
Sprawozdanie 
z wycieczki dydaktycznej do Francji

(Piotr Ulański, Piotr Szajerski)

W  czerwcu  bieżącego  roku  grupa  studentów  Technologii  Chemicznej  ze  specjalności  Inżynieria
Biomedyczna i  Radiacyjna prowadzonej  na  Wydziale  Chemicznym przez Międzyresortowy Instytut
Techniki Radiacyjnej  (MITR),  a także doktorantów i pracowników tego Instytutu, odbyła wycieczkę
szkoleniową  do  Francji.  Tematyka  wyjazdu  związana  była  z  zajęciami  z  przedmiotów  Izotopy  w
Technice i Medycynie, Cykl Paliwowy i Gospodarka Odpadami Promieniotwórczymi, Chemia Jądrowa i
Radiochemia, Techniki Izotopowe oraz Chemia i  Technologia Radiacyjna. Inicjatywa zorganizowania
wycieczki wyszła od studentów, z których część miała okazję w ubiegłym roku uczestniczyć w krótkim
wyjeździe  studyjnym  do  Niemiec.  Bogaty  i  bardzo  interesujący,  w  ocenie  uczestników,  program
wycieczki  opracował dr inż.  Piotr Szajerski  z  MITR.  Dzięki  jego uczestnictwu w polskim programie
energetyki  jądrowej,  jak  również  kontaktom  w  instytucjach  i  firmach  francuskich  związanych  z
sektorem  energetyki  jądrowej,  możliwe  było  zwiedzenie  wielu  miejsc,  które  na  co  dzień  nie  są
dostępne dla publiczności. Życzliwość instytucji i firm francuskich zapewne wynika również z faktu, że
będą  one  starały  się  uczestniczyć  w  rozwoju  polskiej  energetyki  jądrowej,  a  absolwenci  naszych
studiów prawdopodobnie będą uczestniczyć w realizacji tego programu.

Francja jest światowym liderem w dziedzinie energetyki jądrowej. W 19 elektrowniach jądrowych o
łącznej  mocy  prawie  66  GWe  pracuje  58  bloków  jądrowych,  a  zainstalowane  moce  wytwórcze
pokrywają  około  80  % krajowego zapotrzebowania  na  energię.  Jest  to  także  jeden  z  nielicznych
krajów, które zdecydowały się na zamknięty obieg paliwa jądrowego. Takie rozwiązanie jest trudne
technicznie  i  droższe  od  stosowanego  w  wielu  krajach  otwartego  cyklu  paliwowego,  w  którym
wypalone paliwo jądrowe nie jest przetwarzane. Zamknięty cykl paliwowy pozwala pozyskiwać jednak
dodatkowe ilości paliwa (Pu, produkcja paliwa MOX) i dodatkowo wiąże się ze znacznie mniejszymi
kosztami dla środowiska poprzez znaczną redukcję ilości generowanych wysokoaktywnych odpadów
promieniotwórczych. Zakłady przerobu paliwa zlokalizowane na półwyspie La Hague w Normandii
(AREVA) są największą i  najbardziej  zaawansowaną technicznie tego rodzaju instalacją na świecie.
Pracujące  w fabryce  2  linie  produkcyjne  mogą  przetworzyć  łącznie  1600  ton  wypalonego paliwa
rocznie. Obok EDF, głównego operatora elektrowni jądrowych we Francji, korzystają z nich również
operatorzy  elektrowni  atomowych  z  innych  krajów  (Niemcy,  Szwajcaria,  Holandia,  Japonia).
Zwiedzenie tych zakładów było jednym z głównych celów naszej wycieczki. Szczególne wrażenie robi
basen do przechowywania wypalonego paliwa (o wiele większy i głębszy od powstającego w nowym
centrum sportu PŁ basenu olimpijskiego, oświetlony w naturalny sposób poprzez niebieską poświatę
promieniowania Czerenkowa). W zakładach La Hague funkcjonują łącznie 4 baseny do tymczasowego
przechowywania wypalonego paliwa jądrowego. W tym, który oglądaliśmy (o wymiarach 85x17x8 m),
zgromadzono ok. 6000 elementów paliwowych o łącznej mocy termicznej osiągającej nawet 24 MW
(ciepło  zanikowe  generowane  w  wyniku  zachodzących  rozpadów  promieniotwórczych).  Należy
podkreślić,  że  wszystkie  operacje  z  wypalonym  paliwem  jądrowym  są  prowadzone  w  sposób
automatyczny  w  ogromnych  rozmiarów  komorach  gorących,  w  których  wszystkie  operacje
wykonywane są przez roboty lub przez pozostających na zewnątrz operatorów przy użyciu ramion
kilkumetrowych manipulatorów – perfekcyjne opanowanie pracy z takim urządzeniem trwa kilka lat.
Podgląd  wnętrza  komory  możliwy  jest  dzięki  systemowi  kamer  oraz  bezpośrednio  przez  szyby
wykonane ze szkła ołowiowego o grubości 1,2 m. Instalacje zostały zaprojektowane i wykonane tak,
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aby  zapewnić  całkowite  bezpieczeństwo  pracownikom,  okolicznym  mieszkańcom  i  środowisku
naturalnemu  -  funkcjonujące  układy  pracują  w  warunkach  podciśnienia  (ok.  100  Pa),  tak  aby  w
przypadku jakiejkolwiek awarii lub rozszczelnienia zapobiegać wydostawaniu się skażeń na zewnątrz, a
powietrze krąży w układzie zamkniętym i w sposób ciągły jest monitorowane i poddawane filtracji.
Pracownicy  i  cały  teren  objęty  jest  ścisłą  kontrolą  dozymetryczną,  a  rejestrowana  moc  dawki  w
praktyce nie przekracza naturalnego tła promieniowania. Na terenie zakładu i w jego okolicach (w
promieniu do 30 km) w sposób ciągły pobierane i  analizowane są próbki  fauny i  flory (lądowej i
morskiej), wody, powietrza, gleby, osadów. Laboratoria monitorujące badają w ten sposób ok. 20 000
próbek rocznie. Analizy wykonywane są zarówno przez laboratoria zakładowe, jak i wyrywkowo przez
niezależne  instytucje  kontrolujące,  mające  na  celu  zapewnienie  bezpieczeństwa  we  francuskim
sektorze energetyki jądrowej.

Bardzo istotnym aspektem działania sektora jądrowego we Francji jest trwająca od kilkudziesięciu lat
edukacja społeczeństwa, konsekwentne działanie „przy otwartej kurtynie” i współpraca z lokalnymi
społecznościami.  Dzięki  temu,  a  także  dzięki  bardzo  wysokiemu  poziomowi  bezpieczeństwa
stosowanych  procedur  i  technologii,  energetyka  jądrowa  cieszy  się  poparciem  znacznej  części
społeczeństwa.  Przy  większości  instalacji  jądrowych  (elektrownie  jądrowe,  instytucje  badawcze,
miejsca składowania odpadów promieniotwórczych, etc.) funkcjonują centra dla odwiedzających, w
których  każdy  może  się  zapoznać  z  rodzajem  i  zakresem  działalności  danego  obiektu  i  uzyskać
szczegółowe informacje na temat jego bezpieczeństwa i ewentualnych zagrożeń.

Rozdzielenie roli ustawodawcy, instytucji nadzorującej, operatorów elektrowni, operatorów przerobu i
składowania  odpadów,  prowadzenie  nadzoru  przez  instytucje  i  firmy  niezależne  od  rządu  i
producentów  energii  oraz  pełna  transparentność  procedur,  a  także  włączenie  przedstawicieli
lokalnych społeczności  w proces  decyzyjny  stworzyły  skutecznie  działający  system pozwalający na
bezpieczne, zgodne z prawem i wymogami ochrony środowiska działanie całego sektora energetyki
jądrowej.

Mimo zastosowania obiegu zamkniętego, eksploatacja elektrowni jądrowych powoduje powstawanie
pewnych  ilości  odpadów  promieniotwórczych.  Pochodzą  one  również  z  reaktorów  badawczych,
szeroko  rozumianej  działalności  naukowej,  sektora  medycznego,  przemysłu  i  z  zastosowań
militarnych.  Nawet  proste  czujki  dymu  stosowane  powszechnie  jako  elementy  instalacji
przeciwpożarowych zawierają pewne ilości izotopów promieniotwórczych (Am-241) i  muszą być w
odpowiedni sposób utylizowane. Największy problem stanowią odpady wysokoaktywne, głównie w
postaci  produktów rozszczepienia uranu i  aktynowców mniejszościowych.  Po znacznej redukcji  ich
objętości poddaje się je witryfikacji (zeszkleniu), czyli zatopieniu w blokach ze szkła borokrzemowego,
umieszczonych w szczelnych grubościennych cylindrach ze stali  nierdzewnej.  Po wstępnym okresie
schładzania cylindry umieszcza się w betonowych blokach o masie ok. 30 ton (4 cylindry na jedno
opakowanie betonowe). Tak zabezpieczone odpady wysokoaktywne są gotowe do składowania przez
setki  czy  nawet  tysiące  lat.  Należy  podkreślić,  że  ilości  generowanych  w  ten  sposób  odpadów
wysokoaktywnych  są  nieporównywalnie  mniejsze,  niż  te  generowane  przy  wykorzystaniu
konwencjonalnych  metod  pozyskiwania  energii.  We  Francji  ilość  generowanych  odpadów
wysokoaktywnych  wynosi  ok.  5  g/rok/mieszkańca.  Największym  problemem  jest  jednak
wybudowanie  odpowiedniego  składowiska,  głęboko  pod  ziemią,  w  odpowiednio  wybranych
pokładach skał zapewniających nie tylko mechaniczną stabilność, ale przede wszystkim brak dostępu
wody i gwarantujących bardzo niskie współczynniki dyfuzji wody i radionuklidów w złożu, na wypadek
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zaistnienia  sytuacji  awaryjnych  (np.  zalania  składowiska).  Na  świecie,  mimo wielu  projektów,  nie
działa jeszcze żadne tego rodzaju składowisko. Najbardziej zaawansowane w tej kwestii są aktualnie
Francja, Finlandia i Szwecja. We Francji, w Bure w południowej części Szampanii,  działa już obiekt
doświadczalny. Na głębokości 500 m pod ziemią, w warstwie argillitu (skała ilasta, która bez dostępu
wody i w warunkach wysokiego ciśnienia w ciągu 150 mln lat utworzyła spójną, twardą i szczelną
strukturę geologiczną) o grubości ok. 140 m, funkcjonuje laboratorium technologiczne (CIGEO),  w
którym,  w  korytarzach  i  komorach  o  łącznej  długości  kilku  kilometrów,  testuje  się  rozwiązania
techniczne i urządzenia przeznaczone do zastosowania w rzeczywistym składowisku, którego budowa
rozpocznie się w roku 2020. Uczestnicy wycieczki, po przejściu krótkiego szkolenia z górniczego BHP,
mieli wyjątkową okazję obejrzeć to podziemne laboratorium, które normalnie nie jest udostępniane
do zwiedzania. 

Od  wielu  lat  działają  we  Francji  (rejon  Szampania-Ardeny)  dwa  składowiska  powierzchniowe
przeznaczone na odpady o bardzo niskiej (CIRES - Centre industriel de regroupement, d'entreposage
et de stockage) oraz niskiej i  średniej  aktywności  (CSA -  Centre de Stockage de l'Aube) i  krótkim
okresie  połowicznego rozpadu (do  30  lat).  Zwiedzenie  obu  tych  składowisk,  zajmujących rozległy
teren, zajęło nam cały dzień i wymagało dobrej kondycji. W składowisku CSA w okolicy Soulaines-
Dhuys odpady o niskiej i średniej aktywności, w stalowych lub betonowych pojemnikach, umieszczane
są w betonowych bunkrach o wymiarach 25 x  25 x  8  m.  Po wypełnieniu  odpadami bunkier  jest
zamykany  stropem  i  pokrywany  wieloma  warstwami  bardzo  trwałej,  wodoodpornej  żywicy.
Składowisko  CSA  jest  największym  tego  rodzaju  obiektem  funkcjonującym  na  świecie,  a  jego
pojemność całkowita wynosi 1 mln m3.  Z kolei odpady o bardzo niskiej aktywności (które w wielu
krajach  zgodnie  z  przepisami  mogłyby  trafić  na  zwykłe  wysypisko)  w  odpowiednich  pojemnikach
zamyka się w wykopanych w warstwie wodoszczelnej gliny głębokich rowach o długości ponad 250 m
wykonanych tak,  by  przy  użyciu bardzo grubej  i  trwałej  folii  polimerowej stanowiącej  dno,  boki  i
wierzch  takiego  obiektu,  po  szczelnym  jego  zamknięciu,  do  środka  nie  dostawała  się  woda.  Za
kilkadziesiąt  lat,  gdy  te  składowiska  zostaną  zamknięte,  pokryte  dodatkowymi  warstwami
wodoszczelnymi, a potem grubą warstwą gliny i ziemi, w krajobrazie nie pozostanie po nich żaden
ślad i teren można będzie normalnie użytkować, ale zakłada się, że, na wszelki wypadek, przez 300 lat
kolejne  pokolenia  będą  monitorowały  stan  składowiska  i  środowiska  w  okolicy.  Po  tym  czasie
aktywność  odpadów  spadnie,  praktycznie  biorąc,  do  poziomu  tła,  a  zatem  nawet  ewentualne
rozszczelnienie  barier  i  wniknięcie  wody  nie  spowoduje  żadnych  negatywnych  skutków.  Zarówno
laboratorium CIGEO, jak i składowiska powierzchniowe CSA i CIRES nadzorowane są przez francuską
narodową agencję  zarządzającą odpadami promieniotwórczymi ANDRA (Agence nationale pour la
gestion des déchets radioactifs).

Oczywiście  w  programie  nie  mogło  zabraknąć  zwiedzania  elektrowni  jądrowej.  Zarządzany  przez
Electricité de France obiekt w Penly, u wybrzeży Kanału La Manche, eksploatuje dwa bloki jądrowe z
reaktorami  PWR  o  mocy  elektrycznej  1300  MW  każdy.  Od  typowej  elektrowni,  której  cechą
charakterystyczną,  widoczną  z  daleka,  są  zwykle  chłodnie  kominowe,  różni  się  tym,  że  para  w
skraplaczach turbin parowych schładzana jest przy użyciu wody morskiej (której elektrownia zużywa
prawie  100  m3 na  sekundę;  jest  ona  potem  zwracana  do  morza  powodując  jego  lokalne  –  w
promieniu kilkuset metrów - ogrzanie o niecały stopień), a zatem drogie w budowie i eksploatacji
chłodnie  kominowe  są  zbędne.  Wizyta  w  hali  maszyn  pozwoliła  zapoznać  się  ze  szczegółami
technologii,  a  ponadto  zdać  sobie  sprawę  ze  skali  zainstalowanych  tu  urządzeń.  Zespół
turbogeneratorowy o łącznej masie całkowitej osiągającej 500 ton, składa się z 3-częściowej turbiny
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parowej  (sekcje  wysoko-,  średnio-  i  niskoprężna)  i  generatora.  Przepływy  gorącej  pary  zasilającej
turbinę osiągają nawet 8000 m3/s. Pozazdrościliśmy Kolegom z WEEIA i przez dłuższą chwilę, stojąc na
bloku fundamentowym generatora, poprzez wibrację i hałas mogliśmy poczuć się niemalże częścią,
choć mikroskopijną, tej  maszynerii,  jednej z  bardziej  złożonych i  zaawansowanych jakie wymyśliła
nauka i technika. Co ciekawe, do elektrowni, usytuowanej u podnóża wysokiego klifu, pracownicy i
nieliczni goście dostają się kolejką linowo-terenową, podobną do naszej kolejki na Gubałówkę.

Program  merytoryczny  wycieczki  był  bardzo  bogaty  (zwiedzenie  5  dużych  obiektów,  znaczne
odległości, w sumie przejechaliśmy 4400 km), a czasu było niewiele. Niewielki mikrobus stał się na
sześć dni naszym domem. Jedynym turystycznym punktem programu był dwudziestominutowy postój
w Etretat, gdzie o zachodzie słońca mogliśmy obejrzeć słynne wysokie wapienne klify, w tym skałę
tworzącą kilkudziesięciometrowy naturalny most nad plażą i morzem. Kilka zdjęć, zanurzenie dłoni w
morskiej  wodzie,  chwila  na  nakarmienie  okruchami  bagietki  tutejszych  mew,  które,  wiedzione
niezawodnym instynktem, otoczyły głównie dr. Szajerskiego jako kierownika wycieczki – i trzeba było
ruszać w dalszą drogę.

Uczestnicy i organizatorzy wycieczki dziękują JM Rektorowi PŁ, Dziekanowi Wydziału Chemicznego,
Dyrekcji MITR oraz firmie AREVA S.A. Przedstawicielstwo w Polsce za wsparcie finansowe, bez którego
zorganizowanie tego wyjazdu nie byłoby możliwe. 

Tu jeszcze naszej politechniki nie było – uczestnicy wycieczki przed ośrodkiem badawczym agencji
Andra  w  Bure  w  Szampanii  –  nadziemna  część  doświadczalnego  składowiska  odpadów
wysokoaktywnych CIGEO. Na powitanie naszej delegacji na maszt wciągnięto polską flagę; fot. Piotr
Ulański.
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Uczestnicy wycieczki z przewodnikiem w doświadczalnym składowisku odpadów wysokoaktywnych
CIGEO, 500 m pod powierzchnią ziemi. Jeden z korytarzy, w którym testowane są idee, urządzenia i
technologie, które za kilka lat zostaną zastosowane w docelowym składowisku; fot. Andra.

Sześć dni - ciągle w drodze. Szybki lunch na przydrożnym parkingu. W menu oczywiście ser i bagietka;
fot. Piotr Ulański.
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Krótka przerwa w podróży. Zachód słońca – klify w Etretat nad Kanałem La Manche; fot. Piotr Ulański.

Na plaży w Etretat; fot. Piotr Ulański.
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Przed wejściem do elektrowni atomowej w Penly; fot. Andrzej Kieszniewski.

Zwiedzanie elektrowni atomowej w Penly – zdjęć wprawdzie robić nie wolno, ale wyrażono zgodę na
tę jedną pamiątkową fotografię; fot. Sylvie Dodivers.
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