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Bezpieczenstwo elektrowni j^drowych z reaktorami III generacji
oferowanych Polsce. Czfsc IV. Najbardziej prawdopodobne
lokalizacje elektrowni jqdrowych w Polsce
Wladyslaw Kielbasa
W 2009 r. Ministerstwo Gospodarki, w porozumieniu z samorzi^dami, dokonalo aktualizacji propozycji lokalizacyjnych elektrowni jj{drowych rozwazanych do 1990 n: Zarnowiec, Klempicz, Kopari, Nowe Miasto, Wyszkow, Malkliiia,
Chotcza i Gokieradow.

Natomiast, na terenie lokalizacji EJ „Warta" w latach 1988-1989
wykonano prace przygotowawcze (wst?pne roboty ziemne - przygotowanie terenu, rozpocz^to budow? zaplecza socjalnego budowy). Ostatecznie jednak odst^iono od realizacji tej budowy na
mocy uchwaly rz^du PRL z 22 kwietnia 1989 r.
Pozostalych 6 lokalizacji zostalo rozpoznanych wst^pnie - w zakresie niezb^dnym do przygotowania wniosku o wskazania lokalizacyjne (zgodnie z procedure obowi^zuj^c^w latach 80. ub.w.).
Oprocz tego samorz^dy zglosily jeszcze 20 innych propozycji
lokalizacji. Na tej podstawie opracowano list? 28 potencjalnych
lokalizacji elektrowni j^drowych (rys. 28).

Sposrod WW. lokalizacji, jedynie dla dwoch pierwszych: Zarnowiec oraz Warta-Klempicz, wykonano pelen zakres pomiarow,
badan i analiz lokalizacyjnych oraz przeprowadzono cal^ procedure zatwierdzania lokalizacji zgodnie z owczesnie (tj. w latach
70. i 80. ub.w.) obowi^zuj^cymi przepisami. Lokalizacja Zarnowiec zostaia ustalona decyzjami
Komisji Planowania przy Radzie
POTENCJALNE LOKALIZACJE
Ministrow z 19 grudnia 1972 r.
oraz 2 czerwca 1979 r. (aktualizacja
CHOCZEWO
LUBIATOWO-KOPALINO
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/
decyzji z 1972 r.), zas lokalizacja
Warta-Klempicz decyzj^tejze Komi2ARNOWIEC
sji Planowania z 5 czerwca 1987 r.
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Budowa EJ „Zarnowiec" (4 x 464
MWe) zostaia rozpoczfta na mocy
uchwaly Nr 10/82 Rady Ministrow
PRL z 1 stycznia 1982 r. Roboty ziemne rozpocz^to w kwietniu
1982 r., a 11 listopada 1985 r. inwestor otrzymal zezwolenie prezesa
PAA na budow? I etapu elektrowni
(2 X 465 MWe), z punktu widzenia
bezpieczenstwa j^drowego i ochrony radiologicznej, zas 10 grudnia
1985 r. rozpocz^to betonowanie
plyty fundamentowej budynku reaktorow I i I I bloku. Budowa elektrowni zostaia zaniechana przy ok.
40-procentowym zaawansowaniu
I etapu - na mocy uchwaly rz^^du
RP z 4 wrzesnia 1990 r., zas niedokohczone obiekty glowne zostaly
porzucone i - po wyl^czeniu odwodnien - cz^sciowo zatopione,
zasadniczo bez rozbiorki - jesli nie
liczyc zezlomowania elementow
metalowych, ktore mozna bylo stosunkowo latwo wymontowac lub
wyci^c.
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Rys. 28. Potencjalne lokalizacje elektrowni j^drowych w Polsce
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Ekspercka ocena proponowanych lokalizacji
pierwszej elektrowni jgdrowej w Polsce
Ranking lokalizacji

Proponowana lokalizacja
Rys. 29. Ranking potencjalnych lokalizacji dla elektrowni j^drowych w Polsce wykonany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

W 2010 r. na zlecenie Ministerstwa Gospodarki opracowany zostal
dokument „Ekspertyza na temat kryteriow lokalizacji elektrowni j ^ drowych oraz wst^pna ocena uzgodnionych lokalizacji". W ramach
pracy wykonano ranking lokalizacji, bior^c pod uwag§ eksperck^
ocen? 17 kryteriow ewaluacyjnych, ktorego wyniki przedstawiono
na rysunku 29.
Pierwsze miejsce w rankingu (ze zdecydowan^ przewag^ zaj^la
lokalizacja Zarnowiec, ktor^ tez zarekomendowano do dalszych
szczegolowych badan lokalizacyjnych. W ekspertyzie tej zarekomendowano takze nast^pne trzy (praktycznie rownorz^dne) lokalizacje: Warta-Klempicz, Kopaii, Nowe Miasto do rownoczesnych
z Zamowcem badari lokalizacyjnych. Dodatkowo do wspomnianych lokalizacji dol^czono Choczewo i Lubiatowo-Kopalino.
Pozostale lokalizacje zostaly, na podstawie szczegolowych badaii
i ekspertyzy lokalizacyjnej, z roznych wzgl^dow wykluczone i jest
bardzo malo prawdopodobne, aby zostaly wybrane do lokalizacji
jednej z dwoch pierwszych elektrowni j^drowych w Polsce.
Natomiast spolka PGE SA (wskazana przez rz^d jako inwestor
pierwszych dwoch elektrowni j^drowych przeprowadzita wtasne
rozpoznanie potencjalnych lokalizacji pierwszej elektrowni j^drowej. W wyniku tych prac 25 listopada 2011 r. PGE SA ogtosila 3
potencjalne lokalizacje pierwszej elektrowni j^drowej: Choczewo,
G^ski i Zamowiec. Lokalizacje Choczewo i Zamowiec byly juz
oczywiscie na liscie potencjalnych lokalizacji ogloszonej przez
Ministerstwo Gospodarki. Natomiast G^ski to lokalizacja zupelnie
nowa - poiozona nad morzem, w rejonie wsi G^ski, w gminie
Mielno, w odleglosci ok. 25 km od Koszalina - rejonie bardzo
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atrakcyjnym i populamym turystycznie. Wlasnie obawa o utrat?
turystow (wprawdzie nieuzasadniona) wywotala gwahowne protesty miejscowej spolecznosci, a 12 lutego 2012 r. w G^skach zostalo
przeprowadzone lokalne referendum, w ktorym ponad 94% glosuj^cych wypowiedzialo si? przeciwko budowie elektrowni j^drowej.
Aktualnie ewentualne wykorzystanie tej lokalizacji wydaje si? wi^c
malo realne, prawdopodobnie zostanie wskazanajeszcze lokalizacja
dodatkowa. Przez kolejne dwa lata we wst^pnie wybranych lokalizacjach maj^ zostac przeprowadzone szczegolowe badania lokalizacyjne i srodowiskowe. Wyniki tych badan pozwol^ wskazac ostateczn^ lokalizacje pierwszej polskiej elektrowni j^drowej.
Lokalizacja Zarnowiec
Lokalizacja EJ „Zamowiec" jest lokalizacja z lat 80. ub.w., dodatkowo wspolczesnie zgloszon^ przez Marszaika Wojewodztwa
Pomorskiego. Dzi^ki wczesniejszym pracom na tym terenie, zwi^zanym z budowy elektrowni j^drowej jest to najlepiej rozpoznany teren
pod wzgl^dem uwamnkowah zwi^zanych z lokalizacj^^ elektrowni
j^drowych. Dodatkowo lokalizacja Zamowiec zostaia pozytywnie
oceniona przez Misj? Mi^dzynarodowej Agencji Energii Atomowej
w 1990 r.'* Potencjalna budowa nowej EJ Zamowiec zajmowalaby
obszar polozony na terenie gminy Krokowa (powiat pucki) oraz gminy Gniewino (powiat wejherowski) w wojewodztwie pomorskim.
W zasi^gu obszam ograniczonego uzytkowania (obszar w odleglosci 800 m od reaktorow elektrowni) nie znajduje si§ obecnie
zaden budynek mieszkalny ani zaden inny obiekt przeznaczony na
staly pobyt ludzi, nie zachodzi wi^c potrzeba wysiedleh zwi^zanych
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z budow^^ elektrowni j^drowej na tym terenie. W poblizu lokalizacji
na poludniowo-zachodnim brzegu jeziora zlokalizowane
obiekty
Elektrowni Szczytowo-Pompowej „Zamowiec".
Ze wst^pnych analiz wynika, ze zasoby wodne Jeziora Zamowieckiego pozwalaj^^ praktycznie na chlodzenie jednego duzego j ^ drowego bloku energetycznego - przy zastosowaniu zamkni^tego,
klasycznego ukladu chlodzenia z mokr^ chlodni^ kominow^ o ci^gu naturalnym. Ewentualne zastosowanie ukladu z mokro-suchymi
chlodniami hybrydowymi o c i ^ u wspomaganym wentylatorami,
z ktorych straty bezzwrotne wody znacznie mniejsze niz z chlodni
mokrych o c i ^ u naturalnym, eliminowaloby ograniczenia hydrologiczne, lecz wi^zaloby si^ ze zwi^kszonym zuzyciem energii na potrzeby wtasne, pobieranej przez wentylatory chlodni. Mozliwe s^ tez
jeszcze inne rozwi^zania ukladu chlodzenia.
Wybor optymalnego rozwi^zania ukladu chlodzenia ma w przypadku lokalizacji Zamowiec znaczenie kluczowe. Wymagac on
b?dzie przeprowadzenia odpowiedniej analizy optymalizacyjnej,
z uwzgl^dnieniem wielkosci potencjalnie dost^pnego terenu, jak
rowniez opcji ewentualnego wykorzystania wody morskiej. W wyniku takiej analizy zostanie okreslona liczba blokow energetycznych,
z reaktorami okreslonych typow i o okreslonej opcji rozwi^^zania
ukladu chlodzenia, mozliwych do zlokalizowania w tej lokalizacji.
Budynki glowne nowej elektrowni b^dzie mozna posadowic
w polnocnej cz^sci bylego terenu budowy EJ Zamowiec, na polnoc
od porzuconych obiektow glownych I etapu zaniechanej wczesniej
budowy, na terenie ktorych po wykonaniu niezbfdnych prac wyburzeniowych mozna zlokalizowac obiekty pomocnicze.
Obszar, na ktorym zlokalizowana moglaby bye nowa EJ „Zamowiec" ma mocne powi^zanie z krajowym systemem elektroenergetycznym. Stacja elektroenergetyczna 400/110 kV „Zamowiec" zostaia zaprojektowana w celu przyl^czenia do KSE 4 blokow elektrowni
szczytowo-pompowej oraz 4 blokow elektrowni j^drowej. Polozenie
to jest korzystne takze ze wzgl^dow sieciowych, gdyz w tym rejonie
Polski nie ma (poza ESP „Zamowiec") duzej elektrowni systemowej. Ten obszar sieciowy odznacza si? na chwil? obecn^ deficytem
produkcji energii elektrycznej w graniach 800-1300 MW, a siec
przesylowa obci^zona jest w mniej niz 60%, co daje mozliwosc wykorzystania istniej^cych zdolnosci przesylowych do wyprowadzenia

Rys. 30. Rejon glownych obiektow bylej elektrowni j^drowej „Zamowiec"
w budowie
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mocy z elektrowni j^drowej. Przyl^czenie do stacji „Zamowiec"
nowej, duzej elektrowni wyraznie poprawiloby warunki pracy sieci
przesylowej w tym rejonie i przyczyniloby si? do zmniejszenia strat
energii w sieciach (w tym przesyhi energii na pompowanie w ESP
„Zamowiec") oraz polepszenia niezawodnosci zasilania odbiorcow.
Lokalizacja Warta-Klempicz
Lokalizacja elektrowni j^drowej Warta-Klempicz jest lokalizacja z lat 80., dodatkowo wspolczesnie zgloszon^ przez Marszaika
Wojewodztwa Wielkopolskiego. Poiozona jest w gminie Lubasz
(powiat Czamkowsko-Trzcianecki nad Wart^ woj. wielkopolskie). Gmina, na terenie ktorej zlokalizowana moglaby bye elektrownia j^drowa charakteryzuje si? nisk^ sredni^ g?stosci^ zaludnienia (43 mieszk./km- przy sredniej gfstosci zaludnienia Polski
rownej 122 mieszk./km-), dzi?ki czemu oddzialywania zwi^zane
z budow^_ i eksploatacj^ elektrowni b?d^ dotykaly niewielkiej
liczby ludnosci.
Z przeprowadzonych wst?pnych analiz wynika, ze dzi?ki polozeniu w poblizu Warty i wystarczajq^cym zasobom wodnym mozliwy
jest do zastosowania w elektrowni j^drowej zamkni?ty uklad wody
chodz^cej. Przewiduje si? w tym celu wybudowanie uj?cia wody na
178. km rzeki (ok. 4 km ponizej miasteczka Obrzycko, w odleglosci
ok. 7 km od elektrowni).
Z punktu widzenia bilansu mocy w KSE lokalizacja jest bardzo
korzystna, poniewaz w tym rejonie kraju brakuje duzego zrodla systemowego. Najblizej polozone elektrownie: Dolna Odra oraz ZE
PAK nie stanowi^ altematywy dla tej lokalizacji.
Na potrzeby budowy i eksploatacji EJ „Warta" (pierwotnej budowy)
wykonano juz cz?sc rozbudowy infrastmktury transportowej w celu
umozliwienia transportu wielkogabarytowych elementow urz^dzeh.
Lokalizacja Kopaii
Lokalizacja EJ Kopah jest lokalizacja z lat 80., dodatkowo wspolczesnie zgloszon^ przez Marszaika Wojewodztwa Zachodniopomorskiego. Poiozona jest ona w gminie Darlowo (powiat stawiehski, woj.
zachodniopomorskie). Gmina, na terenie ktorej zlokalizowana ma bye
elektrownia charakteryzuje si? nisk^ sredni^ g?stosci^ zaludnienia
(28 mieszk./km-'), dzi?ki czemu oddzialywania zwi^zane z budowy
i eksploatacji elektrowni b?di dotykaly niewielkiej liczby ludnosci.
W zasi?gu obszam ograniczonego uzytkowania (obszar w odleglosci 800 m od reaktorow elektrowni) nie znajduje si? budynki
mieszkalne ani inne obiekty przeznaczone na staly pobyt ludzi.
W tym przypadku wi?c nie zachodzi potrzeba wysiedleh zwi^zanych z budowy elektrowni na tym terenie.
Z przeprowadzonych wst?pnych analiz wynika, ze dzi?ki polozeniu w poblizu wybrzeza morskiego (3 km) oraz rzeki Wieprzy
mozliwy jest do zastosowania w elektrowni j^drowej otwarty uklad
wody chodz^cej.
Lokalizacja znajduje si? w obszarze sieciowym odznaczaj^cym
si? deficytem produkcji energii elektrycznej rz?du 100-300 MW.
Istniej^ca siec przesylowa obci^zona jest w mniej niz 60%i, co daje
mozliwosc wykorzystania istniej^cych zdolnosci przesylowych do
wyprowadzenia mocy z elektrowni j^drowej.

" International Atomic Energy Agency. Final Report. Site Safety Review Mission. Zamowiec NPP, Poland. 26-30 March 1990.
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