
ENERGIA ATOMOWA 
NA DRODZE DO ZEROEMISYJNOŚCI

Energia jądrowa wydziela się podczas przemian jądrowych, które mogą 
zachodzić samorzutnie, lub być wymuszane. Podstawowym źródłem tej 
energii są obecnie zasoby uranu. W reaktorach atomowych zachodzi kon-
trolowany rozpad jąder izotopu U-235, towarzyszy mu wydzielenie się 
olbrzymiej ilości ciepła, które jest przekształcane w energię elektryczną.

Dobre przykłady
W Europie największym producentem energii atomowej jest 
Francja, produkująca ok. 50% energii jądrowej UE, zaspokajając 
tym samym ponad 70% własnego zapotrzebowania na ener-
gię. Drugie miejsce zajmują Niemcy, które planują zamknięcie 
wszystkich swoich reaktorów do 2022 r 

W Polsce też pojawiają dobre projekty, nie tylko na szczeblu 
rządowym (pierwszy reaktor ma być gotowy w roku 2033). 
Przykładem tego jest np. współpraca firm Orlen i Synthos ma-
jąca na celu rozwijanie energetyki jądrowej w Polsce. Ma się to 
stać przez wprowadzanie małych reaktorów jądrowych wspie-
rających inne, odnawialne źródła energii.
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Bezpieczeństwo
Według Our World in Data produkcja energii z atomu jest jed-
ną z najbezpieczniejszych metod pozyskiwania energii. W tych 
statystykach ujęte są ofiary katastrof np. w Czarnobylu, ale po-
mimo tego liczba śmierci w wyniku produkcji energii atomowej 
w przeliczeniu na TWh jest dużo mniejsza niż jeden.

Pracownicy tej branży są dobrze chronieni i średnia roczna 
dawka promieniowania przyjmowanego przez nich może być 
niższa niż te, którym poddawani są ludzie zatrudnieni w innych 
sektorach.

Liczba zgonów na TWh wyprodukowanej energii
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Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby nasza energe-
tyka opierała się w całości na odnawialnych źródłach energii. Na ra-
zie nie jest to jednak możliwe, ponieważ w zależności od warunków 
pogodowych możemy doświadczać niedoborów energetycznych. 
Dlatego przynajmniej do czasu, aż opracujemy efektywne metody 
przechowywania energii na dużą skalę musimy mieć inne jej źródła. 
Do tego właśnie celu najlepiej sprawdzi się energetyka jądrowa.

Jak powinniśmy 
wykorzystywać energetykę   
jądrową?

Wpływ na środowisko
Produkcja energii atomowej oddziaływuje na środowisko w 
mniejszym stopniu niż konwencjonalne metody jej produkcji, 
ponieważ elektrownie atomowe:
 emitują niewielkie ilości dwutlenku węgla, ponieważ przy 
produkcji jednej gigawatogodziny energii atomowej wydzie-
lane są 3 tony CO2, dla porównania produkując tą samą ilość 
energii spalając olej napędowy wydziela się 720 ton CO2

 zajmują stosunkowo niewiele miejsca, ale równocześnie wy-
twarzają duże ilości energii np. elektrownia Diablo Canyon, zaj-
mująca około 3,6 kilometra kwadratowego odpowiada za pro-
dukcję prawie 9% energii stanu Kalifornia 
 tylko niewielka część i tak już małej objętości generowa-
nych odpadów jest wysoce radioaktywna i niebezpieczna, ale 
są opracowane metody bezpiecznego ich przechowywania, po-
nieważ nie ma technik dalszego ich przetwarzania
 zużywają tylko ok. 4% więcej wody w procesie chłodzenia 
niż elektrownie węglowe
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Wady
 długi czas budowy instalacji 
 wysokie koszty inwestycyjne
 w przypadku awarii duże skażenie okolicznego środowiska
 konieczność składowania radioaktywnych odpadów przez 
bardzo długi czas
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Stosunek Polaków do budowy 
elektrowni atomowej
Katastrofa w Fukushimie w 2011 roku nasiliła sceptyczny sto-
sunek Polaków do energetyki jądrowej, który od tamtego cza-
su przeważa nad poparciem. Obecnie jednak przewaga ta jest 
mniejsza niż przed laty.
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Trendy w globalnym narażeniu radiologicznym pracowników (mSv)

Dekady 1970 1980 1990 2000

Naturalne źródła

GÓRNICTWO 
WĘGLOWE

ZAŁOGA POWIETRZNA

INNE GÓRNICTWO

POZOSTAŁE

WSZYSTKO

Sztuczne Źródła

PRZEMYSŁ JĄDROWY

MEDYCYNA

INNE PRZEMYSŁY

POZOSTAŁE

WSZYSTKO

-

-

-

-

-

3,0

0,9

1,0

6,0

1,7

3,0

0,7

2,7

4,8

1,8

3,0

2,4

3,0

4,8

2,9

1,7

0,6

3,7

1,4

0,6

1,4

0,3

1,8

0,5

0,2

0,6

0,5

1,0

0,3

0,1

0,5

0,8

4,4

1,6

1,1

*szacowana średnia 
roczna dawka promie-
niowania przyjmowana 
przez pracownika

**Górnictwo uranu jest 
wliczone w przemysł ją-
drowy


