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Słońce — naturalne źródło energii umożli-

wiającej powstanie i ewolucję żywych form 

biologicznych na naszej planecie - od po-

czątku fascynowało przedstawicieli gatun-

ku ludzkiego, dla pierwszych cywilizacji 

stanowiło świętość co przekładało się na 

budowaniu religii wokół Słońca, utożsa-

mianiu boga lub najważniejszego z bóstw 

z tym ciałem niebieskim, wznoszeniu po-

święconych mu budowli (świątyń). Otoczo-

ne było aurą tajemniczości i grozy, a każ-

da anomalia słoneczna (plamy, zaćmie-

nia) budziła strach i przerażenie. Ludzkość  

podświadomie wyczuwała, że to od tej 

gwiazdy uzależniony jest ich byt.  

Przez wieki filozofowie i uczeni próbowali  

znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące 

budowy i funkcjonowania Słońca i innych 

gwiazd.  

Dopiero burzliwy postęp w dziedzinie nau-

ki i techniki na przełomie XIX i XX wieku 
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Prezentowane w biuletynie tre-

ści zostały opracowane na uży-

tek wewnętrzny ASzWoj na pod-

stawie źródeł jawnych, są jedy-

nie opinią ich autorów i nie 

stanowią oficjalnego stanowiska 

MON w rozpatrywanym zakresie.  
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Reakcje jądrowe – prze-

miany jąder atomowych 

wywołane ich oddziaływa-

niem wzajemnym bądź też 

i c h  o d d z i a ł yw a n i e m  

z cząstkami elementarny-

mi. W ich wyniku powstają 

jądra atomowe innych pier-

wiastków, innych izotopów 

tego samego pierwiastka 

lub jądra tego samego izo-

topu danego pierwiastka  

w innym stanie energetycz-

nym.  

energia jądrowa - energia 

wydzielana podczas prze-

mian jądrowych. Uwalnia-

nie się energii podczas 

tych przemian związane 

jest z różnicami w energii 

wiązania poszczególnych 

jąder atomowych.  

MAŁE REAKTORY MODUŁOWE 
Small Modular Reactors (SMR) 

pozwolił na zrozumienie i pełny opis tych 

zjawisk przyrodniczych. 

Można przyjąć, że przełomem było od-

krycie zjawiska promieniotwórczości 

naturalnej uranu — Antoine Henri 

Becquerel (1896r.). Kolejne cegiełki do 

pełnego opisu tych zjawisk dodawali 

tacy uczeni jak: 

‒ Maria Skłodowska-Curie wraz z mę-

żem Piotrem Curie—badania nad pro-

mieniotwórczością, odkrycie innych 

naturalnych izotopów promieniotwór-

czych, Nagroda Nobla z fizyki (1903r). 

‒ Albert Einstein publikuje pracę "Czy 

bezwładność ciał zależy od ich ener-

gii" (1905r.), w której to podaje słynny 

wzór na równoważność masy i energii 

(E=mc2). Nagroda Nobla z fizyki 

(1921r). 

‒ Niels Bohr publikuje pracę (1913r.),  

w której opisał swój model budowy 

atomu wodoru. Według tego modelu 

WSTĘP 

 

REAKCJE JĄDROWE 

 

ENERGETYKA JĄDROWA 

 

MAŁE REAKTORY MODUŁO-

WE 

 

PODSUMOWANIE 

1 

 

2 

 

3 

 

 

5 

 

8 

 

W tym numerze: 

Fot. 1. Reakcja rozszczepienia jądra atomu U-235  

Źródło: https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/maly-atom-ktory-mozemy-miec-szybciej-
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rozszczepienie jądra ato-

mowego – przemiana ją-

drowa polegająca na roz-

padzie jądra na dwa 

(rzadziej na więcej) frag-

menty o zbliżonych ma-

sach. Zjawisku towarzyszy 

emisja neutronów, a także 

kwantów gamma, które 

unoszą znaczne ilości ener-

gii (kilka MeV na rozpad).  

reakcja termojądrowa, syn-

teza jądrowa lub fuzja ją-

drowa – zjawisko polegają-

ce na złączeniu się dwóch 

lżejszych jąder w jedno 

cięższe. W wyniku fuzji mo-

gą powstawać obok no-

wych jąder też wolne neu-

trony, protony, cząstki ele-

mentarne i cząstki alfa. 

Różne jądra atomowe mają 

różną energię wiązania 

przypadającą na nukleon. 

W wyniku reakcji egzoter-

micznej wydzielona energia 

(w postaci energii kinetycz-

nej produktów i promienio-

wania gamma), zostaje 

rozproszona na otaczają-

cych atomach i przekształ-

ca się na energię cieplną.  

Fizyka jądrowa – dział fizy-

ki zajmujący się badaniem 

budowy i przemian jądra 

atomowego. Zajmuje się 

badaniami doświadczalny-

mi, teoretycznymi oraz za-

stosowaniem techniki ją-

drowej. Najbardziej po-

wszechnie znane zastoso-

wania fizyki jądrowej to 

energetyka i broń jądrowa, 

jednak w wyniku prowadzo-

nych badań powstały inne 

zastosowania tej dziedziny. 

Przykłady: medycyna, inży-

nieria materiałowa czy ar-

cheologia. Z fizyki jądrowej 

wyodrębniła się osobna 

dziedzina – fizyka cząstek 

elementarnych. 

 

Fot. 2 Reakcja fuzji termojądrowej, jądra deuteru i trytu 

łączą się, powstaje jądro helu, neutron  

i wydzielana jest energia. 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Reakcja_termoj%

C4%85drowa 

jądrowych przyjęto konwencje zbliżone do 

stosowanych przy reakcjach chemicznych; 

wyróżnia się w nim „substraty” i „produkty” 

reakcji jądrowej. Z tego punktu widzenia 

rozróżniamy trzy podstawowe kategorie 

reakcji. 

Reakcje podziału (reakcje rozszczepienia, 

rozpadu). Substratem jest sporych rozmia-

rów jądro atomowe oraz pojedynczy nukle-

on, najczęściej neutron. Wśród produktów 

są dwa jądra atomowe porównywalnych 

rozmiarów oraz pojedyncze nukleony. Na 

ogół, gdy mówimy o reakcjach rozszczepie-

nia, mamy na myśli rozszczepienie cięż-

kich jąder, na przykład uranu czy plutonu. 

Reakcje takie zachodzą w reaktorach ją-

drowych i bombach atomowych. W przykła-

dzie pokazanym na Fot. 1 jądro uranu, po 

wchłonięciu neutronu, dzieli się na 2 jądra 

o zbliżonej wielkości, a podziałowi temu 

towarzyszy emisja energii i kilku neutro-

nów. 

Reakcje syntezy (reakcje fuzji). Łączyć mo-

gą się pojedyncze nukleony lub ich układy 

(jądra), tworząc większe jądra atomowe 

lub przyłączając się do już istniejących 

jąder. Tego typu reakcje wymagają dużej 

energii, dlatego zachodzą m.in. we wnę-

trzu gwiazd, w bombach wodorowych  

i innych urządzeniach termojądrowych. 

elektron krąży wokół jądra jako nałado-

wany punkt materialny, przyciągany do 

jądra siłami elektrostatycznymi. Przez 

analogię do ruchu planet wokół Słońca 

model ten nazwano "modelem planetar-

nym atomu". Za badanie i opracowanie 

modelu budowy atomu otrzymał  

w 1922 roku nagrodę Nobla w dziedzi-

nie fizyki.  

‒ Ernest Rutheford przeprowadził pierw-

szą sztuczną reakcję jądrową (1919r.)  

i odkrył proton - jeden z dwóch składni-

ków wszystkich jąder atomowych. Twór-

ca modelu planetarnego atomu.  

‒ Pierwszy opis zjawisk zachodzących na 

Słońcu został zawarty w pracy Sir Ar-

thur’a Stanley’a Eddington’a pt. „The 

Internal Constitution of Stars” (1926r.), 

w której sugerował, że źródłem energii 

słonecznej są reakcje jądrowe jak rów-

nież podał te reakcje i wyznaczył obfi-

tość wodoru w gwiazdach. 

‒ Otto Hahn niemiecki fizykochemik wraz 

z Fritzem Strassmanem przeprowadził 

pierwszą reakcję rozszczepienia jądra 

atomu (1938r.), za co w 1944 r. otrzy-

mał nagrodę Nobla.  

Wszystkie te odkrycia stanowiły podstawę 

do wyodrębnienia się takich dziedzin nau-

ki jak fizyka atomowa, fizyka cząstek ele-

mentarnych, mechanika kwantowa czy 

fizyka jądrowa, która dała podwaliny pod 

militarne i cywilne zastosowania reakcji 

jądrowych. 

 

 

REAKCJE JĄDROWE 

Nazwa „reakcje jądrowe” została utworzo-

na analogicznie do nazwy „reakcje che-

miczne”. Nazwa „reakcje chemiczne” 

obejmuje łączenie się atomów w czą-

steczki, a także łączenie się cząsteczek 

lub ich rozpad. W tego typu przemianach 

zasadniczą rolę odgrywają siły elektrycz-

ne. Jądra – podobnie jak cząsteczki  

– mogą się łączyć i ulegać rozpadowi. 

Jednakże te przemiany zachodzą pod 

wpływem sił nie tylko elektrostatycznych, 

ale także jądrowych. W zapisach reakcji 
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Fizyka atomowa – dział 

fizyki zajmujący się stana-

mi elektronowymi w ato-

mie, a więc wszystkim co 

określa własności chemicz-

ne ciał.  

Fizyka cząstek elementar-

nych, fizyka wielkich ener-

gii, fizyka wysokich energii 

– dział fizyki, którego ce-

lem jest badanie cząstek 

e l e m e n t a r n y c h 

(subatomowych) oraz za-

chodzących między nimi 

oddziaływań. 

Mechanika kwantowa – 

teoria praw ruchu obiektów 

poszerzająca zakres me-

chaniki na sytuacje, dla 

których przewidywania me-

chaniki klasycznej nie 

sprawdzały się. Opisuje 

przede wszystkim świat 

mikroskopowy – obiekty  

o bardzo małych masach  

i rozmiarach, np. atom, 

cząstki elementarne itp., 

ale także takie zjawiska 

makroskopowe jak nad-

przewodnictwo i nadcie-

kłość. Jej granicą dla śred-

nich rozmiarów, energii czy 

pędów zwykle jest mecha-

nika klasyczna.  

Energia wiązania – energia 

potrzebna do rozdzielenia 

układu na jego elementy 

składowe i oddalenia ich 

od siebie tak, by przestały 

ze sobą oddziaływać. Ener-

gia wiązania jądra atomo-

wego określa energię po-

trzebną do rozdzielenia 

jądra atomowego na proto-

ny i neutrony. Dla pier-

wiastków lekkich (o małej 

liczbie masowej) syntezie 

nukleonów jąder towarzy-

szy uwalnianie energii, zaś 

w przypadku pierwiastków 

ciężkich (o dużej liczbie 

masowej) uwalnianie ener-

gii towarzyszy rozszczepia-

niu, czyli podziałowi jąder. 

ENERGETYKA JĄDROWA 

Nad wykorzystaniem zjawiska rozszczepie-

nia i przeprowadzeniem reakcji w sposób 

kontrolowany pracowało kilka zespołów 

naukowców w różnych krajach świata, ale 

to wysiłki zespołu uczonych pod kierun-

kiem Enrico Fermiego została uwieńczona 

powodzeniem — 2 grudnia 1942r., kiedy to 

skonstruowany przez nich pierwszy stos 

atom o w y os iąg ną ł  k r y t yc zn ość 

(równowagę). Zbudowany na stadionie 

University of Chicago w Stagg Field Chica-

go Pile 1 (CP-1) składał się z około 40.000 

bloków grafitowych, specjalnie wyproduko-

wanych, by wykluczyć możliwość zanie-

czyszczeń i niekontrolowanej reakcji łańcu-

chowej, w których wydrążono około 

22.000 otworów, by w nich umieścić kilka 

ton uranu (Fot. 4.). Droga do kontrolowa-

nej reakcji łańcuchowej i budowy reaktora 

jądrowego stała otworem, jednak pierw-

szeństwo w czasach II wojny światowej 

miało zastosowanie wojskowe, dotyczyło to 

również badań jądrowych, co skutkowało 

uruchomieniem przez rząd USA „Projektu 

Manhattan” i opracowaniem pierwszych 

ładunków jądrowych (bomb atomowych). 

Program miał też swoją część zmierzającą 

do opracowania sposobów niedestrukcyj-

nego użycia energii atomowej, dzięki cze-

mu opracowano konstrukcje i skonstruo-

wano pierwsze reaktory jądrowe.  

Przykładem takiej reakcji jest łączenie się 

jąder deuteru i trytu (są to tzw. ciężkie 

izotopy wodoru) w jądro helu—Fot. 2. 

Reakcje wymiany. Substratem jest poje-

dynczy nukleon lub niewielkie jądro  

(np. cząstka α), drugim substratem jest 

inne jądro, ich połączeniu towarzyszy usu-

nięcie z jądra innego nukleonu lub innej 

ich grupy (np. deuteronu).  

Podział na te trzy typy nie zawsze jest 

jednoznaczny – na przykład niektóre re-

akcje wymiany można zaklasyfikować 

jako reakcje syntezy, gdyż powstają w ich 

wyniku jądra są większe od jądra substra-

tu. Podobnie  klasyfikować niektóre reak-

cje wymiany jako reakcje rozszczepienia.  

Energie wydzielane w reakcjach chemicz-

nych są co najmniej o sześć rzędów wiel-

kości mniejsze od wydzielanych w reak-

cjach jądrowych, co oznacza, że reakcje 

te są i nadal będą jednym z najbardziej 

optymalnych źródeł pozyskiwania energii 

na Ziemi. 

Najbardziej rozpowszechnione we 

wszechświecie, są reakcje syntezy, które 

zachodzą we wnętrzach gwiazd, jednak 

łatwiejsze do implementacji w warunkach 

ziemskich, okazały się  reakcje rozszcze-

pienia. 

 

Fot. 3 Schemat reakcji łańcuchowej 
Źródło: http://ilf.fizyka.pw.edu.pl/podrecznik/1/3/7 
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Masa krytyczna materiału 

rozszczepialnego – mini-

malna masa, w której reak-

cja rozszczepienia przebie-

ga w sposób łańcuchowy, 

czyli każde jedno rozszcze-

pienie jądra atomowego 

inicjuje dokładnie jedno 

następne rozszczepienie. 

W masie mniejszej od ma-

sy krytycznej reakcja zaini-

cjowana rozszczepieniem 

spontanicznym zaniknie,  

w masie większej od masy 

krytycznej reakcja będzie 

przebiegała w sposób lawi-

nowy, tzn. jedno rozszcze-

pienie wywoła więcej niż 

jedno rozszczepienie.  

W materiale rozszczepial-

nym reakcja rozszczepienia 

może zajść w wyniku samo-

rzutnego rozszczepienia 

jądra atomowego. W wyni-

ku tego aktu rozszczepie-

nia emitowane jest kilka 

neutronów; część z tych 

neutronów opuści materiał, 

część zostanie pochłonięta 

przez jądra nieulegające 

rozszczepieniu, a niektóre 

wywołają rozszczepienie 

następnego jądra. Masa 

krytyczna danego materia-

łu rozszczepialnego zależy 

od zanieczyszczeń, kształtu 

próbki oraz od jej otocze-

nia. Najmniejszą masę ma 

próbka o kształcie kuli oto-

czonej materiałem odbija-

jącym i moderującym neu-

trony. Masa krytyczna dla 

kuli, nieotoczonej innymi 

substancjami, dla czystego 

izotopu uranu 235 wynosi 

52 kg, zaś dla plutonu 

(238 i 239) jest to 10 kg. 

Pluton w postaci tlenku 

plutonu ma masę krytycz-

ną około 25 kg. Dla kuli 

otoczonej ekranem odbija-

jącym neutrony masa ta 

jest mniejsza i zależy od 

materiału ekranu. Przykła-

dowo dla plutonu 238 oto-

czonego wodą wynosi  

7,4 kg, a stalą – 4,9 kg. 

Międzynarodowy Eksperymentalny Reaktor 

Termonuklearny), którego celem jest zba-

danie możliwości produkowania na wielką 

skalę energii z kontrolowanej fuzji jądro-

wej. Pierwszy zapłon przewidywano na rok 

2019, lecz w wyniku opóźnień, nastąpi on 

najwcześniej w 2025. Według projektów 

ITER ma każdorazowo podtrzymywać reak-

cję fuzyjną przez około 1000 sekund, osią-

gając moc 500–1100 MW.  Energia w tym 

reaktorze będzie wydzielać się w postaci 

ciepła, nie jest przewidywane przetwarza-

nie jej na energię elektryczną. Na bazie 

ITER ma powstać przyszła generacja reak-

torów fuzyjnych osiągających moc 3000–

4000 MW.  

W przeliczeniu na masę paliwa, reakcja 

syntezy deuter-tryt (termojądrowa) jest 

mniej więcej trzykrotnie efektywniejsza 

niż rozszczepienie uranu-235, a miliony 

razy efektywniejsza niż reakcje chemicz-

ne. Zachodzi jednak jedynie w bardzo 

szczególnych warunkach, trudno osiągal-

nych nawet w warunkach laboratoryjnych, 

dlatego w chwili obecnej jest wykorzysty-

wana w konstrukcji bomb wodorowych 

(termojądrowych). Ze względu na wysokie 

koszty badań oraz duże wyzwanie techno-

logiczne został uruchomiony międzynaro-

dowy program ITER (ang. International 

Thermonuclear Experimental Reactor – 

Fot. 5 Schemat reakcji łańcuchowej 

Źródło: https://zpe.gov.pl/a/dzialanie-elektrowni-jadrowej/D1AWUpNDT 

Fot. 4. Pierwszy reaktor jądrowy, skonstruowany przez Enrico Fermiego w 1942 r.  

Źródło: https://zpe.gov.pl/a/dzialanie-elektrowni-jadrowej/D1AWUpNDT 
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Reakcja łańcuchowa – 

szczególny rodzaj reakcji 

chemicznej lub jądrowej. 

Po zainicjowaniu reakcja 

przebiega początkowo tyl-

ko w niewielkiej części 

ośrodka, lecz jej produkty – 

cząstka, ciepło, światło, 

reaktywne produkty po-

średnie – inicjują reakcję w 

kolejnym punkcie ośrodka, 

na skutek czego rozwija się 

ona lawinowo bez potrzeby 

udziału zewnętrznego czyn-

nika inicjującego. 

Elektronowolt (eV) – jed-

nostka energii stosowana 

w fizyce. Jeden elektrono-

wolt to energia, jaką uzy-

skuje bądź traci elektron, 

który przemieścił się  

w próżni w polu elektrycz-

nym o różnicy potencjałów 

równej 1 woltowi. Jego war-

tość wyrażona w dżulach to  

1 wolt pomnożony przez 

elektryczny ładunek ele-

mentarny: 

1eV=1e*1V=1,602*10-19J 

1MeV=1,602*10-13J 

stos atomowy — nazwa 

pierwszego eksperymental-

nego reaktora jądrowego 

uruchomionego w 1942r. 

przez E. Fermiego na uni-

wersytecie w Chicago.  

Reaktor jądrowy — urządze-

nie, w którym zachodzi 

kontrolowana, samopod-

trzymująca się łańcuchowa 

reakcja rozszczepienia 

jąder pierwiastków ciężkich 

(reakcja jądrowa).  

Moderator – substancja 

służąca do zmniejszenia 

e n e r g i i  k i n e t y c z n e j 

(prędkości) neutronów, aż 

do osiągnięcia przez nie 

stanu tzw. neutronów ter-

micznych. Powolne neutro-

ny znacznie wydajniej po-

wodują rozszczepienie ją-

der atomowych w materia-

le paliwa jądrowego.  

Do czasu uruchomienia pierwszych elek-

trowni termojądrowych ludzkość będzie 

nadal korzystać z reaktorów jądrowych 

bazujących na reakcjach rozszczepienia 

jąder uranu lub plutonu (Fot. 5.). Pierwsze 

reaktory tego typu zostały opracowane  

i uruchomione jeszcze w latach 50-tych 

ubiegłego wieku.  

Reaktory te są zasilane prętami paliwowy-

mi, które zawierają pluton lub wzbogaco-

ny uran od ok. 3% do 20% (zależnie od 

typu reaktora). Jest to poziom wzbogace-

nia znacznie niższy niż w przypadku ła-

dunku jądrowego. Pręty oprócz paliwa 

zawierają również substancje spowalnia-

jące neutrony, które znacznie efektywniej 

wywołują kolejne reakcje rozszczepiania 

niż neutrony szybkie. Prócz prętów paliwo-

wych w rdzeniu reaktora znajdują się tzw. 

pręty regulujące. Zawierają one materiał 

pochłaniający neutrony. Głębokość ich 

zanurzenia w rdzeniu jest regulowana, by 

sterować współczynnikiem powielenia  

i w efekcie mocą reaktora. Rdzeń otoczo-

ny jest materiałem skutecznie odbijają-

cym neutrony (ogranicza to ich ucieczkę  

z rdzenia). Na zewnątrz reaktor otoczony 

jest betonową osłoną radiacyjną, pochła-

niającą promieniowanie γ i neutrony, któ-

re nie zostały zawrócone przez reflektor. 

Rdzeń jest wypełniony wodą (w reakto-

rach starszego typu stosowane były inne 

substancje odbierające ciepło z rdzenia), 

która krążąc pod wysokim ciśnieniem  

w obiegu zamkniętym, wyprowadza wy-

zwolone ciepło poza obszar reaktora.  

W wymienniku ciepła podgrzewa ona wo-

dę krążącą w tzw. obiegu wtórnym, która 

zamienia się w parę i napędza turbinę 

generatora elektrycznego jak w klasycznej 

elektrowni cieplnej. 

Do pracy elektrowni jądrowej o mocy 

1000 MW potrzeba około 30 ton paliwa 

uranowego na rok, a do pracy analogicz-

nej elektrowni węglowej – kilka milionów 

ton węgla na rok.  

Obecnie na świecie czynnych jest ponad 

400 energetycznych reaktorów jądrowych 

o mocy 900-1400 MW, które dostarczają 

ok. 15% światowej produkcji energii elek-

trycznej. Największy udział energetyki ją-

drowej w produkcji energii elektrycznej – 

ok. 80% – odnotowuje się we Francji, zaś 

najwięcej reaktorów – ponad 100 – znaj-

duje się w USA.  

 

 

MAŁE REAKTORY MODUŁOWE 

SMR (Small Modular Reactors), czyli małe 

modułowe reaktory jądrowe, to jak sama 

n a z w a  w s k a z u j e  –  m n i e j s z e 

od tradycyjnych, dużych reaktorów 

(kompleksów) jądrowych, które mogą się 

składać  z 2-12 bloków (reaktorów). Skrót 

SMR w Polsce pojawia się w przestrzeni 

medialnej od 2019 roku wraz z informa-

cjami o podjęciu współpracy lub podpisa-

niu umów przez polskie firmy (np. KGHM, 

Orlen, Synthos) na dostawę i montaż tego 

typu systemów, SMR, czyli Small Modular 

Reactors, to jak sama nazwa wskazuje 

małe reaktory modułowe, ale pod tym 

skrótem kryje się kilka pojęć. Narodowe 

Centrum Badań Jądrowych zwracało uwa-

gę już wiele lat temu (2013) na to, 

że SMR może oznaczać: 

 reaktor jako pojedynczy moduł, 

 reaktor o konstrukcji modułowej, 

 reaktor o małej lub średniej mocy 

(SMR – Small and Medium sized Re-

actor). 

SMR mają według założeń być mniejszymi 

reaktorami o mocy do 300 MW (small) 

lub 300-700 MW (medium). Wszystko 

zależy od tego, czy mają być jedynie poje-

dynczymi jednostkami (jeden reaktor) 

czy też mają stanowić (tu ich modułowe 

zalety) element większej siłowni. SMR 

będą dostarczane jako gotowe moduły, 

więc prace przygotowawcze są mniej roz-

ległe.   
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Reaktor wodny wrzący,  

w skrócie BWR (ang. boi-

ling water reactor) – reak-

tor jądrowy moderowany  

i chłodzony wodą, cyrkulu-

jącą w jednym obiegu  

(w odróżnieniu od reaktora 

wodnego ciśnieniowego 

(PWR), który ma dwa obiegi 

wodne). Lekka woda chło-

dząca reaktor pełni jedno-

cześnie funkcje moderato-

ra i czynnika przenoszące-

go ciepło, wytworzona  

w reaktorze para jest kiero-

wana do turbiny. 

Paliwo jądrowe – substan-

cja zawierająca materiał 

rozszczepialny wykorzysty-

wana do uzyskiwania ener-

gii w reaktorach jądrowych. 

Wysoko wzbogacone pali-

wo jądrowe, wykorzystywa-

ne do produkcji broni ją-

drowej, nazywane jest ją-

drowym materiałem wybu-

chowym  

Wśród zalet SMR wymienia się często 

bezpieczeństwo i prostotę. Rzeczywi-

ście, kwestie bezpieczeństwa są nieco 

łatwiejsze niż w wielkich reaktorach ze 

względu na mniejszą energię, która 

może się wydzielić w przypadku awarii. 

Jednak argument dotyczący prostoty 

jest złudny. Obecne projekty mają sto-

pień skomplikowania tylko niewiele 

mniejszy niż reaktory wielkie, co prze-

kłada się na większy koszt systemów 

bezpieczeństwa w przeliczeniu na jed-

nostkę mocy. Wynika to z wymagań 

prawnych dotyczących systemów zabez-

pieczeń dla obiektów jądrowych, które 

są takie same dla wszystkich obiektów 

niezależnie od mocy reaktora. 

Ze względu na to że SMR dostarczane 

są jako gotowe moduły, skracany jest 

czas budowy jednostki w terenie. Nale-

ży jednak pamiętać, że konieczne są 

rozległe prace wyprzedzające dla mon-

tażu i uruchomienia modułów. 

Fot. 6. Moduł NuScale—część naziemna  

Źródło: https://www.tysol.pl/a78932-minister-sasin-

jedzie-do-usa-bedzie-umowa-na-male-reaktory-

Tabela 1. Podsumowanie zalet i barier dla rozwoju reaktorów SMR 

(wg. „Global Trends, Prospects and Challanges for Innovative SMRs Deployment”, M. Hadid Subkki, MAEA) 

Zalety Bariery 

‒ Skrócenie czasu budowy reaktora 

(modularyzacja); 

‒ Potencjał dla zwiększenia bezpieczeństwa  

i niezawodności; 

‒ Uproszczenia projektowe; 

‒ Możliwość wykorzystania do celów związanych nie 

tylko z produkcją energii   elektrycznej; 

‒ Zastąpienie starzejących się elektrowni  konwen-

cjonalnych, ograniczenia emisji gazów cieplarnia-

nych 

‒ Dopasowanie do małych systemów elektroe-

nergetycznych; 

‒ Dopasowanie do rosnącego zapotrzebowa-

nia na energie przez dostawianie kolejnych 

modułów; 

‒ Elastyczność lokalizacyjna; 

‒ Zmniejszenie strefy wyłączenia; 

‒ Obniżenie potrzebnego kapitału; 

‒ Łatwiejsze finansowanie  

‒ Licencjonowanie (ze względu na zastosowane no-

wych rozwiązań jeszcze niestosowanych); 

‒ Nowe rozwiązania nieoparte na technologii reaktorów 

lekkowodnych; 

‒ Efektywność pracy reaktora. 

‒ Znaczenie czynnika ludzkiego przy kontrolowaniu elek-

trowni złożonych z wielu reaktorów SMR; 

‒ Implementacja wniosków wyciągniętych z awarii  

w Fukushimie w projekcie i bezpieczeństwie reakto-

rów; 

‒ Konkurencyjność ekonomiczna; 

‒ Oszacowanie kosztów pierwszego SMR; 

‒ Wymagania i infrastruktura regulacyjna (w krajach, 

które posiadają już elektro-wnie jądrowe, jak i w kra-

jach, które dopiero zaczynają program jądrowy); 

‒ Dostępność projektów dla krajów, które zaczynają 

program jądrowy; 

‒ Implementacja wniosków wyciągniętych z awarii  

w Fukushimie dotyczących kwestii instytucjonalnych  
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Reaktor wodny ciśnienio-

wy, w skrócie PWR  

(ang. pressurized water 

reactor) – reaktor jądrowy, 

w którym moderatorem 

jest zwykła (lekka) woda 

p o d  c i ś n i e n i e m  

ok. 15 MPa. Woda spełnia 

jednocześnie funkcję czyn-

nika roboczego – chłodzi-

wa rdzenia reaktora. Reak-

tor PWR (RJ) produkuje 

gorącą wodę pod dużym 

ciśnieniem, która następ-

nie trafia do wytwornicy 

pary. Tam oddaje ciepło 

wodzie pod niższym ciśnie-

niem, która zmienia się  

w parę suchą nasyconą 

(zazwyczaj 275 C i 6 MPa). 

Dalej para ta rozpręża się 

na turbinie parowej. W od-

różnieniu od reaktorów 

BWR, w reaktorach PWR 

stosowane są dwa obiegi 

czynnika roboczego. Po-

zwala to na zmniejszenie 

ryzyka wycieku radioaktyw-

nych substancji. 

Reflektor neutronów – ma-

teriał o własnościach powo-

dujących odrzucenie neu-

tronów powstających  

w reaktorze jądrowym  

i skierowanie ich z powro-

tem w kierunku rdzenia 

reaktora. Reflektor popra-

wia bilans neutronów  

w rdzeniu, a w konsekwen-

cji umożliwia zmniejszenie 

masy krytycznej materiału 

rozszczepialnego i wymia-

rów reaktora. Poprawia się 

także rozkład neutronów  

w rdzeniu. Wprowadzenie 

reflektora berylowego  

w reaktorze EWA pozwoliło 

na zwiększenie mocy  

z 4 do 10 MW. Najczęstsze 

reflektory neutronów: beryl, 

tlenek berylu, ciężka woda, 

grafit, woda. 

Największą zaletą SMR jest stosunkowo 

niewielki, całkowity, koszt inwestycyjny 

jednego bloku, który jest trudną do poko-

nania barierą dla inwestujących w wielkie 

reaktory. Wadą jednak są wyższe koszty 

przypadające na jednostkę mocy. 

Inną zaletą SMR jest możliwość instalo-

wania blisko odbiorców, co obniża koszty 

budowy sieci oraz ogranicza straty energii 

w trakcie przesyłu. Taka bliska lokalizacja 

stanowi jednak istotną zmianę w filozofii 

bezpieczeństwa jądrowego, która dotych-

czas wymagała lokalizowania reaktorów 

daleko od ośrodków zaludnienia. Zezwo-

lenie na lokalizację obok miast będzie 

wymagało pogłębionych analiz ze strony 

dozoru jądrowego, a to oznacza wydłuże-

nia procesu licencjonowania SMR. Zesta-

wienie zalet i barier dla rozwoju reaktorów 

SMR przedstawiono w Tabeli 1. 

W przypadku Polski mówi się w tej chwili 

o dwóch typach reaktorów SMR, które 

mogą pojawić się w naszym kraju: 

 BWRX-300 od GE Hitachi – to reaktor 

typu BWR. 

 NuScale od Nuscale Power –

 to reaktor typu PWR. 

Firma NuScale uzyskała od dozoru jądro-

wego USA (Nuclear Regulatory Commis-

sion) zatwierdzenie koncepcji i złożyła 

wniosek o uzyskanie licencji na budowę  

w USA i Kanadzie elektrowni NuScale 

VOYGR. Technologie tej firmy są w chwili 

obecnej jedynymi możliwym do wdrożenia 

i opłacalnymi komercyjnie, zaawansowa-

nymi rozwiązaniami do wytwarzania ener-

gii jądrowej. Należy więc domniemywać, 

że reaktory tego typu będą pierwszymi 

zastosowanymi komercyjnie reaktorami 

SMR. 

Sam reaktor NuScale jest również pierw-

szym i jedynym małym reaktorem moduło-

wym (SMR), którego konstrukcja dostała 

od amerykańskiego dozoru NRC Standard 

Design Approval, ogólną zgodę na zasto-

sowanie technologii. Pojedynczy reaktor 

ma   moc   do   77 MWe,   jest   zamknięty  

w zbiorniku o wysokości 23 m i maksymal-

nej średnicy 4,5 metra. Projekt przewiduje 

eksploatację zespołów, składających się 

nawet z 12 takich reaktorów, umieszczo-

nych we wspólnym budynku.  

Reaktor SMR umieszczony jest w studni  

– studnia to podziemny basen wypełniony 

wodą (sam reaktor również umieszczony 

jest pod ziemią), dzięki temu nie grozi atak 

terrorystyczny z wykorzystaniem samolotu 

lub ciężkiego pojazdu. Reaktory, wyposażo-

ne są w liczne pasywne - czyli nie wymagają-

c e  z e w n ę t r z n e g o  z a s i l a n i a  

- systemy bezpieczeństwa i są zanurzone  

w znajdującym się pod ziemią basenie  

z 15 tys. m sześć. wody. W razie awaryjnego 

wyłączenia woda ta wystarcza na co naj-

mniej 30 dni chłodzenia. Na plac budowy 

pojedynczy reaktor ma docierać  

w trzech częściach do montażu na miejscu.  

Fot. 7. Moduł NuScale—schemat budowy 

Źródło: https://www.researchgate.net/publication/ 

295114246_Integrating_nuclear_and_renewables/

figures?lo=1 
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jące niewielki wzrost potrzeb energetycz-

nych w poszczególnych regionach energe-

tycznych, jako lokalne źródła energii dla 

przemysłu, miejskich sieci ciepłowniczych 

oraz w krajach o małej łącznej mocy sieci, 

gdzie duże bloki trudno stosować ze 

względu na równowagę sieci. 

Można się spodziewać, że znaczenie SMR 

będzie rosnąć po 2030 r., gdy zostaną 

wdrożone pierwsze komercyjne reaktory  

i możliwa będzie produkcja seryjna modu-

łów, co powinno znacząco obniżyć koszty 

instalacji. 

Producenci i operatorzy SMR intensywnie 

współpracują z krajowymi i międzynarodo-

wymi organami nadzoru jądrowego nad 

standaryzacją norm bezpieczeństwa. Wy-

zwanie stanowi zwłaszcza różnorodność 

pierwszych projektów. Najbardziej zaawan-

sowanymi państwami w zakresie certyfika-

cji SMR są USA (zatwierdzenie projektu 

NuScale) oraz Kanada, Rosja i Chiny. Pro-

jekty tych państw będą najpewniej wyzna-

czać standardy regulacyjne dla całego 

sektora SMR.  

SMR mogą w przyszłości odegrać istotną 

rolę w polityce przemysłowej oraz planach 

transformacji energetycznej UE - 

„Europejski Zielony Ład”.  
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Nad ziemią znajduje się z obieg wtórny. 

Para wodna, która się w nim znajduje, 

jest nieaktywna i nawet jeśli w tej części 

dojdzie do awarii lub celowego uszkodze-

nia instalacji to nie istnieje zagrożenie 

skażenia okolicy. W związku z powyższym,  

można stwierdzić, że w tym reaktorze nie 

można spowodować ciężkiej awarii, która 

zagrozi okolicznej ludności. 

Pierwszy pracujący zespół 6 reaktorów 

NuScale ma powstać w Idaho Falls dla 

firmy Utah Associated Municipal Power 

Systems (Fot. 8.). W ramach zawartej 

umowy z KGHM, firma NuScale, wdroży 

technologię SMR w Polsce. Pierwsza elek-

trownia powinna zostać uruchomiona do 

2029 roku. 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

Reaktory SMR, ze względu na koszt wy-

tworzenia jednostki energii, nie stanowią 

konkurencji dla reaktorów dużej mocy, 

które nadal będą stanowiły podstawowe 

elementy systemu energetycznego. 

Z tego powodu ekonomicznie uzasadnio-

ne jest stosowanie reaktorów SMR w lo-

kalizacjach położonych daleko od sieci   

przesyłowych,   jako  jednostki  uzupełnia-  

Fot. 8. Wizualizacja elektrowni VOYGR firmy NuScale Power bazującej na reaktorach SMR 

Źródło: https://nuclear.pl/wiadomosci,news,21120701,0,0.html 


