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Rozwój cywilizacyjny społeczeństwa wymaga coraz 
większych i wydajniejszych źródeł energii 

(odbiorcy indywidualni, przemysł, możliwa ekspansja 
w przestrzeń kosmiczną)

• społeczeństwo przedprzemysłowe – zasoby głównie z energii wody
• społeczeństwo przemysłowe – paliwa kopalne (węgiel, ropa, gaz)

Milion razy więcej energii na jedną cząstkę!

Problemy: 
 emisja dwutlenku węgla i globalne ocieplenie klimatu
 zasoby ograniczone (maksymalnie na ok. 5060 lat) 



• wydajniejsze źródła energii – wykorzystują 
oddziaływania 

  wewnątrz jąder atomowych

Dziesiątki milionów więcej energii przypada na jedną 
cząstkę niż ze spalania paliw kopalnych!

k np. 1 gram masy jest mnożony przez kwadrat prędkości światła
(90 milionów miliardów), co daje 25 miliardów kilowatogodzin 

energii – pozwala to na świecenie się przez godzinę 250 miliardów 
100watowych żarówek

E = mc2 



Porównanie źródeł energii



Dwa sposoby pozyskiwania energii z jąder:

• rozpad jąder ciężkich (rozszczepienie np. uranu 235)
• łączenie się jąder lekkich (synteza termojądrowa jak w Słońcu)

Tylko pierwszy sposób aktualnie jest wydajny (tzn. mniej energii 
wkładamy niż uzyskujemy) – tzw. elektrownie jądrowe.

Trwają prace nad przemysłowym wykorzystaniem procesu 
drugiego

(np. projekt ITER) – realna perspektywa to ok. 30 lat 
– tzw. elektrownie termojądrowe. 



Rozpad jąder
Rozpad jąder  fission



Synteza jąder  fusion
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10000 dużych elektrowni

po 1GW każda

W następnych latach muszą powstawać na świecie trzy elektrownie dziennie !



Wniosek: 
jedynym realnym sposobem na długoterminowe 

zaspokojenie potrzeb energetycznych ludzkości jest 
konstruowanie elektrowni jądrowych. 

Świat: 
 energetyka jądrowa ma ok. 50 lat

 ok. 450 elektrowni jądrowych na świecie
 istnieją kraje, które czerpią energię elektryczną głównie 

z elektrowni jądrowych (np. Francja, Litwa, Belgia) 
wszystkie kraje sąsiadujące z Polską mają elektrownie jądrowe 

(np. aktualnie program intensyfikuje Białoruś) 
elektrownie wkomponowane w środowisko przyrodnicze 

(np. w rejonach turystycznych)



Plaża niedaleko elektrowni jądrowej Vandellos w Hiszpanii 

Elektrownia w Diablo Canyon w stanie
 Kalifornia w USA 





NIEMCY                                                                                                                                   
€ cent/kWh
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FINLANDIA                                                                                                                    
€ cent 2006/kWh

4,55,15,52,65,25,2
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Zysk ekonomiczny

Pozyskiwanie energii elektrycznej z energii jądrowej jest najtańsze.



Inne zalety:
• bezemisyjność 

• wymaganie niewielkiej 
ilości paliwa

• bezpieczeństwo (zysk 
ekonomiczny pozwala na 
droższe zabezpieczenia)

• kolejne generacje 
elektrowni mają coraz 
lepsze zabezpieczenia 
(pasywne lub 
samoczynne)



Kolejne generacje elektrowni jądrowych



• 2008 - „Pakiet klimatyczny” Polska otrzymała ok. 
50 mld euro na ograniczenie emisji dwutlenku 

węgla

• Uchwała Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 
z 13.01.2009 r.

„W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz uwzględniając rozwój 
gospodarczy, przygotowany i wdrożony zostanie program polskiej energetyki jądrowej. 

Pełnomocnik rządu do spraw polskiej energetyki jądrowej przygotuje i przedstawi Radzie Ministrów 
projekt tego programu, który określać będzie liczbę, wielkość i możliwe lokalizacje elektrowni 
jądrowych. Rząd zobowiązuje także ministra skarbu państwa do zapewnienia współpracy PGE 

Polskiej Grupy Energetycznej SA przy przygotowaniu i realizacji programu.”

Komentarz: ...”zostaną wybudowane co najmniej 
dwie elektrownie jądrowe. Prace będą prowadzone 
równocześnie, a przynajmniej jedna z elektrowni 
powinna zacząć działać do 2020 roku.” (decyzja o 

lokalizacji za 6-9 miesięcy)

Czynniki polityczne



Wymagania dla lokalizacji elektrowni

• stabilność tektoniczna gruntu
• bliskość zbiorników wodnych wymaganych do chłodzenia 

  reaktora (w kolejnym obiegu)
• bliskość odbiorców energii elektrycznej (w tym przemysłowych)

• dobre połączenia komunikacyjne (lądowe i wodne)
• strefa ochronna (510 km) 

• odpowiedni obszar rzędu 100 ha
• niewielka gęstość zaludnienia

Są bardzo dobrze spełnione dla terenów 
województwa  zachodniopomorskiego!!!



Korzyści dla regionu:

 Ożywienie gospodarcze – koszt budowy elektrowni z 
dwoma reaktorami o mocy 11,5 gigawata to inwestycja 
rzędu 57 miliardów euro 

 Rozwój w regionie zachodniopomorskim wysokich 
technologii 

 Nowe miejsca pracy (1000 przy elektrowni + 20.000 w 
otoczeniu)

 Zatrudnienie dla absolwentów uczelni technicznych 
(także kierunki zamawiane)

 Rozwój przedsiębiorstw regionu (współpracujących)

 roczny zysk z elektrowni to ok. 1 miliard euro z czego 
30% zostanie w regionie w postaci podatków i 
dodatkowych inwestycji



Uwarunkowania prawne i społeczne:

 Kluczową rolę w procesie udzielania pozwolenia 
przypisuje się opinii społecznej (poza merytoryczną 
jest to rola edukacyjna Polskiego Towarzystwa 
Fizycznego)

granice działki przeznaczonej pod elektrownię, z 
uwzględnieniem leżącej wokół niej strefy awaryjnej

analizę alternatywnej lokalizacji, wskazującą na 
przewagę wybranego terenu

rozmieszczenie, liczba, typ i moce bloków,

spodziewane maksymalne ilości uwalnianego 
ciepła i promieniotwórczych substancji,

 rodzaj przewidywanego systemu chłodzenia

Itd.



 np. teren między Stargardem Szczecińskim a 
Chociwlem (Nowa Dąbrowa – Dzwonowo, 
Marianowo)

 np. Gryfino obok elektrowni węglowej „Dolna 
Odra” (perspektywa współpracy obu elektrowni 
w koncepcji synergii węglowo-jądrowej) 

 lokalizacja zawarta w dokumentach rządowych 
– Kopań k. Darłowa

 ??? Istnieje wiele miejsc w 
zachodniopomorskim spełniających kryteria

Wstępne propozycje lokalizacji (spotkanie 20.02.2009  
Wydział Infrastruktury i Transportu UM):



Elektrownia 
węglowa

CO2 + 3H2   →

 CH3OH +H2O

Węgiel 

 900oC
O2 H2

Wysokotemperaturowy 
reaktor jądrowy

2H2O   2H→ 2 +O2

CO2

Wysokotemperaturowy reaktor jądrowy 
dla synergii węglowo  jądrowej

Ludwik Pieńkowski, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet 
Warszawski



Dziekuję za uwagę!
http://www.ptf.ps.pl

Elektrownia jądrowa Neckarwestheim (Badenia-
Wittenbergia, Niemcy) 
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