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Mūsdienu
kodolenerģētikas situācija 
Eiropā un pasaulē

Iepriekšējā žurnāla “Enerģija un Pasaule” numurā tika dots īss ieskats pasaules kodolreaktoru avāriju vēsturē, 
pievēršoties galvenokārt Černobiļas un Fukusimas traģēdijām. Šoreiz aplūkosim mūsdienu kodolreaktorus. Sākumam 
jāatgādina, ka latviešu valodā iznākušas divas ļoti informatīvas grāmatas par tradicionālo kodolenerģētiku (smago 
kodolu skaldīšana): Valda Gavara “Atomelektrostacijas. Uzbūve un attīstības tendences”, apgāds “Zinātne”, 2008. un 
Elmāra Tomsona “Kodolenerģētika un vide”, apgāds “Zinātne”, 2014.1 Tajās interesenti var atrast daudz saistošu faktu 
gan par kodolenerģētikas vēsturi, gan par dažādu kodolreaktoru darbības pamatiem. 

Kodolenerģija tāpat kā vēja enerģija, ūdens enerģija un saules enerģija nerada oglekļa dioksīda emisiju. Šis fakts 
kļūst aizvien nozīmīgāks klimata pārmaiņu dēļ. Ļoti iespējams, kodolenerģijas loma nākotnē pieaugs.

20. gs. 60. gados, kad sākās kodolindustrijas komercializācija, pastāvēja skaidra robeža starp kodolindustrijām 
Austrumos un Rietumos. Tagad tā vairs nav. Vērojama cieša sadarbība starp valstīm un kontinentiem. Piemēram, 
kodolreaktoram, kuru būvē Āzijā, daļu sastāvdaļu var piegādāt Dienvidkoreja, Kanāda, Japāna, Francija vai Krievija. 
Līdzīgi urāns, ko iegūst Austrālijā vai Namībijā, var tikt izmantots kā kodoldegviela Apvienotajos Arābu Emirātos. Tad 
nosūtīts pārstrādei uz Franciju, pēc tam bagātināts Nīderlandē vai Lielbritānijā un beidzot izmantots Dienvidkorejā.

1   Latviešu valodā termini "atomenerģētika" un "kodolenerģetika" tiek lietoti kā sinonīmi

Oļģerts Dumbrājs
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Eiropā pašreiz darbojas 179 reaktori, 
tiek būvēti 14 jauni reaktori, ir slēgti vai 
tiek slēgti 114 reaktori. Jāpiebilst, ka Polija 
apsver iespēju būvēt savu reaktoru. Nesen 
šāda ideja radusies arī Igaunijā (skat. Jāņa 
Andersona rakstu žurnāla “Enerģija un 
Pasaule” 2021. g. 1–2 (126–127) numurā). 
Informācija par 2021. gada kodolreakto-
riem Eiropā apkopota pirmajā tabulā. 

Visjaunākais Eiropas kodolreak-
tors atrodas Astravjecā, Baltkrievijas 
ziemeļrietumos, tikai 40 km attālumā 
no Lietuvas galvaspilsētas Viļņas. Tas 
sāka darbību šī gada 10. jūnijā un ne-
kavējoties izsauca Lietuvas valdības 
protestus ar aicinājumu nepirkt elek-
troenerģiju no Baltkrievijas.

Savukārt, visjaudīgākais Eiropas kodolreaktors atrodas 
Ukrainā, Zaporožjē. Tā jauda ir 5700 megavatu (MW). Tas 
ir otrās paaudzes ūdens-ūdens enerģētiskais kodolreaktors 
un sāka darboties 1984.–1995. gadā.  

Attieksme pret kodolenerģiju Eiropas valstu vidū ir ļoti dažā-
da. Te var minēt vienu piemēru. Divām Eiropas kaimiņvalstīm 
Francijai un Vācijai ir gara savstarpējā robeža. Francijā kodol- 

enerģija zeļ un plaukst, Vācijā attieksme pret to ir histēriski 
negatīva. 

Vācija nolēmusi līdz 2022. gadam slēgt visas savas ko-
dolstacijas. Lēmums par to tika pieņemts tūlīt pēc Fukusi-
mas avārijas. Te var atcerēties anekdotisku sarunu. Vācijas 
kanclere jautāja Francijas prezidentam, kad Francija slēgs 
savus kodolreaktorus. Viņš esot atbildējis: nekad, jo neesot 
dzirdējis, ka Alpos jebkad būtu bijušas zemestrīces. Infor-
mācija par 2021. gada kodolreaktoriem citur pasaulē apko-
pota otrajā tabulā.   

Kā redzams, ASV ir kodolenerģijas lielvalsts. Tai seko 
Āzijas valstis Ķīna un Japāna. Tomēr pasaules jaudīgākie 
kodolreaktori atrodas Austrumāzijā. Visspēcīgākais reaktors 
Kasivazaki-Kariva atrodas Japānā. Tā jauda ir 7965 MW. Tas 
ir otrās paaudzes vāroša ūdens reaktors, kas sāka darboties 
1985.–1997. gadā.

atomenerģētika

Kodolreaktori Eiropā (1. tabula)

Valsts Aktīvi Tiek būvēti Slēgti

Baltkrievija       1       0     0

Beļģija       7       0     1

Bulgārija       2       0     4

Čehija       6       0     0

Francija     56       1   14

Itālija       0       0     4

Krievija     38       3     9

Lielbritānija     15       2   30

Lietuva       0       0     2

Nīderlande       1       0     1

Rumānija       2       0     0

Slovākija       4       2     3

Slovēnija       1       0     0

Somija       4       1     0

Spānija       7       0     3

Šveice       4       0     2

Turcija       0       3     0

Ukraina     15       2     4

Ungārija       4       0     0

Vācija       6       0   30

Zviedrija       6       0     7

Av
ot

s: 
ua

.n
ew

s

Kodolreaktori citviet pasaulē (2. tabula)

Valsts Reaktoru skaits

Apvienotie Arābu Emirāti            1

Argentīna            3

Armēnija            1

ASV          93

Brazīlija            2 

Dienvidāfrika            2

Dienvidkoreja                              24

Indija          23

Irāna            1

Japāna          33

Kanāda          19

Ķīna          50

Meksika            2

Pakistāna            6

Visjaudīgākais Eiropas kodolreaktors atrodas Zaporožjē Ukrainā
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Otrajā vietā ierindojas Kanā-
das Brūsas kodolreaktors ar jaudu 
6430 MW. Tas ir otrās paaudzes 
ūdens-ūdens spiediena reaktors, 
kurš sāka darboties 1987. gadā. 
Trešo vietu ieņem Hanulas kodol-
reaktors Dienvidkorejā ar jaudu 
8608 MW. Tas arī ir ūdens-ūdens 
spiediena reaktors.  

Interesanti, ka ASV atrodas 
vislielākais skaits pasaules ko-
dolreaktoru, taču to jaudas nav 
lielas. Visjaudīgākais no tiem ir 
ūdens-ūdens spiediena reaktors 
Palo Verde Arizonas štatā, kura 
jauda ir 3937 MW. 

Kā jau minēju iepriekšējā 
rakstā, būtībā visos kodolreak-
toros nepārtraukti notiek dažā-
du veidu traucējumi. Reaktori 
tiek atslēgti uz garāku vai īsāku 
laiku, lai veiktu remonta un uz-
labošanas darbus. Tad tie atkal 
tiek ieslēgti tīklā. Piemēram, 
Kasivazaki-Karivas reaktors tika 
atslēgts 2012. gada maijā tūlīt pēc 
Fukusimas avārijas. Tiek plānots, 
ka tas atsāks darbu šogad, tātad 
pēc deviņu gadu pārtraukuma. 
Informācija par 10 pasaules val-
stīm, kuras 2021. gadā ražo vis-
vairāk kodolenerģijas, apkopota 
trešajā tabulā.

Situācija pa valstīm
ASV kodolreaktori izvietoti 

diezgan vienmērīgi 30 štatos visā 
valsts teritorijā. Reaktorus pār-
valda 30 dažādas firmas. 2019. 

gadā tie saražoja 809 TWh kodolenerģijas, kas sastādīja 
30% no pasaulē saražotās kodolenerģijas. Kodolenerģija 
nodrošināja 20% no valsts kopējā elektrības patēriņa. ASV 
enerģijas ražošanā paļaujas vairāk uz dabasgāzi un akmeņ- 
oglēm. Džordžijas štatā tiek būvēti divi jauni kodolreak-
tori, vienam jāsāk darboties šogad, otram – nākamgad. 
Divus vecus reaktorus ar kopējo jaudu 1,5 gigavati atslēdza 
2020. gadā. 

Francijā 70% elektrības patēriņa sedz 58 darbojošies 
kodolreaktori, kas ir pasaules rekords. Tiek būvēts jauns 
reaktors ar jaudu 1,65 MW. 2019. gadā kodolreaktori sa-
ražoja 382,4 TWh elektrības. Jāatzīmē, ka 17% elektrības 
tiek ražota, izmantojot otrreizējo kodoldegvielu. Fran-
cija ir pasaules lielākā kodolenerģijas eksportētājvalsts. 
Tomēr līdz 2035. gadam tiek plānots samazināt “ko-
dolstrāvas” daļu līdz 50%, palielinot atjaunīgās enerģijas 
ražošanu. 

Ķīna izmanto arī trešās paaudzes reaktorus. 2019. gadā 
tika saražota 330,1 TWh kodolenerģijas, kas sastāda 5% 
no kopējā enerģijas daudzuma. Jāatzīmē, ka daudzo ak-

Kasivazaki-Karivas kodolreaktors, Japāna

Hanulas kodolreaktors, Dienvidkoreja
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Valstis ar vislielāko kodolenerģijas
ražošanu (3. tabula)

Valsts Jauda (GW) 
ASV       98,2
Francija       63,1
Ķīna       47,5
Japāna       32,0
Krievija       28,5
Dienvidkoreja       23,2
Kanāda       13,6
Ukraina       13,1
Lielbritānija         8,9
Zviedrija         7,7
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meņogļu staciju dēļ gaiss šeit ir 
ļoti piesārņots. Tāpēc tiek būvēti 
daudzi jauni kodolreaktori. 

Japāna 2019. gadā saražoja 65,7 
TWh “kodolelektrības”, kas bija 
tikai 30% no daudzuma pirms Fu-
kusimas avārijas. Japāna importē 
apmēram 90% no valstij nepiecie-
šamās enerģijas. Tas izmaksā ļoti 
dārgi. Tuvākajā nākotnē to cer la-
bot, būvējot jaunus kodolreaktorus.

Krievija 2019. gadā 19,7% elek-
trības ieguva no kodolreaktoriem 
un ir pasaules līdere ātro neitronu 
reaktoru tehnoloģijā. Tiek plānots 
nepārtraukti palielināt kodolener-
ģijas izmantošanu rūpniecībā.

Dienvidkoreja savus reaktorus 
izvietojusi galvenokārt Gjondžu, 
Ulsanas un Pusanas pilsētu tuvu-
mā valsts dienvidaustrumos, kas 
ir biezi apdzīvota teritorija ar at-
tīstītu rūpniecību un lielu elektrī-
bas pieprasījumu. 2019. gadā kodolreaktori saražoja 26% 
elektrības. 

Kanāda izmanto tā sauktos Kanādas deitērija urāna 
(CANDU) reaktorus, kas lieto dabīgo urānu kā degvielu un 
smago ūdeni kā dzesētāju un palēninātāju. Reaktori atrodas 
Ontario provincē. 2019. gadā valsts saražoja 94,9 TWh ko-
dolenerģijas, kas bija 14,9% no kopējās enerģijas.

Ukraina 2019. gadā saražoja 78,1 TWh kodolenerģijas, 
kas bija 53,9% no kopējās elektrības. Valsts ekonomika 
lielā mērā balstās uz kodolenerģiju. Kodoldegvielu galve-

nokārt piegādā Krievija. Tagad tiek meklēti citi kodoldeg-
vielas piegādātāji. 

Lielbritānija 2019. gadā saražoja 51 TWh kodolenerģijas, kas 
bija 15,6% no kopējās enerģijas. Tiek būvēti divi jauni reaktori, 
kuri apmierinās 7% no valsts pašreizējām elektrības vajadzībām.

Zviedrija 2019. gadā saražoja 64,4 TWh kodolenerģijas, 
kas bija 34% no kopējās elektrības ieguves. Valsts neplāno 
būvēt jaunus reaktorus un palielināt kodoldegvielas im-
portu, aizbildinoties ar urāna izrakteņu ieguves aizliegu-
mu, kas nostiprināts valsts apkārtējās vides kodeksā. E&P

ASV jaudīgākais kodolreaktors Palo Verde, Arizonas štats

Rostovas kodolreaktors, Krievija
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