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INFORMACJA PRASOWA 

Polski nie sta ć na budow ę dużej elektrowni j ądrowej bez wsparcia z 
bud żetu państwa, twierdz ą eksperci. Alternatyw ą mogą stać się małe modułowe 
elektrownie j ądrowe, które maj ą mniejsz ą moc jednostkow ą, są bezpieczniejsze, 
mają mniejsze ograniczenia lokalizacyjne i co najwa żniejsze, wymagaj ą 
mniejszych nakładów finansowych na jeden blok. 

 
Budowa typowego bloku energetycznego (PWR III generacji) z reaktorem 

jądrowym o mocy 1600MW może kosztować ponad 32 mld zł. Po katastrofie w 
Fukushimie, kiedy zachodzi konieczność poprawy bezpieczeństwa, koszty budowy 
takiego bloku mogą wzrosnąć nawet do ponad 40 mld zł.  

Budowa czterech bloków wiązałaby się z kosztem rzędu 150 mld zł. Wydaje się 
więc, że bez wsparcia państwa, a więc odbiorców energii, wygenerowanie tak 
ogromnej kwoty na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej jest niemożliwa. 
Duże koszty tej inwestycji to jedna z barier. Inne bariery to wybór lokalizacji, problemy 
z dostępem do wody (chłodziwo dla reaktorów), czy sposób zagospodarowania 
nieczynnych elektrowni węglowych (problem, który będzie narastał wraz z 
zaostrzaniem wymogów w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych w UE, w 
tym ograniczania spalania paliw kopalnych).  

 
 
Amerykanie wyznaczaj ą nowe standardy 
 
Podobne dylematy występują także w USA. Choć amerykański rynek 

energetyczny różni się istotnie od polskiego i nie ma takich restrykcji ograniczania 
emisji gazów cieplarnianych jak w UE, tym niemniej Stany Zjednoczone, wybierając 
własną drogę do gospodarki niskoemisyjnej, oprócz inwestycji w OZE zamierzają 
przede wszystkim zamknąć dużą część nierentownych elektrowni węglowych. W ich 
miejsce będą budować małe reaktory jądrowe SMR (Small Modular Reactor). 
Christopher Mowry, szef Generation mPower – filii koncernu Babcock&Wilcox, 
pracującej nad najbardziej zaawansowanym projektem tego typu, ocenia, że w ciągu 
najbliższych 5-10 lat wyłączonych zostanie ok. 45 GW mocy węglowych. Właśnie takie 
elektrownie mogą zastąpić reaktory mPower. Nie trzeba przerabiać sieci 
wyprowadzającej moc, bo moc jest porównywalna. Ze względu na umieszczenie pod 
ziemią mPower ma niewielką strefę bezpieczeństwa wokół - rzędu 300 m, zazwyczaj 
wystarczy teren starej elektrowni, bez ingerencji w istniejące budynki czy instalacje.  

 



 

 

Amerykanie podkreślają, że nakłady inwestycyjne dla mPower s ą znacznie 
niższe ni ż dla du żych reaktorów, kształtuj ą się na poziomie 1,5 mld euro dla 
podstawowej konfiguracji, czyli instalacji składaj ącej si ę z dwóch reaktorów o 
mocy do 180 MWe ka żdy  (koszt jednostkowy takiego SMR może być niższy nawet 
od uproszczonych konstrukcji pasywnych III generacji PWR). To znacznie mniej, niż 
cena klasycznego, dużego reaktora planowanego przez Polskę. Dodatkowym 
argumentem za małymi reaktorami jest ich większe bezpiecze ństwo i krótki czas 
budowy (do trzech lat) . Cały reaktor, wraz z innymi kluczowymi elementami, jak 
wytwornica pary czy pompy, jest zamknięty w jednym zbiorniku, długości 25 m i 
średnicy 4 m. Dzięki temu całość można złożyć w fabryce i przetransportować na 
miejsce, co jest znacząco tańsze, niż montaż poszczególnych elementów na placu 
budowy. Jednak jeszcze większą korzyścią jest to, że dzięki zamknięciu w zbiorniku 
najważniejszych urządzeń, z bezpośredniego otoczenia reaktora znika wiele 
skomplikowanych instalacji. Eksperci podkreślają jeszcze jedną istotną korzyść 
inwestowania w małe reaktory jądrowe – ich powtarzalna konstrukcja daje 
możliwo ść prawie ta śmowej produkcji i dokładnego skalkulowania kosztów dla 
każdej nast ępnej inwestycji tego typu . W przypadku dużych reaktorów jest to 
niemożliwe. Również zdaniem polskich ekspertów reaktory małej mocy mogą stać się 
w najbliższym czasie ratunkiem dla naszego rynku energii i warto poczekać kilka lat, 
aż tego typu reaktory się upowszechnią. Okres oczekiwania i tak będzie krótszy od 
czasu, na który zaplanowaliśmy wybudowanie naszej elektrowni (uruchomienie 
pierwszego bloku ma nastąpić w 2024 r.).  

 
Jądrowa energetyka rozproszona pozwala wykorzysta ć potencjał polskich 
inwestorów 

 
Stopień zaawansowania prac nad reaktorami małej mocy w USA i Chinach 

wskazuje na możliwość uruchomienia w Polsce pierwszej industrialnej instalacji w 
połowie przyszłej dekady, czyli w okresie objętym przez Polski Program Energetyki 
Jądrowej (PPEJ). Reaktory tego typu otwierają możliwość budowy rozproszonej 
energetyki jądrowej oraz udziału wielu podmiotów w realizacji programu. Istnieje kilka 
powodów, dla których takie rozwiązanie może być interesujące dla Polski – kraju, który 
buduje program jądrowy od podstaw.  

 
Projekt taki daje mo żliwo ść:  

� łatwiejszego finansowania inwestycji, łatwiejszego dost ępu do sieci 
energetycznych, a co za tym idzie – łatwiejszej akc eptacji przedsi ęwzięcia 
ze wzgl ędu na jego du żo mniejsz ą skal ę jednostkow ą;  

� zwiększenia mocy układu poprzez sukcesywne dobudowywani e modułów 
w danej lokalizacji w miar ę potrzeb i mo żliwo ści; 

� bezpośredniego zaanga żowania w realizacj ę programu przemysłu 
energochłonnego, który jest zainteresowany układami  małej mocy 
odpowiadaj ącej lokalnym potrzebom, a w tym wykorzystaniem 
wysokotemperaturowego ciepła. 



 

 

  
 
 
Informacje uzupełniaj ące, w tym źródła: 
 

• Program HTR-PM w Chinach, czyli budowa reaktora wysokotemperaturowego 
typu HTR. Program ten jest realizowany przez Huaneng Shandong Shidao Bay 
Nuclear Power Co., Ltd. (HSNPC) i Tsinghua University's INET. Na początku 
stycznia 2013 ogłoszono, że moc elektryczna HTR-PM wyniesie 200 MW 
(tandem dwóch reaktorów), koszt budowy szacuje się na 476 milionów dolarów, 
a uruchomienie zaplanowano na 2017 rok. Bazą dla programu HTR-PM jest 
działający w Chinach od przeszło 10 lat reaktor testowy HTR-10 
http://www.china.org.cn/business/2013-01/07/content_27606925.htm 

• Program mPower w USA, którego celem jest wdrożenia zintegrowanego 
reaktora wodno – ciśnieniowego firmy B&W w USA. W listopadzie 2012 
Department of Energy ogłosił decyzję: Energy Department Announces New 
Investment in U.S. Small Modular Reactor Design and Commercialization 
http://energy.gov/articles/energy-department-announces-new-investment-us-
small-modular-reactor-design-and 

• Projekt mPower uzyskał dotację w wysokości $79 mln w kwietniu i dodatkowe 
$20.5 mln w sierpniu 2013r. Planuje się wybudować instalacje w Clinch River 
Plant niedaleko Oak Ridge i uruchomić ją w 2022 roku 
(http://finance.yahoo.com/news/b-w-mpower-gets-additional-202002886.html). 
Natomiast Forbes w czerwcu podał, że koszt inwestycji B&W szacuje na 5 mln 
USD za 1 MW mocy elektrycznej. 
(http://www.forbes.com/sites/williampentland/2013/06/15/u-s-sustains-support-
for-small-modular-nuclear-reactors/?partner=yahootix). 

• Te i wiele innych projektów skrótowo opisuje IAEA: 
http://www.iaea.org/NuclearPower/SMR/ 
w raporcie: STATUS OF SMALL AND MEDIUM SIZED REACTOR DESIGNS 
http://www.iaea.org/NuclearPower/Downloadable/SMR/files/smr-status-sep-
2012.pdf 

  
Dodatkowych informacji udziela: Krzysztof Kochanows ki, rzecznik@proinwestycje.pl, 
Tel. + 48 606 692 917 

 


