
Tomasz Denkiewicz
Uniwersytet Szczeciński

Energetyka jądrowa w kontekście zmian klimatycznych

1. Wstęp

Nasza cywilizacja od jej początku rozwija się dzięki paliwom kopalnym. Źródła kopalne
są na wyczerpaniu i przy ich spalaniu ma miejsce emisja różnych tlenków do atmosfery. Inne
metody produkcji energii elektrycznej wykorzystują źródła niekonwencjonalne, do których
zaliczamy odnawialne źródła energii i energetykę jądrową. Obecne technologie oparte na
odnawialnych źródłach energii nie są w stanie dostarczyć do systemu elektroenergetycznego
mocy, która zaspokoiłaby zapotrzebowanie całego systemu. Głównym problemem techno-
logicznym ograniczającym możliwości produkcji energii ze źródeł odnawialnych jest brak
efektywnych możliwości magazynowania energii elektrycznej. Temat energetyki jądrowej
w Polsce staje się tematem aktualnym i „gorącym” w związku z przyjęciem przez Rząd
„Programu polskiej energetyki jądrowej” [1], który zakłada budowę i uruchomienie w su-
mie sześciu bloków jądrowych w latach 2024-2043, w tym uruchomienie pierwszego bloku
jądrowego do roku 2033 i kolejnych pięciu w odstępach dwu-, trzyletnich do 2043 roku.

2. Emisja gazów cieplarnianych

Głównym problemem ekologicznym w obecnej chwili jest emisja gazów cieplarnianych
w procesie produkcji energii i spowodowany tym wzrost średniej temperatury atmosfery
Ziemi. Ocieplenie klimatu może prowadzić do katastroficznych dla cywilizacji skutków przez
zaburzenie względnej równowagi, jaką znamy i jaka panuje od setek tysięcy lat.

Gazem, którego emisja, ze względu na jej ilość i jego właściwości jest wiodącym
problemem, jest dwutlenek węgla (CO2). Na Rysunku 1 wykreślone jest globalne średnie
długoterminowe stężenie dwutlenku węgla w atmosferze, mierzone w częściach na milion
(ppm, ang. parts per million) w okresie od 800 tysięcy lat p.n.e. do dzisiaj. Długoterminowe
trendy stężeń CO2 można zmierzyć w wysokiej rozdzielczości przy użyciu próbek powietrza
z lodu.
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Rysunek 1: Koncentracja CO2 w atmosferze na przestrzeni lat.

W tym okresie obserwujemy stałe wahania stężeń CO2. Okresy wzrostu i spadku CO2
pokrywają się z początkiem epok lodowcowych (niski poziom CO2) i okresów pomiędzy
epokami lodowcowymi (wysokie stężenie CO2). Te okresowe fluktuacje są spowodowane
zmianami orbity Ziemi wokół Słońca – zwanymi cyklami Milankovicia. W tym długim
okresie stężenia CO2 w atmosferze nie przekraczały 300 części na milion (ppm). Zmieniło
się to wraz z rewolucją przemysłową i wzrostem emisji CO2 przez ludzi ze spalania paliw
kopalnych. Obserwujemy szybki wzrost globalnych stężeń CO2 w ciągu ostatnich kilku
stuleci, a zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach. Po raz pierwszy od ponad 800 tysięcy lat
stężenia nie tylko wzrosły powyżej 300 ppm, ale obecnie znacznie przekraczają 400 ppm.

Na Rysunku 2 widzimy wykres globalnej średniej temperatury w stosunku do średniej
z okresu między 1961 a 1990 rokiem.

Czerwona linia reprezentuje średni roczny trend temperatury w czasie, a górne i dolne
przedziały ufności są wyświetlane w kolorze jasnoszarym.
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Rysunek 2: Średnie odchylenia temperatury. Tłumaczenie w tekście.

Widzimy, że w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci globalne temperatury gwałtownie
wzrosły – do około 0.7◦C powyżej przyjętej linii bazowej 1961–1990. Po rozszerzeniu
do 1850 roku widzimy, że temperatury były o dalsze 0, 4◦C niższe niż w przyjętym punkcie
odniesienia. Ogólnie rzecz biorąc, oznacza to średni wzrost temperatury o 1.1◦C.

Ponieważ występują niewielkie wahania temperatury z roku na rok, konkretny wzrost
temperatury zależy od roku, w którym zakładamy, że jesteśmy „przedindustrialni” i od
końca roku, w którym dokonujemy pomiaru, ale ogólnie ten wzrost temperatury mieści się
w zakresie od 1 do 1, 2◦C.

Na Rysunku 3 widzimy wykres światowego, bezwzględnego i względnego udziału emisji
CO2 według źródła, w rozróżnieniu na gaz, ciecz (tj. ropę), ciało stałe (węgiel i biomasę),
spalanie i produkcję cementu.
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Rysunek 3: Emisja CO2 dla różnych typów paliwa. Tłumaczenie w tekście.

Warto zwrócić uwagę na znaczący udział źródeł stałych (węgla), ropy i gazu, które
stanowią główne źródła wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej. Spójrzmy jak
ilość emisji CO2 rozkłada się miedzy różne gałęzie gospodarki. Co w największym stopniu
przyczynia się do emisji dwutlenku węgla – transport lub energia elektryczna, mieszkalna
czy produkcyjna? Na Rysunku 4 widzimy udział emisji CO2 ze spalania paliw pochodzących
z każdego sektora.
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Rysunek 4: Emisja CO2 dla różnych gałęzi przemysłu. Tłumaczenie w tekście.

W 2014 roku, około połowa globalnych emisji była wynikiem produkcji energii elektrycz-
nej i ciepła. Zarówno przemysł transportowy, jak i wytwórczy przyczyniły się w przybliżeniu
do 20 procent; usługi mieszkaniowe, handlowe i publiczne około 9 procent oraz inne sektory
przyczyniające się od 1 do 2 procent. Wniosek jest prosty: najbardziej problematycznym
pod kątem wpływu na zagrożenie zmianami klimatycznymi jest sektor energetyki, który
jest ściśle związany z sektorem ciepłownictwa.

3. Energetyka jądrowa

Skupmy się na sektorze energii elektrycznej, której udział stanowi kilkanaście procent w glo-
balnym rynku produkcji energii. Na Rysunku 5 mamy wizualizację danych dotyczących glo-
balnej produkcji energii elektrycznej, mierzonej jako procentowy udział paliw kopalnych
(węgiel, ropa i gaz) oraz źródeł niskoemisyjnych (energia jądrowa, wodna, biomasa, wiatr,
energia słoneczna, geotermalna i morska).
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Rysunek 5: Światowa produkcja energii elektrycznej z podziałem na źródła. Tłumaczenie
w tekście.

Na Rysunku 6 mamy wykres, na którym jest przedstawiona produkcja energii elektrycz-
nej (mierzona jako procent całkowitej produkcji energii elektrycznej) według źródła (węgiel,
ropa, gaz, energia jądrowa, hydroelektryczna i inne źródła odnawialne). Inne odnawialne
źródła energii w tej definicji obejmują biomasę, energię wiatrową, słoneczną, geotermalną
i morską.
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Rysunek 6: Udział produkcji energii elektrycznej z róznych źródeł. Tłumaczenie w tekście.

Na Rysunku 7 wykreślony jest procentowy udział energetyki jądrowej w kilku wy-
branych krajach na przestrzeni lat.
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Rysunek 7: Udział energetyki jądrowej w produkcji energii elektrycznej. Tłumaczenie w
tekście.

Głównymi argumentami przeciw energetyce jądrowej są: problem długożyciowych wy-
sokoaktywnych odpadów promieniotwórczych, produkowanych w trakcie pracy elektrowni;
obawa przed skutkami wystąpienia poważnych awarii jądrowych, które prowadzą do uwol-
nień substancji promieniotwórczych do środowiska. Na Rysunku 7 widać spadek udziału
sektora energetyki jądrowej po wypadku w Fukushimie, obecnie następuje odbicie i powrót
do zwiększenia udziału sektora jądrowego w miksie. Widać także spadek udziału energii
jądrowej w Niemczech po przyjęciu nowej polityki energetycznej zakładającej zmniejszenie
jej udziału.

Rozsądna polityka energetyczna zakłada zrównoważony rozwój energetyki ze stałym
udziałem w miksie energetycznym zdywersyfikowanych źródeł energii odnawialnych i ener-
getyki jądrowej. W szczególności w kontekście tego, że przeprowadzone analizy [2, 3] wyka-
zują, że sam udział odnawialnych źródeł energii w rynku produkcji energii elektrycznej nie
jest wystarczającym gwarantem niskiej intensywności emisji CO2 danego rynku. Dodatko-
wym argumentem za poparciem energetyki jądrowej są statystyki śmiertelności dla różnych
sektorów energetyki. Na Rysunku 8 wykreślone są statystyki śmiertelności dla różnych źró-
deł energii. Słupki przedstawiają liczbę zgonów z powodu zanieczyszczenia powietrza i
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liczby wypadków na terawatogodzinę (TWh) wyprodukowanej energii.

Rysunek 8: Śmiertelność przy produkcji energii. Tłumaczenie w tekście.

Widać ogromną różnicę w śmiertelności spowodowanej paliwami kopalnymi w porów-
naniu do energii jądrowej i nowoczesnych technologii odnawialnych. Źródła jądrowe i od-
nawialne są podobnie bezpieczne: w zakresie od 0,005 do 0,07 zgonów na jedną TWh.
Zarówno energia jądrowa, jak i odnawialne mają śmiertelność setki razy niższą niż węgiel
i ropa naftowa oraz są dziesiątki do setek razy bezpieczniejsze niż gaz.

4. Podsumowanie

W świetle przytoczonych powyżej faktów i wyników analiz, głównie postępujących
zmian klimatycznych spowodowanych emisjami gazów cieplarnianych i faktem, że sam
udział energetyki odnawialnej w miksie energetycznym nie daje gwarancji niskiej intensyw-
ności ich emisji, sam problem produkcji energii jest obecnie bardzo ważny. Może obecnie
jest to najważniejszy problem gospodarki światowej i wszelkie decyzje o włączaniu lub wy-
łączaniu z udziału w miksie energetycznym różnych jej źródeł będą miały kluczowy wpływ
na kształtowanie się naszego środowiska.
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