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ZCDN, 26.03.2011

Energetyka jądrowa 
w koegzystencji ze środowiskiem. 

dr hab., prof. US Mariusz P. Dąbrowski, Instytut Fizyki; 
Pełnomocnik Wojewody ds. Rozwoju Energetyki Jądrowej

Seabrook, New Hampshire, USA



Plan:
 1. Dlaczego technologie jądrowe mogą 

koegzystować ze środowiskiem 
przyrodniczym?

 2. Społeczności lokalne – edukacja, edukacja, 
  edukacja ... 

 3. Fukushima – co się wydarzyło i jak 
zabezpiecza się nowoczesne reaktory?  

 5. Podsumowanie. 



1. Dlaczego technologie jądrowe mogą koegzystować ze  
środowiskiem przyrodniczym?

Odpowiedź na to pytanie wymaga rozważenia kilku zagadnień: 
- wydajności „paliwa” jądrowego;
- emisyjności zanieczyszczeń do otoczenia; 
- zaawansowania technologicznego i wielkości konstrukcji; 
- bezpieczeństwa. 

Ringhals 
-Szwecja



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)



Oddziałują ze sobą masy.

Energia oddziaływania mas – grawitacja
(masy „spadają” na siebie, czyli są wprawiane w ruch)



Dużo spadającej wody daje stosunkowo mało 
energii – trudno sobie wyobrazić np. samochód 

poruszany turbiną wodną. 
Łatwiej to zrobić przez 

spalanie biomasy, lub lepiej kopalin.

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



Okazuje się, że ze spalania otrzymujemy milion 
razy więcej energii (1 eV) na jedną cząstkę niż z 

energii wody!
Ale wciąż potrzebne ogromne ilości paliwa 

a niestety zasoby są ograniczone 
(starczą maksymalnie na ok. 50-60 lat) 



9

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. 



  Łatwo zauważyć, że energia jądrowa stanowi  
najwydajniejsze źródło energii.

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

niż ze spalania paliw kopalnych!

Stąd wynika, że podstawową charakterystyką energii 
jądrowej może być dewiza: mało paliwa – dużo energii.

Słońce świeci miliardy lat!!!
ponieważ wykorzystuje 

energię zawartą w jądrach 
atomowych.



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!!!  



Przyszłość - energia subjądrowa.

Nukleony składają się z kwarków - w procesach 
zachodzących w eksperymentalnym Wielkim Zderzaczu 

Hadronów można uzyskać jeszcze 35.000 razy więcej 
energii na 1 cząstkę niż w typowych procesach jądrowych. 

Proton
Jądro
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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 



Paliwa kopalne: 

- emisja dwutlenku węgla (7 mln ton na 1000 MW mocy w 
ciągu roku) i globalne ocieplenie klimatu

- inne szkodliwe substancje: 200.000 ton dwutlenku siarki, 
tlenki azotu,  200 ton popiołu; także rakotwórcze (kadm, 
arsen, beryl, nikiel, chrom) – bezpośrednio do środowiska

Emisyjność – elektrownie konwencjonalne:



Elektrownie jądrowe nie emitują tych substancji natomiast emisja 
promieniowania jonizującego jest nawet kilkaset razy mniejsza od tła 

naturalnego.



Emisyjność - promieniowanie jonizujące

To cząstki, które padając na atomy 
mogą doprowadzić do oderwania elektronów
od jąder atomowych prowadząc tym samym 

do zniszczenia wiązań chemicznych substancji – 
w szczególności tkanek żywych

Głównie promieniowanie α, β i γ 
(jądra helu, elektrony, fotony)



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). 



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

Zaawansowanie techniczne i wielkość konstrukcji:



Reaktor EPR 1600 firmy AREVA 



Reaktor AP1000 firmy Westinghouse



Reaktory ABWR i ESBWR firmy GE Hitachi

ABWR, Kashiwazaki-Kariwa  - Japonia ESBWR 



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 
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Zatem elektrownie jądrowe jako obiekty przemysłowe o:
- zwartej konstrukcji
- braku emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych 
- braku innych zanieczyszczeń (popiół, kadm, arsen, beryl itd.) 
idealnie pozwalają na wkomponowanie ich w krajobraz mniej 
uprzemysłowionych regionów przyczyniając się do ich rozwoju i 
dobrobytu. 

Ta idea przyświeca ewentualnemu wdrożeniu energetyki jądrowej w 
województwie zachodniopomorskim - regionu znanego ze swych walorów 

turystycznych.   

- biznes turystyczny 
ograniczony do wąskiego 
pasa nadmorskiego 
 i pojedynczych miejscowości 
nad jeziorami 
- mieszkańcy atrakcyjnych 
przyrodniczo regionów 
oddalonych od wybrzeża 
(nawet kilka km) nie mogą 
liczyć na większe dochody



Korzyści z Programu Energetyki Jądrowej.

• Inwestycja rzędu 20 mld zł w regionie (terminal LNG 3 mld zł)
•Postęp cywilizacyjny, rozwój nauki (uczelnie, instytuty naukowe) i 

nowych technologii (firmy z branży high-tech) w regionie.
• Perspektywy zatrudnienia (budowa – ok. 4000 osób, eksploatacja 

- ok. 1000 osób,  remonty – ok.. 2000 osób rocznie) 
• Pobudzenie koniunktury w infrastrukturze usługowej wokół 

inwestycji
•Zaangażowanie firm lokalnych i grup zawodowych (np. spawacze, 

operatorzy dźwigów) przy budowie
•Konkretne wpływy z podatków do kasy gminnej, powiatowej i 

wojewódzkiej (podatek od nieruchomości, PIT, CIT) – np. 
Flamanville, Francja – 25 mln euro podatków lokalnych rocznie
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Doel - Belgia



Dolina Loary - Francja

Zamek w Chinon, Francja – 10 km od 
 elektrowni jądrowej Chinon nad Loarą

Kilka elektrowni w dolinie turystycznej rzeki Loary: 
Chinon, Saint-laurent, Dampierre, Bellville   
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Diablo Canyon – Kalifornia, USA



Los Vandellos - Hiszpania



Zachodniopomorskie  – zaproponowano 10 lokalizacji 
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Lokalizacja „Kopań” k. Darłowa
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Lokalizacja „Stepnica-2” z lotu ptaka: 



2. Społeczności lokalne – edukacja, edukacja, edukacja ...

• Wciąż niewielka wiedza dotycząca energetyki jądrowej wśród 
lokalnych społeczności – potrzebna szeroko zakrojona i bardzo 
kompleksowa akcja edukacyjna (telewizja, radio, prasa, 
portale internetowe, nauczyciele i uczniowie szkół)

• Brak programów edukacyjnych (telewizja) i artykułów 
prasowych na temat zagadnień związanych z relacją 
energetyka jądrowa – społeczność lokalna na świecie (np. 
TVP, Discovery itp.)

• Duża negatywna rola haseł i sloganów uprzedzających do 
energetyki jądrowej (syndrom Czarnobyla)

• Młodzież bardziej otwarta na argumenty niż dorośli, wykazuje 
zainteresowanie  

• Sondaże pokazują, że ludzie chcą słyszeć opinie specjalistów



Obawy społeczności lokalnych

• Kwestia oddziaływania na biznes turystyczny w regionie
• Kwestia możliwości wypowiedzenia się w referendum 
• Kwestia oddziaływania wdrażania programu jądrowego na 

preferencje regionalne turystów





Na kilku konkretnych przykładach pokazuje niewielki lub wręcz pozytywny 
wpływ na biznes turystyczny w regionie lokalizacji elektrowni jądrowej

Szwecja: 
Varberg (Ringhals), Oskarshamn, Östhammar (Forsmark) – pozycja 
gmin w rankingu niezależnej Szwedzkiej Agencji Turystycznej pozostała 
zasadniczo niezmieniona po zainstalowaniu elektrowni na ich terenie

Czechy: Temelin – nie zaobserwowano spadku ruchu turystycznego w rejonie

Francja: Flamanville – także nie zaobserwowano spadku ruchu turystycznego 
w regionie a gmina jest bardzo zadowolona z nowej infrastruktury

Belgia: Tihange – zaobserwowano wręcz wzrost ruchu turystycznego dzięki
Organizowanym wycieczkom do elektrowni jądrowej, których uczestnicy po 
zapoznaniu się z walorami regionu przybywają ponownie już jako turyści na 
wakacje



3. Fukushima – co się wydarzyło i jak się 
zabezpiecza nowoczesne reaktory generacji III i III+? 

Fukushima II – generacja II (BWR)



Kolejne generacje elektrowni jądrowych:



Zewnętrzna obudowa - ZO

Osłona stalowa reaktora - OR

Basen ciśnieniowy (torus) z pompami wody

Zbiornik reaktora - ZR

Basen wypalonego 
paliwa - SFP

Wewnętrzna obudowa
(żelazobeton) - WO

Konstrukcja bloków elektrowni Fukushima I –  reaktor wodny wrzący



Reaktor w przekroju Pastylki paliwowe



Pręty paliwowe (pastylki wewnątrz) pokryte koszulką cyrkonową



1. 11.03.2011 g. 14.46 (JST) (UTC 4.46) – trzęsienie Ziemi N 38, W 
142,9 u wybrzeży Sanriku na głębokości 10 km o sile 8,8 Richtera

2. Bloki 1,2,3 zostały automatycznie wyłączone; 4,5,6 były czasowo 
wyłączone z eksploatacji (blok 1 uruchomiony 26.03.1971)

3. Wszystkie osłony reaktorów wytrzymują trzęsienie Ziemi, niestety 
sieć elektryczna jest zniszczona 

4. Włączają się generatory prądu Diesla w celu chłodzenia pompami 
wyłączonego rdzenia reaktora – należy odprowadzić tzw. ciepło 
rozpadu (powyłączeniowe) sięgające 5-6% mocy reaktora 

5. Dociera fala tsunami o wysokości ponad 7 metrów – 
zaprojektowana bariera ochronna miała wysokość ok. 6 m

6. 15.41 – generatory Diesla są umieszczone zbyt nisko, zostają zalane 
wodą i wyłączają się

Przebieg zdarzeń w elektrowni Fukushima I (Dai-Ichi)  



7. Próba włączenia baterii, które mogą dostarczać prąd przez 8 godzin; 
dodatkowe baterie i mobilne generatory Diesla z innych elektrowni 
były przysłane dopiero za 13 godzin – podłączenie przez rozdzielnię 
na parterze sprawia problemy, ta jest bowiem zalana – g. 16.36 JST

8. 12.03, g. 5.30 - brak odprowadzenia ciepła rozpadu powoduje 
wzrost ciśnienia w reaktorze nr 1 do 820 kPa (normalnie 400 kPa) 

9. Rośnie temperatura, cyrkon ma temp. topnienia 1860 C, ale przy 
temp. pow. 1000 C intensywnie reaguje z parą wodną 

               Zr + 2H2O = ZrO2 + 2H2 + ciepło reakcji

10. 12.03, g. 15.36 - obsługa decyduje o wypuszczeniu gazów włącznie 
z wodorem ze zbiornika reaktora, najpierw poza ten zbiornik a 
potem poza wewnętrzną obudowę – wodór wchodzi w reakcję z 
tlenem („mieszanina piorunująca”) powodując wybuch i 
zniszczenie zewnętrznej obudowy reaktora. Promieniowanie sięga 
1 mSv/h.

11. g. 20.05 – obsługa decyduje o użyciu wody morskiej do chłodzenia

Przebieg zdarzeń c.d. 



Przebieg zdarzeń c.d. 

12. 13.03.2011 g. 11.15 – analogiczna eksplozja wodoru następuje w 
budynku reaktora nr 3

13. 15.03.2011 g. 06.14 – wybuch wodoru w budynku reaktora nr 2, 
uszkodzenie zbiornika reaktora, promieniowanie przez krótki okres 
czasu wzrosło do 1000 mSv/h (wycofano załogę do min. 50 osób), 
ale szybko spadło do 11,9 mSv/h

14. 15.03.2011, g. 6.40 – eksplozja wodoru nad basenem wypalonego 
paliwa w budynku reaktora nr 4, następnie pożar (g. 9.40), 
ugaszony ok. g.12.00

Krótkie podsumowanie: pracownicy narażeni na większe 
napromieniowanie, nikt nie ucierpiał z ludności cywilnej, 
dawki zwiększone, ale oscylujące w granicach tła 
naturalnego, pełna jawność i bieżąca informacja



Skala awarii 5 (3) – wg. INES  (International Nuclear Event Scale) 

7 – wielka awaria 

6 – poważna awaria 

4 - awaria bez znaczącego zagrożenia poza obiektem

3 - poważny incydent 

2 – incydent 

1 - anomalia

5 - awaria z zagrożeniem poza obiektem

Czarnobyl, ZSRR, 1986

Kysztym, ZSRR, 1986

Three Mile Island, 
USA, 1979

brak ofiar



Jakimi zabezpieczeniami różnią się współczesne reaktory III i III+?

1. EPR ma cztery niezależne systemy zabezpieczeń w czterech 
narożnikach elektrowni w budynkach odpornych na powodzie i 
tsunami.

2. AP1000 – odbiór ciepła z rdzenia odbywa się samoczynnie poprzez: 
odparowanie wody w rdzeniu; skraplanie na wewnętrznej stronie 
obudowy bezpieczeństwa; odbiór ciepła na zewnętrznej 
powierzchni obudowy do otoczenia

3. Reaktory wyposażone są w system rekombinacji wodoru (który był 
główną przyczyną wybuchów w Fukushimie)

Pasywne - nie wymagające interwencji człowieka, użycia prądu 
lub maszyn – wykorzystują zjawiska naturalne (grawitacja, 

konwekcja, parowanie, skraplanie itp.)



ESBWR – zbiorniki z wodą 
powyżej rdzenia. Woda spływa 

w dół przez 72 godziny 
bezobsługowo.
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Bezpieczeństwo jądrowe:

Podobnie jak 
w przypadku prądu 

elektrycznego stosujemy 
różnego typu „izolacje”

Najbardziej zewnętrzna to 
betonowa obudowa 

bezpieczeństwa 
(np. podwójna dla reaktora 
EPR - wytrzymuje uderzenie
Boeninga B757 – na lewo)  
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Podsumowanie:
  Energia jądrowa to najwydajniejsze źródło 

zaspokojenia potrzeb energetycznych ludzkości.  
Bezemisyjność, zaawansowanie technologiczne, 

zwartość i bezpieczeństwo pozwala na 
wkomponowanie elektrowni jądrowych w 

krajobraz przyrodniczy regionu. 
Mimo obaw, które związane są z każdym 

przedsięwzięciem cywilizacyjnym, wdrożenie 
Programu Energetyki Jądrowej może przyczynić 

się do dynamicznego rozwoju danego regionu 
przez wiele pokoleń  



Dziękuję 
za 

uwagę
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