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Popularyzacja wiedzy o oddziaływaniach 
jądrowych i interaktywna wystawa 

„Atomowa Eureka - E=mc2”  
Mariusz P. Dąbrowski i Jerzy Stelmach, Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński

Seabrook, New Hampshire, USA



Zachodniopomorskie  – zaproponowano 10 (z 28) lokalizacji 
elektrowni jądrowej – duża inspiracja lokalnego O/PTF
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Lokalizacja „Kopań” k. Darłowa
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Lokalizacja „Stepnica-2” z lotu ptaka: 



Technologie jądrowe w koegzystencji ze  środowiskiem 
przyrodniczym? Jak edukować społeczność lokalną?

Jakie aspekty należy poruszyć: 
- wydajność (kaloryczność) „paliwa” jądrowego;
- bezemisyjność (brak emisji dwutlenku węgla, siarki, tlenków 
azotu, pyłów) 
- zaawansowanie technologiczne i niewielka zajmowana 
powierzchnia; 
- aspekt bezpieczeństwa. 



Los Vandellos - Hiszpania



Do kogo adresować naszą wiedzę? 

• min. Ryszard Kurylczyk (b. Dyr. EJ „Żarnowiec”) – „w 2020-22 
roku będą mieli 18 lat Ci, którzy teraz mają 9-12 lat – szkoła 
podstawowa” 
•prof. Ludwik Dobrzyński (NCBJ) – „na to się dodatkowo nakłada niż 
demograficzny”
•cykl technologiczny elektrowni jądrowej to nawet 60 lat a zatem 
beneficjenci to nasi najmłodsi

Jak ją przekazywać? 

•język prosty i jasny 
•język musi być zrozumiały (trzeba to sprawdzać wielokrotnie)
•najlepsze analogie, przenośnie, paralele – „jak w Biblii”
•tematyka „gorąca” - dzieci i młodzież zadają „dorosłe pytania”

(liczy się skuteczność, ale nie wszyscy muszą się z tym zgodzić)





Fenomen oddziaływania (zasięg, wirtualność nośników)

cząstka 1

cząstka 2
cząstka 
wymie-
niana

Oddziaływanie ma miejsce dopóki cząstki (piłka) są wymieniane.





Wydajność „paliwa” jądrowego.

Ludzkość wykorzystuje trzy oddziaływania dla generacji 
energii: grawitacyjne, elektromagnetyczne i jądrowe silne. 

Istotne jest porównanie ich skali. 

Energia grawitacyjna spadającej wody, była wykorzystywana 
już przez społeczeństwo przedprzemysłowe 

(zysk - jedna milionowa (10-6) jednostki energii - elektronowolta 
(eV), na jedną cząstkę spadającą)

Paliwa kopalne (węgiel, ropa, gaz) zaczęło wykorzystywać 
społeczeństwo przemysłowe.



Energia chemiczna (spalania) – to energia oddziaływań 
ładunków elektrycznych.

Energia chemiczna pojawia się jako konsekwencja 
zmiany konfiguracji ładunków elektrycznych 

we wnętrzach atomów 
(dodatnio naładowanych jąder atomowych i ujemnie 

naładowanych elektronów)

Paliwo kopalne + tlen -> dwutlenek węgla + woda + energia

Ze spalania kopalin otrzymujemy milion razy 
więcej energii (1 eV) na jedną cząstkę niż z energii 

wody!
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Energia jądrowa – rozszczepienie (fission).
Energia procesu jądrowego pojawia się jako 

konsekwencja 

zmiany konfiguracji składników jąder atomowych - 
nukleonów (protonów i neutronów) podlegających 

oddziaływaniu jądrowemu silnemu 

we wnętrzu jąder atomowych. 



  Energia jądrowa stanowi najwydajniejsze 
(najbardziej kaloryczne) źródło energii.

Z jednej „spalonej” w procesie jądrowym cząstki 
otrzymujemy setki milionów razy więcej (ok. 200 MeV) 

niż ze spalania paliw kopalnych!

Podstawowa charakterystyka energii jądrowej:
mało paliwa – dużo energii.

Słońce świeci miliardy lat!!!
ponieważ wykorzystuje 

energię zawartą w jądrach 
atomowych.

tzw. energia „odnawialna” to 
po prostu energia jądrowa



Słońce - synteza lekkich jąder atomowych (fusion).



masa składnika 1 + masa składnika 2 -> 

masa produktu 1 + masa produktu 2 + energia ruchu (rzędu MeV = milion eV)

„Defekt masy”:



E = mc2 

„Defekt masy” = energia wiązania – 
różnicę masy (np. 1 kg) mnożymy przez 
kwadrat prędkości światła, czyli przez 
czynnik równy 90 milionom miliardów 

– daje to ogromny zysk!!!  
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Wydajność (kaloryczność) paliwa jądrowego:



1 kg uranu = 824.000 żarówek 100W zapalonych przez rok

Elektrownia jądrowa 1000 MW mocy wymaga rocznie tylko 
1 ciężarówki paliwa, czyli ok. 25 ton

Elektrownia węglowa wymaga 3 mln ton węgla
Elektrownia na olej opałowy wymaga 2 mln ton oleju – 
cysterny (dł. 20 m) zajęłyby cały jeden pas autostrady 

ze Szczecina do Paryża 





np. Australia – średnio 2,3 mSv/rok (kosmos 0,6 mSv, ziemia 0,6 mSv,
ziemia-radon 0,2 mSv, inne 0,4 mSv, diagnostyka medyczna 0,8 mSv)

Człowiek jest otoczony małymi dawkami promieniowania jonizującego 
na co dzień – nazywamy to

tłem naturalnym promieniowania (pochodzi ono z kosmosu i skorupy ziemskiej). 





Wydajność paliwa jądrowego pozwala na wkalkulowanie 
wielu systemów zabezpieczeń tzw. systemu obrony w głąb 

reaktora (barier), który składa się z elementów stanowiących 
układ podobny do baby-matrioszki: 

- ceramiczna struktura pastylek paliwowych, 

- osłony (tzw. koszulki) prętów paliwowych ze stopu cyrkonu,

- stalowy grubościenny zbiornik reaktora, 

- żelazobetonowa osłona zbiornika reaktora,

- zewnętrzna obudowa bezpieczeństwa. 

Bezpieczeństwo:



Zabezpieczenia analogiczne jak osłony przed prądem 
elektrycznym.

Promieniowanie nie przenika przez wystarczająco grube osłony lub izolacje. 

Izolacja (lub nawet jej kilka 
warstw) zabezpiecza nas przed 

porażeniem 



Wymagania powierzchniowe są np. 28 razy mniejsze niż dla 
farm wiatrowych  

Zaawansowanie techniczne i wielkość konstrukcji:
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Podsumowanie:

  Prosty język, zrozumiałe treści, używanie 
analogii i przenośni („biblijny język”) to  

podstawowa dewiza przy popularyzacji wiedzy na 
temat energii jądrowej.

 Tematyka dotyczy niedostępnych zmysłom skali 
długości oraz zjawisk i w związku z tym wiedzę 

można przekazywać wyłącznie za pomocą zręcznie 
przemyślanych modeli. 

 O tym w prezentacji J. Stelmacha na temat 
„Atomowej Eureki – E=mc2” 
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