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A világ atomerőművei – körkép 2004 
 

A 2004-es adatok nemzetközi összesítése alapján a világ atomenergiát felhasználó részében az 

erőművek száma stagnál, a teljesítmény kissé nőtt. A politikai vagy gazdasági okok miatt ettől az 

energiafajtától tartózkodó országok közül sokban erősödik a hajlam a nukleáris energia elfogadá-

sára, ez azonban még alig jelenik meg az épülő erőművek adataiban. A környezetvédelem szem-

pontjából nagyon „ütős” érvek támogatják ezt az elmozdulást. 

 

Tárgyszavak: atomenergia; atomerőmű; üzembiztonság; környezetvédelem. 

 
Az atomenergiára épülő villamosenergia-ter-

melés helyzete 2004 végén a következő ada-

tokkal jellemezhető: a világ 31 országában 441 

atomerőmű működött, kettővel több, mint az 

előző év végén. 2004-ben öt üzemet állítottak 

le és hét újat helyeztek üzembe. A működő 

erőművek összes beépített teljesítménye 

385 854 MWe, ami 6 GWe-vel több, mint az 

előző évben. A növekedés mértéke annak kö-

szönhető, hogy az újonnan belépő egységek 

teljesítménye jóval nagyobb a leállítottakénál. 

Új üzemek építését is elkezdték: kilenc or-

szágban összesen 22 blokk épül. 

Az újonnan belépő és a kieső blokkok  
 

2004-ben a következő nukleáris erőművi blok-

kok érték el először a kritikus állapotot, és 

kapcsolódtak be a hálózatra szinkronizálás 

után a kereskedelmi energiaszolgáltatásba:  

– Qinshan II-2 Kína, nyomottvizes, 620 

MWe bruttó teljesítmény, 

– Hamaoka 5 Japán, forralóvizes, 1380 

MWe bruttó teljesítmény,  

– Kalinyin 3 Oroszország, VVER nyo-

mottvizes, 1000 MWe bruttó teljesít-

mény, 
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– Hmelnyickij 2 Ukrajna, VVER nyo-

mottvizes, 1000 MWe bruttó teljesít-

mény, 

– Rovno 4 Ukrajna, VVER nyomottvizes, 

1000 MWe bruttó teljesítmény. 

 

A dél-koreai Ulchin erőművében a 6. szá- 

mú, 1000 MWe teljesítményű nyomottvizes 

blokk 2004 decemberében érte el először 

a kritikus állapotot, év végén még nem ter- 

melt. Ugyanott az 5. blokk az előző évi indulás 

után 2004-ben kezdte meg a normális üzeme-

lést. 

 

Nemcsak az újonnan épült blokkok, hanem 

több korábban leállított blokk újbóli üzembe 

helyezése is növelte a világ atomerőművi ka-

pacitását: Kanadában 2004 elején a Bruce 

Power tulajdonában lévő, 6 éve szüneteltetett – 

nehézvízzel moderált CANDU típusú – Bruce 

3 blokkot indították újra. A Bruce 1 … 4 és 

Pickering 1 … 4 blokkokat felújítás és a kana-

dai villamosenergia-ellátó vállalat átszervezése 

miatt 1995 és 1998 között állították le. Alapos 

környezetvizsgálat, a lakossággal történt 

egyeztetés és jelentős felújítás után ezek leg-

többje fokozatosan megkapta, illetve a közel-

jövőben megkapja az állami engedélyt az újra-

indításra. 

 

2004-ben világszerte a következő atomerőmű-

veket állították véglegesen le:  

– Chapelcross 1 … 4 Nagy Britannia, gáz-

grafit moderálás, négy blokk együttesen 

200 MWe bruttó teljesítmény,  

–  Ignalina 1 Litvánia, 1300 MWe bruttó 

teljesítmény – a valamivel kisebb itteni 

2. blokk leállítását 2009-re tervezik; ez a 

két blokk eddig Litvánia energiaellátásá-

nak 80%-át adta, ezért itt új atomerőmű-

vek építése válik szükségessé; a leállítást 

az EU az ország csatlakozásának előfel-

tételeként írta elő. 

 

 

A jövő hírnökei – 
épülő új atomerőművek 
 

2004-ben a világon az eredetileg tervezett 32 

helyett 22 létesítmény építése zajlott 18 553 

MWe összkapacitással. A csökkenésnek több 

oka is van: hat létesítményt a tervezett idő előtt 

átadtak, két blokkra építési moratóriumot ren-

deltek el Észak-Koreában, Oroszországban 

több blokk építését is érintette a kormány prio-

ritásainak átrendezése. Az épülő berendezések 

nyolc olyan országban találhatóak, ahol eddig 

is üzemeltek atomerőművek, egyedül Iránban 

épül az első atomerőmű. Ennek a létesítmény-

nek a kalandos sorsa magán viseli a helyi és 

világpolitika fordulatait: Busheherben a Sie-

mens/KWU vállalat a hetvenes években kez-

dett el építeni egy nyomottvizes típusú erőmű-

vet, a sah bukása után az építkezést 
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Észak-Koreában az ún. KEDO-projekt kereté-

ben épített két, 1040 MWe bruttó teljesítmé-

nyű nyomottvizes reaktort az USA, Dél-Korea, 

Japán és az EU finanszírozta, de az építést 

2003-ban Észak-Korea katonai atomprogramja 

miatt a nemzetközi hatóságok leállíttatták. A 

moratóriumot 2004 őszén további egy évvel 

meghosszabbították.  

felfüggesztették, és most az orosz Atom-

sztrojekszport folytatja az épületeket felhasz-

nálva, de saját VVER típusú berendezéseit 

beépítve. Az 1000 MWe bruttó teljesítményű 

első blokk várhatóan 2006-ban indul, közben 

már el kezdték a második építését is. 

 

13 év óta először új atomerőmű épül a fejlett 

európai országok területén: Finnországban 

2002-ben a parlament megszavazta egy máso-

dik erőmű létrehozását az ország déli részén 

fekvő Olkiluotoban, ahol a helyszín előkészí-

tését már 2003-ban megkezdték. A technológi-

át illetően kezdetben némi bizonytalanság volt, 

többféle megoldásra is kiírtak pályázatokat. 

Mostanra eldöntötték, hogy a létesítmény az új 

európai EPR (european pressurized water 

reactor, európai nyomottvizes reaktor) típusú, 

1600 MWe bruttó teljesítményű lesz, melynek 

létrehozásával a francia Frameatome ANP-t 

bízták meg, az indulást 2009-re ígérik. A fran-

ciaországi Flamanville-ben az állami energia-

ellátó vállalat (EDF) tervei szerint 2007-ben 

kezdik meg egy új atomerőmű építését ugyan-

ezzel a sokak szerint generációs váltást jelentő 

technológiával. Indiában a Madras közelében 

fekvő Kalpakkamban egy nátriumhűtéses 

gyors szaporítóreaktort (PFBR = Prototype 

Fast Breeding Reactor) épít az Indira Gandhi 

Centre for Atomic Research. Ez 2012-ben 

kezdi meg az energiatermelést 500 MWe telje-

sítménnyel.  

 

 

A jelenleg működő atomerőművek 
 

2004-ben négy erőművel kevesebb működött, 

mint a csúcsévnek számító 1997-ben, de a teljes 

kapacitás némileg nagyobb az akkorinál. Ez 

részben a már működő erőművek kapacitásnö-

veléséből, másrészt azzal magyarázható, hogy a 

megépült új erőművek teljesítménye átlagosan 

nagyobb az eddigieknél. A világ atomerőművei 

2004-ben összesen 2738 Mrd kWh energiát 

termeltek, ami meghaladja az eddig csúcsnak 

számító 2002-es 2665 Mrd kWh-t. A legjobb 

eredményeket a nukleáris energiatermelés terü-

letén Argentínában, Brazíliában, Bulgáriában, 

Németországban, Finnországban, Franciaor-

szágban, Litvániában, Oroszországban, Svájc-

ban, az Egyesült Államokban és Ukrajnában 

érték el. 2004-ben a világ energiatermelésében 

az atomenergia 16–17%-kal vett részt. 

 

Az üzemelő és épülőfélben levő erőművek 

nemzetközi adatait az 1. táblázat foglalja össze.  
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1. táblázat 
A világ atomerőművei 

 
Üzemben  Épülő  Ország  

blokk-
szám 

bruttó telj. 
(MWe) 

nettó telj. 
(MWe) 

blokk-
szám 

bruttó telj. 
(MWe) 

nettó telj. 
(MWe) 

Termelt 
energia 

(106 MWh) 

Részarány 
az energia-

termelésben (%) 
Argentína 2 1 005 935 1 745 692 7,0 8 
Örményország 1 408 376 – – – 2,4 39 
Belgium 7 6 050 5 757 – – – 47,3 55 
Brazília 2 2 013 1 900 – – – 11,5 3 
Bulgária 4 2 880 2 722 – – – 16,8 32 
Kína 9 6 878 6 514 2 2 000 1 900 47,8 2 
Németország 18 21 693 20 643 – – – 167,1 29 
Finnország 4 2 760 2 656 1 1 600 1 530 22,7 27 
Franciaország 59 65 992 63 263 – – – 451,0 78 
Nagy-Britannia 23 12 883 11 840 – – – 77,2 21 
India 14 2 720 2 503 9 4 380 4 064 16,9 3 
Irán – – – 1 1 000 953 – – 
Japán 54 47 402 45 470 3 3 416 3 294 281,9 28 
Kanada 17 12 810 12 056 – – – 90,9 15 
Korea (Dél) 20 17 715 16 770 – – – 129,6 38 
Litvánia 1 1 300 1 185 – – – 14,1 72 
Mexikó 2 1 364 1 310 – – – 9,2 5 
Hollandia 1 481 449 – – – 3,8 4 
Pakisztán 2 462 425 – – – 2,1 2,3 
Románia 1 706 650 1 700 650 5,5 10 
Oroszország 31 23 242 21 770 2 2 000 1 878 142,9 16 
Svédország 11 9 813 9 427 – – – 77,3 53 
Svájc 5 3 352 3 200 – – – 26,8 40 
Szlovákia 6 2 640 2 448 – – – 17,0 6 
Szlovénia 1 707 676 – – – 4,0 n.a. 
Spanyolország 9 7 876 7 574 – – – 63,7 23 
Dél-Afrika 2 1 930 1 844 – – – 14,9 7 
Tajvan 6 5 144 4 884 2 2 712 2 630 39,5 24 
Csehország 6 3 744 3 494 – – – 26,3 31 
Ukrajna 15 13 818 13 090 – – – 85,4 48 
Magyarország 4 1 866 1 755 – – – 11,9 33 
USA 104 104 200 99 096 – – – 823,8 20 
Összesen: 441 385 854 366 632 22 18 553 17 591 2738,3 – 
 
 
Az 1. és a 2. ábra a kereskedelmi célú atom-

erőművek számának, illetve teljesítményének 

alakulását mutatja 1956 és 2004 között. Látha-

tó, hogy az 1980-as években, főleg a hetvenes 

évek olajválsága nyomán bekövetkezett na-

gyobb energiaszükséglet miatt feltűnően nőtt a 

teljesítmény. Az üzemben lévő erőművek 

száma 1993 óta alig változott, egyrészt az el-

öregedett amerikai és európai erőművek leállí-

tása, másrészt a régebbi ázsiai üzemek bővíté-

se és kapacitásnövelése miatt. A most folyó 

építkezések eredményeképpen a jelen évtized-

ben a világon mintegy 18 000 MWe teljesít-

ménynövekedéssel lehet számolni. 
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1. ábra A világon üzemelő atomerőművi blokkok számának alakulása 
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2. ábra A világon üzemelő atomerőművek beépített összteljesítményének alakulása 
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Kiszámították, hogy az első iparszerűen villa-

mos energiát termelő atomerőmű 1956-os 

üzembe helyezése óta a berendezések eddig 

összesen 11 500 reaktorévet üzemeltek, és 

összesen 51 375 Mrd kWh villamos energiát 

szolgáltattak. 

 

 

Üzembiztonság, környezetvédelem 
 

Jelenleg az üzemek számára a legfontosabb 

követelmény az üzembiztonság, és ez az átla-

got tekintve a kilencvenes évek közepe óta 

jelentős javulást mutat. A kilencvenes évek 

elején a mutatók romlottak, mivel ekkortól 

kerültek bele a nemzetközi statisztikai nyilván-

tartásba a lényegesen elavultabb kelet-európai 

és a mostani Független Államok Közösségé-

hez tartozó üzemek adatai. A 2004. évet a re-

aktorok biztonságos üzemelése jellemezte; 

ebben az évben nem történt sem embereket, 

sem a környezetet veszélyeztető radioaktív 

baleset. Ugyan a japán Kansai Electric Power 

Co. Mihama atomerőművében egy tömítés 

meghibásodása miatt a gépházból kiáramló 

nagynyomású, nem radioaktív gőz négy em-

beráldozatot követelt, de a baleset nem radio-

aktív sugárzás miatt következett be. 

 

A klímavédelmet tekintve – az atomerőmű-

veknek hála – a számítások szerint 2004-ben a 

CO2-kibocsátás a világon a teljes emisszió- 

nak mintegy 10%-ával, 2,8 Mrd t-val kisebb 

volt ahhoz képest, ha helyettük fosszilis ener-

giaforrást felhasználó erőművek termeltek 

volna. Ez az egyetlen évi mennyiség jóval 

több, mint a nemzetközi megállapodások által 

a 2008 és 2012 közötti évekre előírt teljes 

csökkenés!  

 

Összeállította: Menczel György 
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