstT^i 
|П:г.;гонаг. na nowotwory i choroby dziedziczne. Natomiast 
bćzpcsrednić zagrożenie życia ludzi byłoby ograniczone wyłącznie 
do krotko-tćrininowego napromienieni a zewnętrznego. 

Uwolnienie aktywności z reaktora czernobylskiego trwairb 10 
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dni. W cyr ::asie spalić; si^ c-::ł: '."Л srsfiv.. i uwclniic sif 1: 
do 55 * lotnych radisnuklidow. ?r:y braku зкс;: ratowniczej, t: 
uwolnienie .-.ogłcby trwać znacznie ćSTużej, prowadzą; dc 
odpowiednio wiąkszego napromieniania lokalnego i regionalnego 
ludności i ekosystemów. Drugie uwalnianie radionuklicow z 

reaktarcw typu innego niz RMBK, nie zawierających grafitu, 
rr.cg-Tcby również się zdarzyć, gdyż ciepło promieniowania 
radionuklidow w rdzeniu byłoby do tego wystarczające. 

Wypadek w Czernobylskiej elektrowni jądrowej udowodnił, ze w 
warunkach pokoju, nawet największa z możliwych awaria reaktora 
energetycznego nie powoduje żadnych strat wsrod ludności. Jak 
większość wielkich dziel technicznych wspdiczesnos'ci, reaktory 
jądrowe stanowią jednak wielkie potecjalne zVod-̂ a zagrożenia, i 
sama ich obecność, zwiększa niebezpieczeństwo skutków wojen, 
które stają sie coraz bardziej anachroniczną spuścizną^ historii. 
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Z. Zawartosr radionuklidtfw w reaktorze Nr. 4 
lski-rj Elektrow.-i jądrowej w dniu 26 kwietnia, 1986, 

7Г-Э0Е, 1?3~ riŁ podstawie "_"SSR, 2386) craz procent ich uwolnienia 
i z. atmosfery '.wg. IAEA, 19B6). 

Г.-dionuklid Aktywność 
(Bq) 

Uwolnienie 
(% zawartości) 

! - Xe 

'-' * Те 

: 7 7 Cs 
1 " - Ru 

Transurar.cwcr 
zavartosc 

J,3E16 
7,3E18 
3,1E18 
3,3218 
1.9E17 
2.9E17 
2.0E18 
3.2E18 
2,3E18 
2.0E17 

8.4E14 - 3.6E18 
1.2E20 

100 
100 
20" 
15 
10» 
13C 

2,9 
2,8 
4,С 
4,0 
3 

-.r.r.i oceny uwolnień: a USDOE, 1987 - 55%; UNSCEAR, 1988 - 25%. b 

j:::Z. 15S" - 15%; U;;SCZAR, 1988 - 18%. c USDOE, 1987 - 31%; 

•.•::S:EAR, I?C? - 25% 
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5. Średnia daa>a od opadu czerr.otylsk.iego na ca£e c 
i w procc-n t ach dawki naturalne; w pierwszy- roku i w 
lat. (wg. Vj-;s CZAP., ' 19SS i II'in i Pavlcvskij, I9£7j. 

W pierwszym roku Pc 50 latac 
mSv % mSv 

Ewakuowani 
??d. Europa 
Środkowa Europa 
Polska 
-SP.R 
??n. Europa 
lach. Europa 
?in. Ameryka 
ŚREDNIA DAWKA 
1'ATURALNA 

40 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 

51 
34 
24 
26 
22 
06 
001 

1600 
21 
14 
10 
11 
9 
2, 
0, 

5 
04 

40.8 
1,18 
0,92 
0.74 
0,82 
0,91 
0,17 
0,005 

33 
X 

0 
0 
0 
с 
0 

0, 

,77 
,62 
,6? 
,76 
,14 
004 

2,4 100 120,0 100 



7:---Lica 4. rcrfwnanie exisji do atmosfery substancji toksycznych 
z Czernocylskiej E.J. i z innych źródeł. (Wg. Jaworowski, 
19S8b). 

Źródło emisji i substancja 
(Bq lub g) 

Liczba * 
jednostek 
szkodliwych 

Wczesne zgony (Z) 
ciężkie uszkodze¬ 
nia (U) 

Wybuchy jądrowe, 1962 
Cs-137 4,5E1~ 1,3E9 
."-131 3,2E2C 2.4E1C 
Czernobyl, 19S6 
:s-137 8,9E16 2,5ES 
J-131 1,7E1S 1,3E8 

Three Mile Island, 1979 
Cs-137 "0 
-"-131 5.5E11 

Bhopal, Indie, 1984 
izocjanek metylu "30E6 2.3E9 

•J=zioro Nycs, Kamerun 
iw-tlenek węgla 2.4E11 ' 1.7E12 

Maturalna roczna emisja 
Rn-2: 2 z powierzchni Ziemi 
do atmosfery 4,8E19 

0 
0 

31 
203 

0 
0 

2346 
40.000 

17C0 
•> 

Z 
u 
z u 

z u 

z u 

z u 

Jednostki dawek szkodliwych przy jf to jako: 1) aktywność* 
:r.?onictych radionuklidow, dająca dawkę promieniowania 5 Gy, 
. 3,6E8 Bq cezu-137 i l,3E10 Bq jodu-131 oraz 2) jako LD50 dla 
:cjanku metylu 1.3E-2 g i 1,4 g dwutlenku wggla. 
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bjaśnienie rysunków 

Г.узипек 1. Średnia depczycja cezu-13" na powierzchni gruntu w 
Zur-pie (wg. VIJSCEAR, 19S3J. 
Fysunek 2. Mer dawki ;-rc~ienicwania да nim a wokół Csemobylski^; 
Elektrowni Jądrowej w końcu kwietnia I?S6 (mGy/h) (wg. Asinoiov s-t 
al., lSS7i. ' 
F.ysunek 3. Zasiąg mocy dawki iOO mGy/h w końcu kwietnia 1986 pc 
vypadku w Elektrowni Czernobylskiej oraz rozmieszczenie rejonów 
silnych skażeń z których ewakuowano ludność, w porównaniu z 
idealizowanym zasięgiem т.осу dawki 100 mGy/h po wybuchu jądrowym 
-• mocy 1 megatony. 

3?-' 



Rysunek 1. Średnia depozycja cezu-137 na powierzchni gruntu 
w Europie (wg. UNSCEAR, 1986). 

377 



о 
со 



BRIANSK 

100mGy/h from 
Chernobyl Power Station 

GOMEL 

KIEV 

100mGy/h after 
1Mt explosion 

ZHYTOMIR 



PLANY ZABEZPIECZENIA KRAKOWA v ENERGIE CIEPLNA I ELEKTRYCZNA 

Mgr in£. Konrad Sura 1 Mgr in*. Janusz Tterdel 
Biuro Rozwoju Krakowa 

1. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO 

Żywiołowy rozwój Krakowa w ostatnich kilku¬ 
dziesięciu latach, w sytuacji zmieniających się stale 
możliwości i poglądów na ogrzewanie substancji miejskiej 
spowodował, ze miasto ogrzewane jest wszystkimi znanymi 
technicznie «sposobami* od pleców węglowych, poprzez 
kotłownie lokalne, kotłownie osiedlowe, ciepłownie 
rejonowe do elektrociepłowni, przy marginesowym wykorzy¬ 
staniu gazu ziemnego i energii elektrycznej. 

Liczbowo wygląda to następująco: 
- elektrociepłownia Łeg /i szczątkowo EC HiL i KZS/ 
podaż 1W5 MV t.j, h9,7 % 

- elektrociepłownia Skawina /w budowle/ 13 MV t, j, O,i» j4 
- kotłownie lokalne 1 przemysłowe 998 MV t.j, 33,8 % 
- piece wfglowe 394 MV t.j, 13,4 + 
- gaz ziemny 44 MV t.j, 1,5 1» 
- energia elektryczna 36 MW t.j, 1,2% 

Ł ą c z n i e 2950 MW 

Z zestawienia widać zacofanie gospodarki paliwowo** 
energetycznej, gdyż zaledwie 50,1 Jt potrzeb zaspokajają 
nowoczesne źródła ciepła a az k7,2 % najbardziej 
nieekonomiczne kotłownie 1 pleoe węglowe, zanieczyszczające 
dodatkowo środowisko naturalne.' 

Łącznie pracuje w Krakowie Ю76 kotłowni. Z tej 
liczby 109 to kotłownie stałe, technologiczne lub peryfe¬ 
ryjne i 967 kotłowni o mocy 797 Mtf do docelowej likwidacji. 

Rozmieszczenie kotłowni jest bardzo nierównomierne, 
a mianowioie: 
- dz. Nowa Huta - szt. 26 - Ztk «С о wydajności 115 MJf - 11,5£ 
- dz. śródmieście - ezt. боб - 5б,3 Jt o wyd. Jik Mtf - 31,5# 
- dz. Krowodrza - szt. 276 - 25,7 % o wyd. 243 MV •» 24,3$ 
- dz. Podgórze - szt. 168 - 15,6 % o wyd. 326 MV - 32,7* 

R A Z В M szt. IO76 998 MV 
============================== s===== ================= 



Równocześnie pewną eześć kotłowni likwidowano 
w Starym Mieście w obrąbie Piast, zastępując węgiel 
gazem ziemnym na podstawie decyzji roko 19^8, podtrzymanej 
przez Rząd w roku 1981, a obecnie mamy możność przecho¬ 
dzenia na ogrzewanie gazowe części zabytkowej dzielnicy 
Kazimierz i Stradom na podstawie decyzji GIGE z 2^.VI,1O85 r 
opartej na Uchwale R.M. Nr 19/85 z dnia 18.11.1985 г w 
sprawie zapewnienia warunków realizacji programów rewalo¬ 
ryzacji zespołów zabytkowych Krakowa. 

Reasumując dotychczasowe wywody, charakteryzujące 
stan ogrzewania miasta stwierdzić trzeba, ze nie odpowiada 
on randze miasta ani prawidłowej gospodarce paliwotfo-
energetycznej, ani tez wymogom ekologicznym. Niepokojące 
jest opóźnienie realizacji V etapu budowy ВС Lęg zamyka¬ 
jącego te inwestycje. 

Na licznych naradach w Urzędzie Miasta przedsta¬ 
wiciele Inwestora elektrociepłowni t.j. Południowego 
Okręgu Energetycznego deklarowali różne terniny, ostatnio 
w raaju 1987 roku zakładano uruchomienie kotła wodnego 
VP-12O Nr 7, v roku 1990 i bloku ciepłowniczego Nr 5 
w roku 1992. 

Odpowiadałoby to w zasadzie potrzebom miasta, 
niestety w bieżącym roku podano, ze kocioł wodny może 
być oddany dopiero v roku 1992, a wife 2 lata później, 
zaś blok ciepłowniczy w roku 199ó* - 1997 a wiec *ł-5 lat 
później. Yskutek tego w Krakowie od roku 198? do 1992 t.j, 
przez 5 lat nie nastąpi przyrost mocy cieplnej, 00 
spowoduje powstawanie nowych kotłowni lokalnych oraz 
opóźnienie wielu inwestycji ważnych dla miasta, ze względu 
na brak ciepła. 

Już obecnie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej eksploatujące system ciepłowniczy miasta, odmawia 
zapewnienia dostawy ciepła nowym inwestyojom w zasięgu 
£C Łfg.Ciepło uzyskają jedynie niewielkie inwestyoje 
mieszkaniowe w rejonie działania Elektrowni Skawina,której 
przebudowa na elektrociepłowni* postępuje systemafvoznle, 
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choć też w mniejszym tempie ni* zakładano* 
V tej sytaacjl iluzoryczne są również plany 

likwidacji tzw. niskiej emisji, przede wszystkim w 
śródnieściu 1 tempo likwidacji kotłowni lokalnyoh jest 
bardzo słabe, mimo uchwał Rady Narodowej m.Krak owa i 
słownych deklaracji władz miasta. ¥ niewielkia tylko 
stopniu pomaga nam zgoda władz energetycznych na ogrze¬ 
wanie gazowe Starego Miasta 1 Kazimierza, gdyż wprowa¬ 
dzenie kotłowni gazowych związane jest z remontami 
poszczególnych budynków, a jak wiadomo remonty te również 
przeciągają się w czasie. 

Dotychczasowy przydział gazu nie przyniesie tez 
znaczącej zmiany w niskiej emisji, gdyż w stosunku do 
mocy istniejącyoh w śródmieściu kotłowni lokalnych 281 MV 
może być zgazyfikowanych zaledwie 3"! M^» co stanowi tylko 
11 > całości, a uwzględniająo piece węglowe o połowę mniej. 

OIGE pilnie strzeże by pobór gazu ziemnego do 
ogrzewania nie przekroozył granic ściśle określonych w 
uzgodnieniu GIGE i stale spotykamy w Krakowie takie 
sytuacje, gdy przy wystąpieniach Inwestorów nowych budynków 
0 źródło ogrzewania, VOS UM żąda kotłowni gazowej zaś 
OTGE kotłowni węglowej. Ponieważ aktualne przepisy, nie 
pozwalają na zatwierdzenie projektów bez takich uzgodnień 
przygotowanie inwestyoji przeoiąga elf ponad miarę, a 
często w ogóle wypada z planu. 

Niestety mieśoi się to w ogólnokrajowym braku 
koordynacji międzyresortowej, gdy nawet Postanowienie 
Prezydium Rządu Nr 53/86 z dnia 8.12.1986 r. w sprawie 
poprawy stanu środowiska w rejonie miasta Krakowa nie 
zobligowało resortu energetyki do terminowej 1 zgodnej 
z potrzebami miasta, realizacji, centralnych źródeł ciepła, 
które pozwoliłyby na szybszą likwidację niskiej emisji 
1 poprawę katastrofalnego stanu środowiska. 



2. PLANOVAlflf ROZVOJ KRAKOVA DO ROKU 2015 

Zamierzony rozwój miasta do roku 2015 opracowany 
został przez Biuro Rozwoju Krakowa w miejscowym og-ólnyra 
planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym 
przez R.X. ra.Krakowa 2? kwietnia 1988 roku uchwałą Nr 229. 

Podstawowyiai kierunkami polity!:! przestrzennej 
п-'aja być: 
- ograniczenie ilościowepro wzrostu Krakowa, 
- przyspieszenie przewinл jakościowych, 
- przebudowa struktury przestrzennej, 
- odciążenie Krakowa przez aktywizację strefy podniejskiej 

i nałych miast województwa t,j, przejecie przez nie funkcji 
komplementarnych w sforze produkcji, budownictwa jedno¬ 
rodzinnego, obsługi ludności, .-zeciiosla i drobnej 
\--' twórczości. 

Pozwijać się będą wszystkie 'otychczasowe funkcje 
miasta więc: 
- rozwój nauki, przygotowanie wysoko snecjaliZDu-anycb kadr 
dla uczelni i jednostek naukowych nakrcrefrionu poludnj nwo-
v.'sciiodnie{?o, zwiększenie roli koordynacyjnej 1'rukowskiego 
Oddziału РЛ?;, 

- rozwój kultur" na bazie szerokiego środowiska twórezero, 
- rozwój turystyki z utrzymaniem atrakcyjności Krakowa 

jako jednefro z wiodących w kraju ośrodków turystycznych, 
- rozwój lecznictwa specjalistycznego, 
- rozwój produkcji prEeraysłowej z ukierunkowaniem na 
dziedziny nie uciążliwe dla środowiska i mające zaplecze 
w Krakowskim Ośrodku Naukowym, tj. przemysłu elektro-
nicznecc, elektrotechnicznego, metalowego, chemicznego, 
poligraficznego i spożywczego. 
Ograniczony zostanie przemysł surowcowy. 

Podstawowym jednak zadaniem planu jeat zahamowanie 
;>rocesu degradacji środowiska przyrodniczego przez: 
- ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, wód i 

- zwiększenie ilości terenów chronionych. 



Charakterystyczną cechą ogrzewania miasta 
jest pełne przemieszanie rodzajów ogrzewań 1 brak 
wydzielonych rejonów o jednorodnym systemie, z wyjątkiem 
większości dz. Nowa Huta. Wynikło to z wyposażenia w 
centralne ogrzewanie całego nowego budownictwa z pozo¬ 
stawieniem bez zmian budownictwa starego, na którego 
porządkowanie nigdy dotąd nie było wystarczających 
środków finansowych, materiałowyoh i wykonawczych, 

V ten sposób system scentralizowanego ciepłowuiotwa 
objął wybiórczo całe miasto. Zbudowano dotąd 80 lor. sieci 
magistralnych ok. 220 km odgałęzień do poszczególnych 
rejonów i ok. 330 km sieci rozdzielczych. Łączna długość 
sieci cieplnych wynosi 630 km. 

Praktycznie system dotąd stworzony pozwala dojśó 
do każdego placu budowy przez realizacje dalszych 
odgałęzień magistralnyoh i sieci rozdzielczych, a doce¬ 
lowo przez rozbudowę głównych magistral lub przez budowę 
przepompowni sieoiowyoh. Na razie nie jest jeszcze wyko» 
rzystaną pełna przepustowość magistral, co wynika z braku 
podaży ciepła z elektrociepłowni Lfg, która w 20 lat 
od rozpoczęcia budowy osiągnęła tylko 82 & wydajności 
docelowej, a terminy ukończenia są stale przesuwana. 

Mimo tych opóźnień EC Łęg umożliwiła nair likwida¬ 
cję dużej ilości kotłowni, stanowiących największe 
zanieczyszczenie środowiska, a przede wszystkim kotłowni 
osiedlowych, co w podziale na magistrale wygląda 
następującot 
• w rejonie magistrali wschodniej na 380 Mff likwidacja 

obejmuje 171 *W t.j, k$,0 %i 
- w rejonie magistrali zachodniej na 320 Mff likwidacja 

117 W t.j, 36,6 £i 
- w rejonie magistrali północnej na 310 M¥ likwidacja 

109 MW t.j, 35,1 U 

- w rejonie magistrali południowej na 270 MW likwidacja 
78 MW t.j, 28,9 ** 

średnio na 1280 MW - likwidaoja ^75 MW t.j, 37 j r 



Pozwoli to na zachowanie wartości kulturowych, przede 
wszystkim zabytków architektury oraz na odczuwalną 
poprawę zdrowotności mieszkańców. 

Przyrost ludności do roku 2015 wynosić będzie 
ok. 68 tysięcy, co da docelowo 800 tys, mieszkańców 
/przy obecnych 735 tys/. 

Zakłada się wzrost potrzeb raleszkaniowych na 
55 tys. mieszkań do roku 2000 i dalsze 75 tys* do roku 
2015 oraz przyrost miejsc pracy szczególnie w usługach 
0 30 tysięcy. 
Związany Jest z tym przyrost terenów zainwestowania 
miejskiego o ok» 2275 ha do roku 2000 i ok. 2000 ha w 
dalszych 15-tu latach. 

Kubatura zabudowy z obecnych 79 mln.mJ ma osiągnąć 
137 nln. m3 t,j, wzrośnie o 73 $. Wzrost ten będzie 
nierównomierny w różnych funkcjach, eo odzwierciedla 
poprawę funkcji, a mianowicie: 
- w budownictwie mieszkaniowym wysokim wzrost wynosi 58 j£, 
- w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym 18^ $, 
- w budownictwie usługowym 70 £, 
- w budownictwie przemysłowym 5^ %> 
- w bazach budownictwa kk %, 
- w składach i magazynach 15^ ?•• 

Planowany rozwój budownictwa mieszkaniowego ma 
doprowadzić do zrównania ilości gospodarstw domowych 
z ilością mieszkań, podczas gdy obecnie mamy 112,5 
gospodarstw na 100 mieszkań. Powierzchnia użytkowa na 
1 mieszkańca wynosząca dziś 15,9 m2 ma wzrosnąć do 25 m2. 
Poprawić się ma wyposażenie w infrastrukturę techniczną 
i takt 
- zużycie wody z wodociągu z 180 l/M i dobę ma wzrosnąć 

do 250 - 280 l/M i dobej 
- procent mieszkańców korzystających z wodociągu z 93,5 

wzrośnie do 96 - 99 £j 
- sieć kanalizacyjna obejmie przy obecnych 90,7 

95-98 1» mieszkań; 



- ogrzewanie ze źródeł soentralizowanyoh z obeonyoh 
50 £ ma dojść do 86 $} 

- zużycie energii elektrycznej powinno «zrosnąć z 
obecnych 1100 kVh/M i rok do 2700 kVh/M i rok} 

- ilość abonentów telefonicznych z obecnych 10,1/1000 M 
ma doj"HC do 30 abonent ów/1O00 M. 

Tak w dużym skrócie przedstawia się program rozwoju 
Krakowa, z którym równolegle musi postępować zaspokojenie 
nowych potrzeb cieplnych jak i modernizacja rozwiązań, 
przestarzałych, nieekonomicznych, oraz zanieczyszczających 
środowisko. 

3. BXLAXS CIEPŁA X PROGRAM POKRYCIA POTRZEB 

Na bazie onówionego ogólnego planu rozwoju Krakowa 
sporządzony został bilans potrzeb energii cieplnej i 
założony sposób jego pokrycia. 
Podstawowe liczby bilansu wyglądają następująco: 

V roku 1950 potrzeby brutto wynoszą 33^9 MV, 
z czeso źródła indywidualne pokryją 1463 MV, zaś scentra¬ 
lizowane powinny pokryć 1886 MW. Praktycznie zdołają pokryć 
tylko 1537 Mtf, na 00 składa się 1465 MV w EC Łęg „ jak 
wspomniano wcześniej bez żądanego przyrostu podaży i 72 MW 
z БС Skawina. 
V rejonie zasilanym przez EC Łęg defioyt oiepła wynosić 
będzie 20 $4. Władze miejskie nie mają żadnego wpływu na 
zmianę tego stanu, gdyż jak wcześniej powiedziano - resort 
energetyki prowadzi własną politykę Inwestycyjną„ 

V roku 1995 potrzeby wyniosą 3823 MV, z ozego 
źródła Indywidualne pokryją 1412 MV, zaś scentralizowane 
powinny pokryć 2411 MV. 
Z planu resortu energetyki widać, że podaż wyniesie tylko 
1815 MV, a więc deficyt wzrośnie do 25 •£. Ve wszystkich 
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opracowaniach instancji miejskich na ten rok zakładaliśmy 
uruchomienie pierwszego etapu elektrociepłowni Przewóz, 
ale mimo dużych wysiłków władz miejskich nie udało się 
wprowadzić tej elektrociepłowni do planu centralnego, 
a prowadzenie jej jako inwestycji terenowej przekracza 
wielokrotnie możliwości finansowe raiasta„ 

V roku 2000 potrzeby dojdą do *t22O MW z czego źródła 
indywidualne pokryją 1116 МЫ, zaś scentralizowane I'iOk Ш1, 
V tym sezonie nusi Już być uruchomiona ВС Przewóz o mocy 
600 Ш , dejdzie do docelowej mocy ЕС Skawina, zaś w ЕС Los 
zakłada się 1^20 MW tzn, wyłączy się z ruchu pierwsze 
kotły pracujące już 2$ - JO lat. 
V takim ukłdzie deficyt nominalny wyniesie tylko 16 % 
co można dopuścić, uwzględniając nierównoczosność poborów 
i akumulację ciepła w instalacjaoh i sieciach, 

V roku 2015 potrzeby dochodzą do 5300 Mtf, z czego 
źródła indywidualne pokryją 615 MW, zaś scentralizowane 
39*łO MuT, Dadzą to: EC Łęg w ilości 1*f20 MW, ЕС Przowóz 
w ilości 1920 Mtf i EC Skawina 600 Ш . 
Deficyt nominalny wyniesie jak w roku 2000 - 16 £, co 
nożna uznać" za rozwiązanie prawidłowe. 

Z podanych przeze mnie liczb można zorientować się 
w założonej ewtlucji systemów ogrzewania miasta. 
Stale zwiększa się ud2iał gospodarki scentralizowanej, 
który wynosił: 
W roku 1970 - 9,5 %i *f roku 1930 - 35,8 #; w roku I985 -
56,1jG| w roku 1990 - 52,1 $>\ if roku 1995 - 59,6 ?*; 
w roku 2000 » 70,1 i>; w roku 2015 - 86,5 ?J. 

Kotłownie lokalne pokrywały: 
V roku 1970 - 56 $ potrzeb} w roku 198О - 35,9 $ 
w roku 1985 - 33,8 JS i projektuje sle dojść w roku 
2015 do htk £. 
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Piece węglowe pokrywały potrzeby: 
V roku 1970 - 3̂ ,5 #; w roku 1980 - 27,4 £j w roku I985 -
13,k fj| w roku 1990 - 13,1 $', w roku 1995 - 12,2 f», 
nio zmieniając swej nominalnej mocy cieplnej. Likwidację 
ogrzewań piecowych zakładany dopiero od roku 2000 t,j, 
uruchomienia trzociego źródła ciepła, Wcześniej jest 
to nierealne. Docelowo ogrzewanie piecowe obejmie tylko 
3,5 5« potrzeb /budownictwo jednorodzinne peryferyjne/. 

Gaz ziermy zaspokaja średnio h fJ potrzeb, pt"ad 
elektryczny 1,5 J» • są to więc media marginesowe, 
V śitfetle aktualnych przepisów państwowych szersze upowsze¬ 
chnienie tych raediów jest niedopuszczalne. 

V bilansie wydzielono w roku 1995 potrzeby 
cieplne rejonu przyszłej EC Przewóz w wysokości 661 Mvf. 
Z analiz tego rejonu wynika możliwość przesyłu magistralą 
południową maksymalnie 600 МУ. Granicę te stanowią 
opory hydrauliczne przesyłu. 
Jak wspomniałem, z tempa przygotowania inwestycji wynika, 
ze nierealne jest oddanie pierwszego ciepła w roku1995, 
a więc rysuje się problem ogrzewania tej części Krakowa, 
¥ tej sytuacji EC Łęg pracować będzie z 25 $ deficytem, 
a dla przesyłu ciepła na drugi brzeg IJisły trzeba będzie 
zbudować tymczasową przepompownie o poborze mooy ^-5 MW, 

Probierey sieciowe wystąpią również po roku 2000, 
Potrzeby poszczególnych rejonów, zasi-lsjiych przez 
elektrociepłownie są większe niż podai. W związku z tym 
trzeba będzie dokonać przepięć sieciowych między zładami 
ooszczególnych elektrociepłowni, co wygląda następująco: 

Rejon Różnica JPotrzeby [ 0,85 x l Podaż 
J } potrzeby { _ L . — J. - ~ л 

1 { 2 | 3 { 
Rok 2000 J "~ J 
Przewóz 

Skawina 
715 600 J 

600 

110 

115 

•1 

"I 
206 

« 

310^ I 2620 225 206 



T" "i 2 г"з ""г н ~f Г "Т 
» { 
i i 
{ i { 

Док 2015 » • } j 

Przewóz } 1483 
Skawina J 732 

20?5 
1265 
622 

675 

600 

655 

I W85 39*2 3940 I 675 

Trzeba więc będzie: 
V roku 2000 z ВС Skawina przekazać czasowo ок.20б lltf do 
systemu Łęgu i Przewozu; w roku 2015 z ЕС Przewóz 
przekazać 655 Ш do systemu ЕС Łęg /na stałe/. 
БС Skawina pracować będzie w całości dla swojego rejonu. 
Szczegółowy układ bilansu potrzeb pokazuje tabela Nr 2. 

k. ŹRÓDŁA CIEPŁA 

Jak widać z dotychczasowych wywodów, sprawne 
ocrzewanie miasta oraz możliwość porządkowania nie¬ 
ekonomicznych rozwiązań poprzednich lat zależy w głównej 
mierze od budowy nowoczesnych źródeł ciepła, któryni w 
naszej rzeczywistości są elektrociepłownie węgloiro o 
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej. 

ЕС Ł ę G - jest obecnie podstawowym źródłem ciepła 
Krakowa, którego budowa rozpoczęła się w roku 1968 na 
podstawie Uchwały Komitetu Ekonomicznego R.M. Nr HO/67 
z 19 maja 1967 roku w sprawie inwestycji towarzyszących 
rozbudowie Huty im.Lenina do zdolności produkcyjnej 5,1 -
5,5 min,ton rocznie. 

Pierwsza podaż ciepła nastąpiła w roku 1970 do 
dzielnicy Nowa Huta. Dotychczas w ciągu 20 lat budowy 
zroalizowano k etapy składające się z б kotłów wodnych 
•yp-120 i k bloków energetycznych BC-100 o łącznej podaży 



energii cieplnej ik65 Młf stanowiącej 81 
docelowej. 

Do realizacji pozostaje etap V składając? się 
z kotła urodnego Nr 7 i bloku Nr 5. Miac zMizajaoego 
się deficytu oiepła, budowa ta nie została na razie 
wprowadzona do planu inwestycyjnego, PDOE żąda od władz 
miasta udziału finansowego w wysoko*oi 21 mld.zł. Suma 
ta przekracza mozliwośoi budżetu miasta i trwają usilne 
starania o wprowadzenie tej budowy do CPR 1989» Wynik 
starad. trudno jest przewidzieć. 

E l e k t r o w n i a S k a w i n a } 
Jest to zawodowa elektrownia o mocy 550 MV, Wyposażona 
jest w 11 kotłów o wydajności 210 - 230 t/h i ciśnieniu 
pary 11 MPa /110 a.tn/ oraz 7 turbin: 
- 3 szt, liX-50 
- k szt, VK-100 o ciśnieniu roboczym 9 MPA /90 atm/. 
Są to turbiny kondensacyjne pracujące na otwartym 
obiegu wody chłodzącej z Wisły. Oprócz energii elektrycznej 
elektrownia dostarcza z tzw, członu zerowego ciepło dla 
Skawiny w ilościach: 
- w wodzie 85,0 MW o temperaturze 110 - 15O°C, 
- w parze kk,0 MW o ciśnieniu 1,2 - 1,5 MPa /12 - 15 atm/. 

Część ciepła w wodzie grzejnej elektrownia 
<.'ostarcza dla krakowskich osiedli mieszkaniowych 
Ruczaj-Zaborze za pośrednictwem magistrali Dn 1000 m 
zbudowanej już docelowo dla dostawy 500 Ш , dla zachodniej 
części dzielnicy Podgórze* 

Projekt wykorzystania tej elektrowni do ogrzewania 
Krakowa wystąpił już przy zatwierdzeniu poprzedniego planu 
ogólnego KZM z roku 1975* Opracowano wówczas ZTE przebudowy 
na elektrociepłownię, wykorzystując radziecki patent na 
pobór pary do ciepłownictwa z przelotni istniejących 
turbin. 
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Nakładano następujący przebiec inwestycji: 
- przebudowa 2 turbir. >Tr 5 i ć i osiągnięcie 350 2IW, 
- ustai/ienie 2 kotłów wodnych Ъ?-200 osiącnięcie 315 МУ, 
- przebudowa Z turbin Ivr h i 3 osiągnięcie 1165 Ifu, 
- ustawieni© bloku БС-180 /200/ osiągnięcie 1515 1-W. 
l.oc energetyczna siiała wynosić 65О MU. 

2'iestety w roku 1?o*ł dyrekcja elektrowni wycofała 
się z dotychczasowych uzgodnień i stwierdziła, że stan 
techniczny kotłów i urządzeń jest tak katastrofalny, że 
nie aa rsozliv.'occi takiej przebudowy. V roku 1987 elektro¬ 
wnia ostatecznie ustaliła, że nożna uzyskać zaledwie бОО 1ŁT. 

Se względu na opóźnienie przygotowania elektrowni 
do oddania ciepła dla Krakowa podzielono inwestycję 
na 2 etapy: 

V etapie I przerabia się 2 turbiny TC-100 l.Tr 5 i 6* 
na pobór pary z przelotni i ustawia wymienniki ciepła, 
z przeporapownią sieciową, co da 215 M"« mocy cieplnej, 
Ternin zakończenia etapu ze względu na brak dostav.' i 
dewiz na zakupy urządzeń importowanych nie jest jeszcze 
ustalony, ale nie powinien przekroczyć roku 19S9o 

W etapie II zostaną wymienione k turbiny VK-100 
/nr 3 do 6/ na nowe indywidualnie zbudowano dla SkaUny 
przez Zaraeoh w Elblągu, Turbiny uspustowo-kondensncyjne, 
które łącznie dadzą oferowane 600 MV mocy cieplnej dla 
Krakowa i Skawiny» Uzyskanie pełnej mocy przei/iduje się 
po roku 1995» 

E l e k t r o c i e p ł o w n i a P r z e w ó z ; 
to trzecie źródło ciepła w Krakowie, Przy orcaKianiu bilansu 
potrzeb wspor-niano o konieczności uruchomienia pierwszego 
etapu Juz w roku 1993» gdyż powinna przejąć ogrzewanie 
wschodniej części dzielnicy Podgórze za pośrednictwem 
magistrali południowej,, 
równocześnie potrzeby dzielnic lewobrzeżnych wyczerpią 
pełną moc EC Łęg pray czyta wzrost podaży ciepła umożliwiłby 
prawidłową i konieczną likwidację niskiej emisji. 
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Ze stanu przegotowania wiemy, że jest to nierealne 
1 do roku 2000 gospodarka cieplna Krakowa umocni rozwiązania 
nieekonomiczne i antyekologiczne, gdyż ciasto napewno 
będzie się rozwijać i przy braka zapewnienia energii 
eioplnej ze źródeł centralnych rozwiązywać będzie z 
konieczności te problemy przez źródła ciopła indywidualne. 

Koncepcje ВС Przewóz opracowało już w roku 1o81 
specjalistyczne biuro Energoprojekt Katowice. Studium 
wykazało, ze na przeznaczonym na lokalizację terenlo 
możnaby wybudować moc 25ОО 1ПГ. Dałoby to możliwość zasilenia 
ew. Iloty im.Lenina i przejęcia części odbiorów EC Lye» 

V bilansie Krakowa potrzebna podaż wynosi 19-0 MV. 
Elektrociepłownia powstać ma we wsi Przswóz w zakoli: Uisły, 
co najbardziej odpowiada istniejącemu układowi miejskich 
magistral cieplnych i ewentualnemu rezerwowaniu źródeł. 

ЕС tsa zająć 1S0 ha terenu i miała być wyposażona 
w części szczytowej w kotły wodne VP-200 i w części podstnT 
wowej w bloki ciepłownicze BC-100 i BC-200 z turbinami 
upustowo-przeeiwpręinymi i przeciwprężnymi z możliwością 
poboru pary technologicznej. Wskaźnik skojarzenia oh. 0,^6. 
Moc elektryczna ok. 500 MW, wyprowadzona linią 110 kV. 

¥ chwili obecnej poglądy resortu energetyki na 
rozwiązania elektrociepłowni zmieniły sig i lansowany jest 
pogląd o celowości ustawienia wyłącznie bloków energety¬ 
cznych, ale pozostaje to do rozstrzygnięcia w dalszych 
etapach przygotowania inwestycji. 

Elektrociepłownia opalana będzie węglem kamiennym 
o małej zawartości siarki — max. 0,8 $, tak jak w przypadku 
EC Lęg w ilości 600 t/h i 25ОО tys.t.rocznie. 
Odprowadzenie spalin jednym kominem kilku przewodowym o 
wysokości 300|0 mo Oczyszczenie spalin w elektrofiltrach 
3-strefowych o sprawności 99 % oraz odsiarczanie wg projektu 
ZРВЕ Energopomiar w Gliwicach. Projektuje się metodę mokrą 
odsiarczania przy udziale szlamu wapiennego w typowych 
ciągach аЪаогрсуjnych. 
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Dostawa paliwa odbywać się nioie linią PKP do 
stacji odbiorczej 6-torowej z rozinrażalnią wagonów, 
wywrotnicami wagonowymi, wagą wagonową, zajezdnią 
lokomotyw raanerworych i zapleczem napraw bieżących wagonów, 

Wariantowo przewiduje się transport wodny wg0 
studium BPBM Projmors w Gdańsku. Rozwiązany on może być 
jako wyładownia węgla wyłącznie dla EC Przewóz lub jako 
przeładownia "Kraków" dla dostawy węgla i innych towarów 
dla EC Łęg, HiL i innych odbiorców miejskich. 

Składowanie odpadów paleniskowych jest bardzo 
trudnyn problemem ze względu na brak miejsca. Na razie 
żużel może być odprowadzany hydraulicznie na wyrobisko 
żwiru w Grabiach /15 ha/ i Brzegach /90 ha/. 
System hydrauliczny znacznie ograniczy zapylenie terenu 
3 dodatkowe instalacje zraszające uruchamiane będą w 
razie przesuszenia składowiska. Wypełnione części wyrobisk 
projektuje się pokrywać warstwą gruntu i rekultywować. 

Część odpadów ma być utylizowana przez produkcję 
materiałów budowlanych na bazie popiołów lotnych. Możliwa 
będzie utylizacja najwyżej kO 4*> odpadów, na więcej brak 
kontrahentów w kraju. 

Największą trudnością budowy EC jest sprawa wody. 
tfobec niemożności wykorzystania rzeki Wisły uzupełnienie 
strat obiegu chłodniczego i ciepłowniczego musi nastąpić 
z ujęć podziemnych, uzupełnienie obiegu kotłowego z ujęć 
powierzchniowych z dużych kilkunastokiiornetrowych odległości 
od EC /np, zbiornik "Priszowice"/. 

Odprowadzenie ścieków nastąpi po oczyszczeniu 
do rzeki Wisły w ilośoi maksymalnej 2500 m3/h, zwiększa¬ 
jących zanieczyszczenie rzeki o 0,5 %. 

Stan przygotowania do tej budowy jest niestety 
prawie zerowy. Dotychczasowe analizy zdezaktualizowały się, 
a do nowych nie ohce przystąpić inwestor, tj. Zespół 
Elektrociepłowni Kraków, motywując to brakiem bilansu 
ciepła m.Krakowa. 



Fakt zatwierdzenia piana zagospodarowania miasta 
1 opracowany na tej podstawia bilans potrzeb oleplnych 
do roku 2015, nie jest rzekomo wystarczający. Trzydziesto¬ 
letnie bilansowanie potrzeb, szczegółowa znajomość terenu 
władz lokalnych nie są Jak widać ważne, leoz lepiej znają 
potrzeby Krakowa urzędnicy w Warszawie, gdyż Zespół 
Elektrociepłowni Kraków w piśmie z dnia 8.07.19Б8 r. określa 
takie oto warunki rozpoczęcia przygotowania inwestycji, 
cytuję: 
"Bilans zapotrzebowania ciepła dla KZM, zatwierdzony przez 
państwową jednostkę gospodarki energetycznej stopnia 
centralnegoą„." 

Zna.iąc te wymagania energetyki i zgodnie z przepisani 
przekazaliśmy w listopadzie 1987 roku bilans cieplny 
Krakowa do uzgodnienia Min.Przemysłu» Ministerstwo przekazało 
bilans do OIGE w Krakowie, który pismem z dnia 30 maja br„ 
przyjmuje do wiadomości I akceptuje przedłożony bilans 
ciepła и rozdysponowaniem na źródła ciepła z ЕС Łep, 
ЕС Skawina i ЕС Przewóz na rok 2000 i 2015 wg wariantu T«. 
OTGB podaje następnie kilka uwag1 szczegółowych, które jednak 
nie zmieniają zasadniczych tez pokrycia potrzeb oieplnyoh 
Krakowa przez źródła centralne. 
Mimo, ze OTGE w piśmie swoim powołuje się na Rozporządzenie 
R.M. z dnia 27.12.1985 г /Dz.U. Nr 63, poz.. 328/ nie stanowi 
to zobowiązania do działań inwestycyjnych resortu energetyki. 

Lojalnie trzeba jednak stwierdzić, że przeszkody 
realizacji koniecznego, trzeciego źródła ciepła w Krakowie 
wystąpiły również ze strony czynników miejskich, a miano» 
wicie Rady Narodowej m.Krakowa. W trakcie zatwierdzenia 
planu ogólnego zagospodarowania miasta nastąpił sprzeołw 
Komisji Rolnictwa przeciw zajmowaniu pod ЕС Przewóz gruntów 
rolnych w przeważającej części klasy XIX i zaproponowano 
przeanalizowanie lokalizacji alternatywnej po drugiej 
stronie Wisły w Chałupkach, czyli w strefie ochronnej H1L, 
Wstępne prace analityczne wykazują małą realność zmiany 
lokalizacji, ponieważ w Chałupkaoh trzebaby wywłaszczyć 
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kii'-tniiziesiat po3pcć?.rstw, cc sif nie udałr -iii prcoz 
30 lat istnienia kor'-inattj. Рога tym Ofrrorr.ra KL?V.ST;OŚĆ 
wyprodukowanoj energii cieplnej trzcfcaby przerzucie prze? 
rzekę h'islf di)żyi-i rurocir;/Te.>-ii :ir specjaln:;n r'ui'eio ri'.a 
włąerreria się w istniejący uic.lad r-a~istral cieplnych, o 
czyn jut wspomnianoс 

Jesten przekonany, te po opracowania zaleconej 
analizy dotychczasowa lokalizacja ЕС Przewóz zostanie 
utrzynana, 

5 с :rrEKONWE?.'CJOXAJLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA 

V ranach prac koncepcyjnych ciepłowrictwa miasta 
uwzględniono również energetykę jądrową» 

">' planie ogólnyir. «afoapodarowania Krakovra; rok 1975 
zarezerwowano teren dla elektrodeplowni jądrowej w 
Woli Patorskicj /gnina Niepolo:r.ico/. Rozważana była również 
lokalizacja w Kościelnikach. EC miała w przyszłości 
przojać obciążenia tak £C ŁCG jak i 23C Przct/óz a nawet 
2C KiL. Zaaiast 3 zanieczyszczających śr.odowdsko źródeł 
pozostałoby jedno "czysto". 

V listopadzie 1931 roku Snergoprojekt Varszawa 
w "Studiuin lfjrbnru ajloKerac ji miejskich i przeny słowy cli, 
przewidywanych do zaopatrzenia w ciepło z ciepłowni jądro-
tC'ch" rozpatrywał budowę w Krakowie w miejscu lokalizacji 
2C Przewóz ciepłowni z dwoma reaktorami AST-300 i kotłowni 
szczytowej węglowej o mocy 700 ITJ, co dałoby podaż 1^00 .lIW. 
Ilozwiązanie takie nie bardzo odpowiada potrzebom Krakom, 
Cdyż posiadałoby za rnałf wydajność, pozbawiałoby af-jlor<r)-
rację przynajmniej 500 MW energii elektrycznie, nic byłaby 
możliwa dostawa pary technologicznej do Zespołów Przemysłowych 
•v Płaszowie, pozostałaby duża kotłownia węglowa, będąca 
nowyra 'iródłen zanieczyszczenia, 

V grudniu 1986 roku w opracowaniu Instytutu 
Energetyki i Enorgoprojektu Warszawa p,t "'Zbiór potencjalnych 
lokalizacji elektrowni i elektrociepłowni jądrowych 
na obszarze Polski". Wstępna analiza możliwości i warunków 



lokalizacji, stwierdzano, że nakrorofion południowy 
jest niedogodny dla energetyki jądrowej ze względu nu 
szczupłość zasobów wodnych i Intensywną zabudowę 
::ics7'xanio»f.i i przemysł ową, Vytypowano do badań rejon 
w5i Ojużec w Gninie Volbror.: woj. katowickie. Lokalizacja 
mieści się mniej więcej w połowie drogri miedzy Krakowem 
a Katowicami /1*5 km/ i umożliwiałaby transport wody 
grzejnej do obu tych agłomeracji. 

Lokalizacja ta została negatywnie oceniona przez 
władze woj. katowickiego w piśmie Bjura Planowania Prze¬ 
strzennego w Katovioacn z dnia 2't kwietnia 1987 roku oraz 
woj. krakowskiego w opinii WPPUAiNB Ul-1 Krakowa, 

V międzyczasie rozważano również możliwość reali¬ 
zacji na naszym terenie ciepłowni jądrowyoh nisko— 
parametrowych o nocy 200 MW wg, projektu Tnstytutu Badaó. 
Jądrowych w świerku. 

Jednocześnie władze miasta bezustannie kontaktowały 
sie z Komisją Planowania przy R.M. i MŁn.Górnictwa i 
Stiorgetyki, sondując możliwość budowy w Krakowie elektro¬ 
ciepłowni jądrowej, 

V lipcu 198U roku K.P. informowała prezydenta 
r.:.i Irak owa , że prof^ran rozwoju konipleksu paliwowo—energety^ 
сгнело kraju do roku 2000 prze»-iduje elektrociepłownie 
ji;crowo w aglomeracjach; krakowskiej, warszawskiej i 

j do roku 2000, 
V październiku roku 198*ł Minister Górnictwa i 

w piśnie do prezydenta ш.Krakowa stwierdza, 4e 
pc• 'v-lolc pogląd o celowości budowy ciepłowni jądrowej, 
uwiaszcza z uwagi na konieczność poprawy warunków ochrony 
środowlska w tyra rejonie. Informuje równocześnie, że 
rozwój ciepłownictwa jądrowego wymaga ustalenia kooperacji 
produkcji oraz dostaw urządzeń przez kraje ozłonkowskie 
nVPG. Fisno podaje dalej, że uzgodnienia takie aktualnie 
były prowadzone i dalsze1 postępowanie będzie mogło być podjęte 
po ich zakończeniu. 

Obecnie na zlecenie Energoprojektu Warszawa z lipca 
br, prowadząceco tenat rządowy CPER-5,3* - cel realizacyjny 
3.8. Biuro Rozwoju Krakowa przystąpiło do opracowania 
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"Studium możliwości i warunków lokalizacji ciepłowni 
^ndrowej". Analizowana Jest ona jako trzecie źródło ciepła 
w Krakowie po roku 2000, alternatywnie do elektrociepłowni 

Moc docelowa ma wynieść 2000 MV, czyli h reaktory 
AST-500 produkcji radzieckiej. V I etapie ustawionoby 
2 reaktory с 

Trudno w tej chwili określić wynik studium, gdy* 
warunki lokalizacji są dość ostre. Odległość CJ do zwartej 
zabudowy tauei wynosić 5 km i stwarzać możliwość urządzenia 
strefy ochronnej szerokości 1 kn. 
Wielkość terenu 30-40 ha, wymagane wygodne połączenia 
drogowe i kolejowe, dobre warunki geologiczne oraz pobór 
kilkuset m3/h wody. Nie wiadomo, ozy uda się taki teren 
wygospodarować w małym powierzchniowo województwie miejskim 
krakowskim. 

Drugim ważnym elementem rozważań będzie czy miasto 
noże wytrzymać bez trzeciego źródła ciepła do lat po roku 
2O00, jeszcze bez ścisłego określenia tego terminu. Jak 
wynikało и omówienia bilansu ciepła, rozwiązanie to i 
sytuacja ekologiczna raczej nie pozwolą czekać biernie na 
ewentualną ciepłownię jądrową, chociażby byłaby ona bez 
sprzecznie korzystna dla miasta. 

6t UTfAGT KOLCOWE 

Tak w dużym skrócie wyglądają podstawowe problemy 
ciepłownictwa Krakowa. Znany wielkości potrzeb, mamy plany 
ich pokrycia, ale nie mamy pewności odnośnie realizacji 
planów. 

Budowa elektrociepłowni tak węglowych jak i ewentualnie 
jądrowych zależy od decyzji centralnych, ogółnopaństwowych 
i musi być ujęta w Centralnych Planach Rooznych. Budżety 
komunalne nie podołają takim wydatkom inwestycyjnym, a poza 
tyn budowy ujęte w CKł otrzymują dostawy materiałów i 
urządzeń na zamówienia rządowe, inne zamówienia mają małe 



szansę realizacji, co bez przerwy odczuwamy w Krakowie 
przy budowa cli ЕС Ъ?е i ЕС Skawina. 

Nie zajmowałem się w swojej informacji problemami 
wyłącznie komunalnymi jak budowa sieci cieplnych, 
węzłów cieplnych, eksploatacji systemów oiepłowniczych 
oraz ioh unowocześnienia t.j, automatyzacji, teloraetrii 
ltd. Są to sprawy które bieżąco raaszą być rozwiązywane 
równolegle do rorwoju i unowocześnienia całej gospodarki 
miejskiej przez władze lokalne. 
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TT. ZAOPATRZENIE W EXERGI2 ELEKTRYCZNA 

Głównym źródłem enorsii elektrycznej na terenie 
niasta Krakowa jest elektrociepłownia Łęg /350 2v.7A/e 
Oprócz niej w gestii energetyki zawodowej ŝ . elektrownie 
wodne w Dąbiu i Przewozie. Obie te elektrownie dostarczają 
w skali miasta ok. 2 ?J enorgii elektrycznejc 
Niezależnie od wy mieni onych źródeł energii pracują na *Уга 
terenie olektroimie przemysłowe bodące w eksploatacji i 
użytkowaniu takich zakładów przemysłowych jak; Kombinat 
J.'otalurgiezny IliL oraz Krakowskie Zakłady Sodowe. Łączna 
кос tych elektrowni 150 J-IVA. 

Największe źródło energii elektrycznej na terenie 
niasta jakim jest elektrociepłownia Ł-jg jest obiektem 
ciągle w budowie i nie osiągnęła jeszcze docelowej mocy. 

Elektrownie przemysłowe pracują wyłącznie dla 
potrzeb zakładów stanowiąc w zasadzie rezerwowe źródła 
energii, a elektrownie wodne stanowią w zasadzie margines 
dostawy mocy dla tego obszaru. Produkowana przez te źródła 
energia elektryczna nie pokrywa w pełni zapotrzebowania 
odbiorców energii elektrycznej zlokalizowanych na terenie 
miasta i musi być realizowany dosył energii spoza tego 
obszaru. 

Obciążenie szczytowe w ostatnich latach dla miasta 
Krakowa przedstawiało się następująco: 
1980 rok - 510 ЮТ 

1983 rok - W O НУ 
1937 rok - 590 Ш 
Dosył energii elektrycznej realizowany jest z sieci 
przesyłowoi-ro7;dziolc2ej 110 kV w/w sieci pov/iazane są 
z elektrowniami Skawina i Sierpa /woj. katowiekio/. Sieć 
ta pracuje w układzie pierścieniowym otaczającym obrzeże 
raiasta. Na zewnątrz pierścienia sieci 110 kV przebiegają 
linie 220 kV nasilające stacje 220 kV "Wanda" oraz 
"Lubocza". 



Z pierścienia stacji 110 kV wokół miasta zasilane 
są stacje 110/15 kV oraz stacje węzłowe "Łęg" oraz 
"Skawina". 

Łącznie aa terenie miasta pracuje aktualnie 
14 szt, stacji 110/15 kV o łąoznej mocy zainstalowanej 
?90 MVA /bez HiL/. 

V budowie .znajduje się 5 dalszych stacji, w tym 
jedna wnętrzowa w centrum miasta zasilana linią kablową 
110 kV. 

Rejon m. Krakowa w skali kraju zalicza się do 
obszarów o dużym zużyciu energii elektrycznej. Stan taki 
jest wynikiem silnego uprzemysłowienia tego terenu. 
Największym odbiorcą jest Kombinat Metalurgiczny HiL 
wraz z związanymi z nim zakładami przetwórczymi i współpra ̂  
cującymi. 
Kombinat zużywa ponad 50 c,a dostatecznej energii elektry¬ 
cznej /ok. 700 MW mocy zainstalowanej/. 
Pozostałe zakłady przemysłowe na terenie miasta posiadają 
zapotrzebowanie od 0,5 <3o kilkunastu MW mocy. 
Ogółem przemysł zużywa średnio do 7h # dostawy energii, 
Gospodarka komunalna 22 do 25 i ok. 3 'fi trakcja elektryczna. 
*з poszczególnych latach zużycie energii elektrycznej 
przedstawiało się następująco: 
19S0 rok - 2*t31 GWh 
1983 rok - 2630 GVh 
198? rok - 3O57CWh 

Jak. widać z przytoczonych danych, zużycie energii 
elektrycznej posiada w dalszym ciągu tendencje rosnące 
/ok. 16 ;ó w okresie od 1980 do I9S7 roku/. 

Zatwierdzony plan przestrzennego zagospodarowania 
miasta Krakowa zawiera koncepcja rozwoju systemu zaopa— 
trzenia niasta praktycznie do roku 2015, Jest ona 
koEsekwancją przyjętych rozwiązali urbanistycznych jak 
również dokonanych przesądzeń w zakresie rozbudowy 
systemu energetycznego miasta i województwa. 



Vedlug росвг.всо wyżej planu środnie przyrosty zapotrze¬ 
bowania v energię elektryczną przez odbiorców m.Krakowa 
przedstawiają się następująco: 
19S5 T 1990 11 £ 
1990 -1995 9 $> 
1995 . 2000 7 # 
2000- 2015 18 ^ 
przy ezyts dla odbiorców przemysłowych wzrost ten 
wyniesie t 
1985 - 1990 6 £ 
1990 -1995 5 £ 
1995 « 2000 *ł £ 
2000 - 2015 8 # 
a dla odbiorców bytowo~kor:iunainych: 
1985 - 1990 25 ?» 
199О - 1995 22 £ 
1?95 - 2000 17 £ 
2000 - 2015 38 £ 
Obciążenie szczytowo niasta: 
1990 - 6k9 Ji".* /75 V-
1:95 - 726 ;r.f /3^2/ 
2000 «• 793 !W /923/ 
2015 - 951 w /1113/ 
V nawiasie podane obciążenie z uwzględnieniem strat 
sieciowych, 
Zapotrzobowanie na energię elektryczną wg opracowanych 
prognoz: 
1990 - k3B9 Gtfh 
1995 - 4810 GWh 
2000 - 5153 GWh 
2015 - 6057 GVh 
Wielkość zapotrzebowania na energię elektryezną wymaga 
znacznego dosylu z sioci paiistwowej, względnie budowy nowych 
źródeł energii. Dlatego tożpprcyj^to konieczność budowry 
nowego źródła energii jakim jest elektrocieploutiio "Przewóz", 
przy czym zakładano osiągnięcie w roku 2000 - 1 5 ^ .Г* nocy z 
tego ćródła. V powyższej sytuacji produkcja netto onergil ol. 
i mocy w poszczególnych latach przedstawiała sie następująco: 

kok 



/szczyt grudniowy/ 
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Globalni' bilai.s nocy dla п.Krakowa przedstawia się 
następująco: 

/szczyt grudniowy/ 

j Vyprowadzouo = 
J elektrowni 
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Z przedstawionego bilansu wynika, iż deficvt mocy 
icstąpi dopiero po roku 2000, Jednak stan ten nie w pełni 
odzwierciedla faktyczną sytuacjo, gdyż do pełnego obrazu 
brakuje jeszcze bilansu zapotrzebowania całego województwa 
zasilanego z tych samych zródel energii. Dlatego też deficyt 
nocy wystąpi znacznie wcześniej, tyiabarcSzie j, że opóźnienia 
nakończenia budowy EC Łęg oraz realizacji EC Przewóz muszą 
być brane pod uwagę. 

Alternatywę dla EC Przewóz jako iźyódla energii 
elektryczną jest budowa stacji *tOO/11O kV Kraków Południe 
na terenie gminy Biskupice» Wymaga to podjęcia niezwłocznie 
decyzji o Jej budowie, wobec braku postępu prac przy 
20 Przewóz, 

Województwo krakowskie znajduje sif w korzystnej 
sytuacji, jeśli chodzi o powiązania z systemem sieci prr.e-
sjłowych najwyższych napięć *Ю0 kV /bo г tych sieci będzie 
realizowany dosył energii/. Po południowej stronie Krakowa 
przebiega linia *fO0 kV Tarnów - By czy na, a dalsze tego typu 
li:i±e przewidziane są w najbliższych latach do budowy. 



Zarówno więc w ciepłownictwie jak również elektro-
eneugetyce nie rysują się w najbliższym okresie 
czasu dobre perspektywy. 

Oczekiwać wręcz należy pogorszenia sytuacji к 
zakresie dostawy tych nediów. Stąd też próby poprawy 
ogrzewania miasta i jego sytuacji ekologicznej poprzez 
szersze zastosowanie energii elektrycznej - są Jedynie 
programami, a właściwie żyozeniami bez możliwości realizacji. 
Dodatkowo wielkość dostawy energii elektrycznej limitowana 
jest sytuacją energetyczną kraju, a ta również nie 
przedstawia się korzystnie. Tak więc zaopatrzonie niasta 
w energię elektryczną określić należy jako trudne, wyma¬ 
gające podjęcia niezwłocznych decyzji, co do budowy 
urządzeń źródłowych, które pozwoliłyby na ograniczenie 
deficytu będącego istotnym progiem dla dalszego Jego rozwoju. 
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