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Instytut Fizyki; Pełnomocnik Wojewody ds. Rozwoju 

Energetyki Jądrowej na Terenie Województwa 
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1. Energia.

Każdy z nas codziennie styka się z pojęciem energii, ale 
rzadko zastanawia się, co to pojęcie oznacza. 

Kilka naszych ad hoc „definicji” to: 

Energia daje zdolność aby „coś się działo”.

Energia pomaga w „wykonaniu” różnych czynności. 

Bardziej szczegółowo: pozwala nam się ogrzać, pozwala 
nam się poruszać, czuć się sytym, itd. !?

Jednak najważniejsze, że możemy z niej korzystać choć 
nie musimy rozumieć.



Fizyka – energia to zdolność do wykonywania pracy.

Energia oddziaływania – potencjalna (pieniądze w 
banku)

Energia ruchu – kinetyczna (kupowanie! - praca)

np. energia 
oddziaływania 

ładunków 
elektrycznych -
oddziaływania 
elektrycznego 

w atomach



Co i jak oddziałuje ze sobą?

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



Wykorzystywało ją już społeczeństwo 
przedprzemysłowe 

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

Energia grawitacyjna spadającej wody.



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).



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

To energia oddziaływania ładunków.



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.
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Energia jądrowa.

Energia procesu jądrowego pojawia się jako 
konsekwencja 

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

oddziaływaniu jądrowemu silnemu 

we wnętrzu jąder atomowych. 
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Podstawowa charakterystyka energii jądrowej to: 
mało paliwa – dużo energii.

Słońce świeci miliardy lat!!!
ponieważ wykorzystuje 

energię zawartą w jądrach 
atomowych.

(w tym sensie nie jest 
„odnawialna” – wyczerpie się po 

tym czasie)



Słońce - Proces 1: łączenie się lekkich jąder atomowych – fusion



masa składnika 1 + masa składnika 2 -> 

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

„Defekt masy”:
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  Dlatego energia jądrowa to najwydajniejsze źródło energii.
Z jednej „spalonej” w procesie jądrowym cząstki 

otrzymujemy setki milionów razy więcej (ok. 200 MeV) 
niż ze spalania paliw kopalnych!

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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Proces 2 - rozbicie ciężkich jąder atomowych (fission) – 
ten proces wykorzystywany praktycznie w reaktorach jądrowych



Człowiek też tego nie „wymyślił”.

W epoce prekambryjskiej 1,8 mld lat temu  istniały warunki do naturalnego 
rozpadu uranu U235 zmieszanego z wodą jako moderatorem reakcji jak we 

współczesnych reaktorach jądrowych.



Naturalny reaktor jądrowy 
OKLO 

H. Bouziges (1972) odkrył deficyt 
U235 wielkości 0,003 % w rudach 

uranu dostarczanych z rejonu 
OKLO w Gabonie (Afryka 

Zachodnia). 



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. 



CERN i LHC

tunel LHC
(długość 27 km, ok.100m 
pod powierzchnią ziemi)

Jezioro
Genewskie



LHC – największe i najbardziej złożone urządzenie 
techniczne jakie kiedykolwiek zbudował człowiek!!! 

Jednocześnie to potencjalnie najpotężniejsze 
źródło energii jakie człowiek bada. 



W LHC zderzają się dwie wiązki protonów o energii 7 TeV, 
których moc (energia wydzielona na sekundę) 

wynosi 8 TW (= 8.000.000 MW).

Jest to moc (w jednym zderzeniu) porównywalna 
z mocą wszystkich elektrowni na świecie (ok. 3,8 TW). 

 



2. Energetyka.

Energetyka to praktyczne wykorzystanie energii 
dostępnej w przyrodzie przez człowieka do jego 
własnych potrzeb (np. do wytwarzania ciepła, 

wytwarzania prądu, poruszania maszyn).

To także przetwarzanie jednych form energii w 
inne.
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Energetyka jądrowa.

Energetyka jądrowa jest to wytwarzanie prądu elektrycznego przy 
wykorzystaniu procesów zachodzących w jądrach atomowych – 

w szczególności procesów rozpadu. 



Elektrownia jądrowa – schemat działania.
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Podstawowa zaleta – mało paliwa, dużo energii:



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



NIEMCY                                                                                                                                   
€ cent/kWh

Węgiel 
brunatny

Węgiel 
kamienny

Ropa Gaz Energia 
jądrowa

Woda Wiatr Słońce

3,3 3,0 3,1 3,6 2,1 7,0 7,0 60

Dużo taniej energii!



Paliwa kopalne: 

- emisja dwutlenku węgla (7 mln ton na 1 GW 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

Dużo czystej energii!



Promieniowanie jonizujące – czy jest aż tak groźne?

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. X)



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)

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

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



Te dawki nie powodują żadnych ujemnych skutków dla 
zdrowia (normy dla EJ setki razy mniejsze).



Przed dużymi dawkami stosujemy różne 
zabezpieczenia.

Promieniowanie nie przenika przez wystarczająco grube osłony lub izolacje – 
zabezpieczenia analogiczne jak przed prądem elektrycznym. 

Izolacja (lub nawet jej kilka 
warstw) zabezpiecza nas przed 

porażeniem 
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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)  



33

Dlatego elektrownie jądrowe mogą
współistnieć ze środowiskiem przyrodniczym

Ringhals - Szwecja



34

Diablo Canyon – Kalifornia, USA



Los Vandellos - Hiszpania



Wybitni ekolodzy z „Greenpeace” zmieniają zdanie o EJ.

Patrick Moore – założyciel „Greenpeace”

„Gdy w latach siedemdziesiątych zakładaliśmy 
Greenpeace, wierzyłem – podobnie jak moi 

współtowarzysze – że energia jądrowa jest synonimem 
jądrowego holokaustu (...) 

Trzydzieści lat później moje poglądy zmieniły się i cały 
ruch proekologiczny powinien pójść w moje ślady, 

ponieważ energetyka jądrowa ma szanse być źródłem 
energii, które uchroni naszą planetę przed 

prawdziwym zagrożeniem: katastrofalną zmianą 
klimatu” 



Formułując plan wdrażania energetyki 
jądrowej w województwie zachodniopomorskim 

mieliśmy ideę wkomponowania obiektów 
jądrowych w krajobraz przyrodniczy regionu 
znanego ze swych walorów turystycznych tak, 

aby przyczyniały się do jego rozwoju i 
dobrobytu.   



3. Perspektywy rozwoju Zachodniopomorskiego 
Zagłębia Jądrowego.

W Grupie Roboczej ds. Energetyki Jądrowej w lipcu 2009 opracowano 
formularz, który został przekazany do zainteresowanych gmin w celu 

wstępnej analizy lokalizacji. Formularz został opracowany na 
podstawie następujących dokumentów: 

1) „Milestones in the Development of a National Infrastructure for 
Nuclear Power”, IAEA (International Atomic Energy Agency) Nuclear 
Energy Series No. NG-G-3.1, Wiedeń 2007; 

2) „Towards a Nuclear National Policy Statement (Consultation on the 
strategic siting assessment)”, BERR, UK, lipiec 2008; 

3) „Towards a Nuclear National Policy Statement (Government 
response)”, Office for Nuclear Development, UK, styczeń 2009.

     Formularz uzupełniony obszerną dokumentacją (mapy itd.) posłużył 
do formalnego zgłoszenia 10 lokalizacji do Ministerstwa Gospodarki w 
dniu 05.11.2009. 



Zachodniopomorskie Zagłębie Jądrowe – zgłoszone do 
MG propozycje lokalizacji (listopad 2009):

10 potencjalnych lokalizacji – najwięcej ze 
wszystkich polskich województw!!!

 Obszar I – KOPAŃ, I.1 – lokalizacja „Kopań”:



Lokalizacja „Kopań” z lotu ptaka: 



Obszar II – STARGARD:

 II.1 – lokalizacja 
„Krzywiec” – 

1403 ha

II.2 – lokalizacja 
„Lisowo” – 2259 

ha

II.3 – lokalizacja 
„Wiechowo” – 

1376 ha



Obszar III – GRYFINO:

 III.1 – lokalizacja 
„Pniewo” – 428 ha

III.2 – lokalizacja 
„Pniewo-Krajnik” – 50 

ha

III.3 – lokalizacja 
„Dębogóra” – 240 ha

III.4 – lokalizacja 
„Krzymów” – 674 ha



Obszar IV – STEPNICA nad Zalewem Szczecińskim:

 II.1 – 
lokalizacja 

„Stepnica-1” 
– 140 ha

II.2 – 
lokalizacja 

„Stepnica-2” 
– 112 ha



44

Lokalizacja „Stepnica-2” z lotu ptaka: 



Zachodniopomorskie Zagłębie Jądrowe – 10 lokalizacji 



Polski Program Energetyki Jadrowej – 28 lokalizacji 



Zalety zachodniopomorskich lokalizacji 
a ranking Ministerstwa Gospodarki – 

17 kryteriów MAEA

1.  Integracja z systemem elektroenergetycznym. 
2. Geologia i tektonika.
3. Sejsmologia.
4. Hydrologia.
5. Dostęp do wody chłodzącej. 
6. Demografia i użytkowanie ziemi.
7. Meteorologia (np. tornada, huragany)
8. Flora i fauna.
9. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna.
10.Ogólne skutki środowiskowe.



11. Ryzyko zdarzeń wywołanych przez człowieka. 
12. Infrastruktura (drogi, linie kolejowe, lotniska).
13. Zasoby dziedzictwa kulturowego.
14. Drogi ewakuacyjne.
15. Możliwość transportu powietrznego, lądowego i wodnego. 
16. Aspekty prawne (warunki zabudowy, własność gruntów).
17. Poparcie społeczne. 

Ranking ma znaczenie rekomendacyjne dla inwestora – 
niektóre oceny niestety wydają się nieprzekonywujące, 

co także podkreślają np. dostawcy technologii.





Bardzo ważny punkt:
dostęp do ogromnej ilości

wody chłodzącej 
(morze, zalew, duże jezioro)

możliwość najtańszego, 
otwartego układu chłodzenia

(oszczędność dla inwestora ok. 1-3%) 

Szansa dla lokalizacji z niższych pozycji 
rankingu: 

Choczewo, Lubiatowo-Kopalino (pomorskie)
Stepnica-1, Stepnica-2 (zachodn.)

W Wielkiej Brytanii wszystkie zaproponowane 
lokalizacje są nadmorskie 



• Jednomyślne poparcie ze strony władz samorządowych 
(Wojewoda, Marszałek, Starostowie i Wójtowie)

• Dobra współpraca z lokalnymi mediami przy promocji 
programu - obiektywizm

• Działania edukacyjne wśród lokalnych społeczności
• Integracja środowisk nauki, polityki i biznesu 

Oferta Zachodniopomorskich lokalizacji wzbudza 
duże zainteresowanie inwestora (PGE) 

oraz Ministerstwa Gospodarki.



Niektóre 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



Jak może wyglądać reaktor? – EPR 1600 AREVA 



Jak może wyglądać reaktor? – AP1000 Westinghouse

Reaktor AP1000 - USA



Jak może wyglądać reaktor? – ABWR i ESBWR – GE Hitachi

ABWR, Kashiwazaki-Kariwa  - Japonia ESBWR 



Koncepcja:
- utworzenie specjalności: energetyka jądrowa/inżynieria 

jądrowa na podstawie porozumienia 3 uczelni 
(+ wsparcie instytucji jądrowych podległych MG:

IPJ, Polatom, CLOR, IFJ itp.) 
• Uniwersytet Szczeciński (kompetencje z zakresu fizyki 

jądrowej i cząstek, inżynierii jądrowej (edukatorzy), 
fizyki materiałów, ochrony radiologicznej)

• Zachodniopomorski Uniwersytet  Technologiczny 
(kompetencje z zakresu techniki cieplnej, 

elektroenergetyki)
• Politechnika Koszalińska (kompetencje z zakresu 

inżynierii materiałowej)

Lokalne kadry dla realizacji programu jądrowego.



Międzynarodowa Konferencja 
ENERGETYKA JĄDROWA – WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 2010 

18-19.10.2010, Szczecin 

Nasze aktualne działania.
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Podsumowanie:
  Energia jądrowa to najwydajniejsze źródło 

zaspokojenia potrzeb energetycznych ludzkości.  

Bezpieczeństwo i bezemisyjność elektrowni 
jądrowych pozwala na wkomponowanie ich w 

krajobraz przyrodniczy danego regionu. 

Bliskość morza, jezior, portów, szlaków 
komunikacyjnych i rosnące poparcie społeczne to 

główne atuty zachodniopomorskich lokalizacji.
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Podsumowanie c.d.:

Nasz region ma wielki potencjał 
do tego, aby stać się  

Zachodniopomorskim Zagłębiem Jądrowym. 

Wdrożenie Programu Energetyki Jądrowej 
może przyczynić się do dynamicznego rozwoju 

województwa przez wiele pokoleń 
(średni czas eksploatacji EJ to 60 lat) 



Dziękuję 
za 

uwagę
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