Energetyka jądrowa
POZIOM PODSTAWOWY

Pierwszy cel – bomba atomowa
Prace nad pozyskiwaniem energii atomowej rozpoczęły się od prób
skonstruowania bomby atomowej podczas II wojny światowej.
 W 1939 r. powstał „projekt U”,
 czyli tajne prace nad wykorzystywaniem energii jądrowej do wykonania
bomby atomowej dla wojsk Hitlera. Podczas tego przedsięwzięcia grupa
naukowców pracowała nad budową reaktorów służących pozyskiwaniu
plutonu P-239.

 W odpowiedzi na działania Niemców w 1942 r. Stany Zjednoczone
podjęły decyzję o próbie skonstruowania bomby atomowej, by
wyprzedzić rywali. W taki sposób powstał projekt Manhattan, podczas
którego na pustyni Newada do celów badawczych został
wybudowany specjalny ośrodek naukowy.
 Warto podkreślić, że podczas prac nad budową bomby atomowej
brało udział 26 laureatów Nagrody Nobla.
 Po zrzuceniu bomby atomowej na Japonię uzmysłowiono sobie, jak
bardzo negatywne skutki miało to zdarzenie. Wówczas wydano zakaz
używania broni jądrowej, a rozszczep atomów nabrał nowego,
pokojowego znaczenia - obecną wiedzę wykorzystano do
pozyskiwania energii.
 Głównie przyczyniły się do tego protesty naukowców, którzy nie chcieli
brać udziału w konstrukcji tak śmiercionośnej broni.

J. Robert Oppenheimer dyrektor
naukowy Projektu Manhattan –
trwającego w czasie II wojny
światowej przedsięwzięcia mającego
na celu opracowanie pierwszej broni
atomowej. Z tego powodu jest
nazywany ojcem bomby atomowej.

Atak atomowy
 Atak atomowy na Hiroszimę i Nagasaki – jedyne w
historii dwa przypadki użycia broni atomowej do
działań zbrojnych. Ataków dokonały Stany
Zjednoczone na Japonię w 1945 roku:

 6 sierpnia o godzinie 8:15 w Hiroszimie,
 9 sierpnia o godzinie 11:02 w Nagasaki.

Energia jądrowa
W latach 50. XX w. w USA nastąpił rozkwit badań nad pokojowym wykorzystaniem atomu. Tajny
ośrodek w Newadzie przekształcił się w ośrodek państwowy, który nadzorowała Komisja Energii
Atomowej.
 W 1957 r. ONZ powołało Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, która
propagowała rozwijanie prac nad praktycznym zastosowaniem energii jądrowej.
Obowiązkiem tego organu było uświadamianie ludzi i wdrażanie rozwiązań dotyczących
energii atomowej oraz prowadzanie badań w tej dziedzinie.
 Wszystkie powyższe działania poskutkowały podpisaniem porozumień w sprawie
nieagresywnego wykorzystania rozszczepu atomów w większości krajów członkowskich ONZ,
co doprowadziło ostatecznie do podpisania Układu o Całkowitym Zakazie Prób
Jądrowych (CTBTO)-1997r

Pierwsze elektrownie jądrowe


Prototypami elektrowni atomowych były te wykorzystywane do celów wojskowych.
 Opierały one swoją technologię na zastosowaniu uranu naturalnego oraz wymagały dostępu do wody, ponieważ za pomocą tej cieczy
chłodzone były ogromne reaktory.



Pierwszym reaktorem badawczym napędzanym paliwem plutonowym, który chłodzony był ciekłym metalem, był ten
zbudowany w pobliżu Idaho Falls w Stanach Zjednoczonych.



Rosjanie jako pierwsi na świecie uruchomili elektrownię atomową w Obnińsku (1954 r.).



Moc tej elektrowni wynosiła jedynie 5 MW i służyła do zaspakajania potrzeb energetycznych znajdującego się w niedalekiej
odległości Instytutu Atomowego.
 Po przyjęciu się takiej metody energetycznej uruchomiono kolejne reaktory w tej lokalizacji.
 Finalnie w regionie tym działają cztery urządzenia o mocy 50 MW.



Następnie USA, Wielka Brytania, Francja i Szwecja przystąpiły do budowy elektrowni atomowych.

W 1956 roku w Calder Hall w
Wielkiej Brytanii uruchomiono
pierwszą przemysłową
elektrownię jądrową z reaktorem
chłodzonym gazem

Elektrownia w Obnińsku jest uznawana
za pierwszą doświadczalną elektrownię
jądrową (w skali półtechnicznej) na
świecie. Reaktor ten był eksploatowany
do 29 kwietnia 2002 roku, zapewniając
ciepło do ogrzewania 2000
gospodarstw.

Elektrownie jądrowe
Elektrownie jądrowe, które aktualnie produkują 10,4% energii elektrycznej na świecie, mają
ogromną wydajność energetyczną, jednakże w ostatnich latach ich rozwój uległ zahamowaniu.
 Z 1 kg uranu 235 uzyskuje się tyle energii, ile w elektrowniach cieplnych z 2500 t węgla
umownego lub 1800 t produktów naftowych.
 Koszty budowy elektrowni atomowej są jednak wysokie.

 Elektrownie te wymagają:
 posiadania dużej ilości wody do chłodzenia,
 ok. 50% więcej niż w przypadku elektrowni konwencjonalnych,

 bezwzględnej ochrony otoczenia przed promieniowaniem,
 usuwania niebezpiecznych odpadów radioaktywnych.
 Paliwami nuklearnymi są uran i tor.

Reaktory jądrowe na świecie i ich moc
 W 2020 r. na świecie czynnych było 441 jądrowych bloków energetycznych (w 31
państwach), o całkowitej mocy 370 GWe.
 W 2015 roku czynnych było 391 reaktorów jądrowych (ich całkowita moc wynosiła wówczas 336,5
GWe).

Produkcja energii elektrycznej według rodzajów w 2018 roku
 Energetyka atomowa (jądrowa) – najbardziej popularna jest w państwach:
 średnio i wysoko rozwiniętych o dużym zapotrzebowaniu w energię elektryczną.

Produkcja energii elektrycznej z elektrowni jądrowych
 W 2019 r. w elektrowniach
jądrowych wyprodukowano 2
796 TWh energii elektrycznej –
najwięcej od lat uzyskuje się w
USA, Francji, Chinach i Rosji.
 Kraje te produkują łącznie
około 65% całkowitej ilości
energii elektrycznej
uzyskiwanej w elektrowniach
atomowych.

Rozmieszczenie elektrowni jądrowych w Europie
Koszty budowy elektrowni
atomowej w Ostrowcu
zaplanowano na 11 mld
dolarów Budowa elektrowni
spotkała się ze sprzeciwem
władz litewskich, które
zarzuciły Białorusi brak
przejrzystości inwestycji i brak
oszacowania jej
bezpieczeństwa oraz wpływu
na środowisko na Litwie. Litwa
złożyła skargę do Komitetu
Wdrażania Konwencji Espoo,
który orzekł, że Białoruś
złamała
postanowienia konwencji
czemu strona białoruska
zaprzecza.

Polityka państw wobec energetyki jądrowej w 2020 roku
Po katastrofie w Fukushimie spojrzenie
jedynie nielicznych państw się zmieniło.

 Obecnie Japonia posiada zamkniętych
większość do niedawna czynnych
elektrowni atomowych (zamkniętych po
katastrofie w Fukushimie – w 2019 r.
czynnych było tylko 9 reaktorów), zaś
Niemcy do 2022 mają także zrezygnować
z produkcji tego typu energii (choć to też
nie jest jeszcze pewne).
 Mimo tego na świecie w budowie jest 46
bloków energetycznych w ponad 15
państwach świata i większość państw ani
myśli rezygnować z tego źródła energii.
 Najwięcej nowych bloków w budowie jest
w Chinach i Indiach.

Przeanalizuj przedstawioną mapę.
 Wyjaśnij, dlaczego wskazane państwa sprzeciwiają się budowie elektrowni jądrowych.

Argumenty przeciwko budowie
elektrowni atomowej
 Sprzeciw społeczeństwa,
 możliwość wykorzystania czystych, odnawialnych źródeł energii,

 zagrożenie terrorystyczne,
 obawy przed skażeniem promieniotwórczym.

FAKTY I MITY O ENERGETYCE ATOMOWEJ

Czy elektrownie jądrowe to trujące bomby?
Czy przebywanie koło elektrowni jest
bezpieczne?
 Banany są lekko radioaktywne ze
względu na obecność naturalnego
izotopu potasu. Potas jest kluczowym
minerałem w owocach.
 Wiele innych powszechnych
materiałów jest również
radioaktywnych, w tym ziemniaki,
cegły i ściółka dla kotów.

Czy Czarnobyl i Fukushima to dobre argumenty przeciwko elektrowni atomowej?
Reaktor RBMK

Reaktor BWR

Zalety energetyki jądrowej

Elektrownia w Żarnowcu
 Polska w latach 80. prowadziła budowę elektrowni w Żarnowcu. W latach 1989-1990 rząd
ostatecznie podjął decyzję o zaprzestaniu budowy. Na podstawie dostępnych źródeł przedstaw
trzy argumenty uzasadniające decyzję rządu.
 https://www.youtube.com/watch?v=7SScG1JjEug

Argumenty uzasadniające decyzję rządu:
 1. Toczył się wówczas w Polsce spór o budowę elektrowni po awarii reaktora jądrowego
w Czarnobylu, nasiliły się protesty okolicznych mieszkańców oraz ekologów.
 2. Istniały obawy o globalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi w przypadku awarii
reaktorów.

 3. Pojawił się problem składowania i utylizacji odpadów radioaktywnych.
 4. Istniałaby możliwość skażenia powietrza, gleb i wód w sąsiedztwie obszarów składowania
odpadów.
 5 . Istniały obawy o potencjalne zagrożenie niekontrolowanego użycia energii jądrowej
w postaci broni atomowej.
 6. Koszt budowy i zamknięcia elektrowni wymaga dużych nakładów finansowych.
 https://businessinsider.com.pl/firmy/poznalismy-oferte-edf-wiemy-kiedy-i-za-ile-mozemy-miecprad-z-atomu/hk9hk1g
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