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KATASTROFA ELEKTROWNI ATOMOWEJ FUKUSHIMA

FUKUSHIMA NUCLEAR POWER PLANT DISASTER

Albert Kłys

ABSTRACT

Since fossil fuels dry up, countries of the world strive for other options. In the world not only wind and hydro power came in, 
but also nuclear power. These one are considered as the most questionable and controversial source of energy. The problem arose 
from fact nuclear power showed the world of your own the most acute weakness. In the history we can mention occurrence which 
presented a threat to race. It found as a ecologic disasters (Chernobyl in 1986 and Fukushima in 2011). Disaster at Chernobyl 
nuclear power plant was led by non-proficiency of crew and imperfection design of reactor, but Fukushima arose from geographical 
situation of Japan. Japan is located on a edge of 4 tectonic plates, Climate is typically monsoonal and east coast is surrounded by 
Pacific Ocean. All these factors make Japan as a country with many disturbance. There can occur an eartquakes, tsunami, volcanic 
eruptions. Japanese should make safe nuclear power plants included mentioned dangers. Accident at Fukushima Daichi nuclear 
station arose from series of nuclear accidents which occurred resulted by earthquake in coast of island Honsiu. In 2016 the cost of 
this accident was estimated 188 billions dollars.

Słowa kluczowe: energetyka jądrowa, elektrownie jądrowe, katastrofa
Key words: nuclear power, nuclear power plants, disaster

Albert Kłys, kl. I, I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach, e-mail: albertky26@
gmail.com

Opiekun merytoryczny/Guardian substantive: dr hab. Małgorzata Anna Jóźwiak

Wprowadzenie

Ze względu na wyczerpywanie się nieodnawialnych 
źródeł energii kraje świata sięgają po alternatywne moż-
liwości. Powszechne na świecie stały się elektrownie 
wiatrowe, wodne, ale również elektrownie jądrowe. To 
one stanowią najbardziej dyskusyjne i kontrowersyjne 
źródło energii. Problem wynika z faktu, że energetyka 
jądrowa pokazała światu swoje najdotkliwsze wady. 
Energia jądrowa, która zmagazynowana jest w jądrze 
atomu, zostaje uwolniona w procesie przemiany jądro-
wej. Jest równa ilości energii niezbędnej do rozerwania 
jądra na protony i neutrony, które związane są siłami 
jądrowymi. Uwolnienie energii odbywa się w wyniku 

rozpadu materiałów promieniotwórczych, np. uranu czy 
toru. Rozpad tych materiałów przebiega powoli. Proces 
ten jednak można przyspieszać przez bombardowanie 
promieniotwórczego jądra neutronami. Wyzwolony zo-
staje wówczas ciąg reakcji łańcuchowych. Jeśli łańcuch 
reakcji przebiega w sposób niekontrolowany, ilość wy-
zwolonej energii jest bardzo duża i powstaje bomba ato-
mowa. Jeżeli rozszczepienie uranu przebiega w sposób 
kontrolowany, uwolnioną energię można pozyskiwać do 
produkcji elektryczności. Takie kontrolowane reakcje 
zachodzą w reaktorach jądrowych. Ten sposób produkcji 
energii ma wiele zalet, ponieważ nie jest obarczony emi-
towaniem zanieczyszczeń do atmosfery. Są też poważne 
wady pozyskiwanej w ten sposób energii. Związane to 
jest z przygotowaniem uranu jako paliwa jądrowego. 
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Wydobyty ze złóż uran musi być poddany kosztownym 
procesom separacji i koncentracji izotopów. Ciąg przy-
gotowania uranu do użycia go w reaktorach, a następnie 
zagospodarowanie po użyciu w reaktorze to tzw. cykl 
paliwa jądrowego. Każdy etap w tym cyklu niesie ze 
sobą niebezpieczeństwo związane z promieniotwórczo-
ścią. Decyzje rządów poszczególnych państw, decydu-
jących się na pozyskiwanie energii jądrowej, muszą być 
przemyślane z uwzględnieniem ewentualnych skutków 
takich działań. Pierwszy reaktor dostarczający energię 
powstał w USA w 1951 roku. W latach siedemdziesią-
tych zaczęło przybywać gwałtownie bloków energetycz-
nych z reaktorami atomowymi. Na świecie uruchamiano 
kilkanaście reaktorów rocznie. Obecnie pracują 443 re-
aktory jądrowe rozsiane po całym świecie. Kraje o naj-
większej ich liczbie to USA – 104, Francja – 59, Japonia 
– 54, Wielka Brytania – 33, Rosja – 30, Niemcy – 19, 
Ukraina – 13. Polska nie posiada elektrowni jądrowej.

Działanie elektrowni jądrowej

Większość elektrowni jądrowych wyposażona jest  
w lekkowodne reaktory. Lekkowodny reaktor składa się 
z układu elementów paliwowych i prętów (ryc. 1). Ele-
menty paliwowe zawierają sprasowane tabletki uranowe, 
które zamknięte są w prętach paliwowych. Jako chłodzi-
wa używa się w reaktorach lekkowodnych zwykłej wody. 
Chłodziwo za pomocą pomp cyrkulacyjnych jest trans-
portowane przez elementy paliwowe i tam odbiera ener-
gię termiczną wyzwoloną podczas rozszczepienia jąder. 
Paliwem jądrowym jest uran. Jest to metal ciężki, otrzy-
mywany z rud uranowych. Wydobycie staje się opłacalne, 
gdy tona rudy zawiera co najmniej kilka kg uranu. Aby  
w reaktorze możliwe było zastosowanie paliwa urano-
wego, konieczne jest wzbogacenie go w izotopy rozsz-
czepialne z 0,7% do około 3–3,5%. Największe złoża rud 
uranu znajdują się w Kongo (Katanga), północnej Kana-
dzie, USA (Utah, Kolorado), Turkiestanie. Etapy cyklu 
paliwowego wymagają po wydobyciu rudy jej wzboga-
cania i obróbki. Dalsze etapy to budowa elementów pali-
wowych, wytwarzanie energii w reaktorze i składowanie 
prętów paliwowych. Funkcjonowanie zakładów przerobu 
paliwa jądrowego musi uwzględniać transport odpadów 
promieniotwórczych, a następnie ich składowanie. Eks-
ploatacja złóż uranu metodą górnictwa odkrywkowego 
lub podziemnego niesie za sobą ogromne zniszczenie 
środowiska. Większość rud uranu zawiera mniej niż 1% 
U3O8 (zawartość uranu w rudach podaje się w przelicze-
niu na tlenek uranu), dlatego konieczne jest zastosowa-
nie procesów przeróbki, które obejmują rozdrobnienie, 
kruszenie, mielenie. W wyniku tych procesów powstają 
odpady o niskiej promieniotwórczości. Kolejnym etapem 

jest koncentracja rozdrobnionej rudy, a następnie ługowa-
nie i ekstrakcja. Procesy te prowadzą do uzyskania kon-
centratu – tzw. żółtego ciasta o zawartości 70–90% U3O8. 
Jednakże zawartość 235U (jedyny izotop uranu podatny 
na rozszczepienia) nadal wynosi tylko 0,7%. Dlatego ko-
lejnym etapem jest wzbogacenie uranu w celu otrzymania 
paliwa zawierającego ok. 4% 235U. Najczęściej stosuje 
się metodę dyfuzji gazowej, która polega na przeprowa-
dzeniu tlenku uranu w gazowy UF6. UF6 jest przeprowa-
dzany w UO2 i prasowany w kapsułki, które ładuje się 
w metalowe rury tworzące pręty paliwowe. Te ładowane 
są do rdzenia reaktora, gdzie zostają napromieniowane 
i przez 3–5 lat są wykorzystywane do produkcji energii 
(ryc. 2). Gdy zawartość materiału rozszczepialnego spa-
da, pręty zostają wyciągnięte i wymienione na nowe. Zu-
żyte pręty zawierają jeszcze dużą ilość izotopów niebez-
piecznych, tj. 238U, 235U, 241Ar. Są więc umieszczane 
w zbiornikach wodnych, gdzie niektóre z izotopów ulega-
ją rozpadowi. Po kilku miesiącach pręty są wyjmowane  
i przekazywane do trwałego zmagazynowania jako odpa-
dy wysoko promieniotwórcze.

Ryc. 1. Schemat reaktora wodnego wrzącego (BWR) w sta-
lowo-żelbetowej obudowie bezpieczeństwa – w podobne re-
aktory jest wyposażona elektrownia Fukushima I
Fig. 1. Scheme of a boiling water reactor (BWR) in a steel 
and reinforced concrete safety housing – Fukushima I power 
plant is equipped in similar factors
Źródło/Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_
Elektrowni_Atomowej_Fukushima_Nr 1.
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Elektrownia Fukushima

W Japonii w prefekturze fukuszimskiej znajdują się 
dwie elektrownie jądrowe. Pierwszą z nich jest elek-
trownia Fukushima Daichi (dai-ichi – jeden), natomiast 
drugą jest oddalona o 12 kilometrów na południe Fu-
kushima Daini. Fukushima nr 1 składała się z sześciu 
reaktorów (ryc. 3) BWR (Boiling Water Reactor – re-
aktor wodno-wrzący). Siłownie jądrowe o numerach 
od 2 do 5 były wyposażone w model reaktora BWR/4, 
blok pierwszy w BWR/3, a blok 6 w BWR/6. Moc za-
instalowana w tych reaktorach wynosiła (zaczynając 
od reaktora pierwszego):1 x 460 MWe; 4 x 784 MWe; 
1 x 1100 MWe, co łącznie daje moc na poziomie 4969 

Ryc. 2. Schemat rdzenia reaktora typu BWR: 1 – pręt awa-
ryjny; 2 – pręt sterujący; 3 – pręt paliwowy; 4 – osłona bio-
logiczna; 5 – odprowadzenie pary; 6 – doprowadzenie wody; 
7 – osłona cieplna
Fig. 2. Diagram of a BWR type reactor core: 1 – emergency 
bar; 2 – control rod; 3 – fuel rod; 4 – biological cover; 5 – 
steam drainage; 6 – water supply; 7 – heat shield
Źródło/Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_
Elektrowni_Atomowej_Fukushima_Nr 1.

MWe, czyniąc tą elektrownię jedną z największych 
elektrowni w Japonii. 

Ryc. 3. Lokalizacja reaktorów 1–6 na terenie elektrowni. 
Zdjęcie lotnicze elektrowni z 1975 roku 
Fig. 3. Location of reactors 1–6 on the site of the power 
plant. Aerial view of the power plant from 1975
Źródło/Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_
Elektrowni_Atomowej_Fukushima_Nr 1.

11 marca 2011 roku

11 marca 2011 roku o godzinie 14.46 czasu japoń-
skiego nastąpiło trzęsienie ziemi o magnitudzie 9.0. 
Było to 4 najsilniejsze trzęsienie ziemi na świecie  
i 1 w Japonii. Jego epicentrum znajdowało się wówczas 
na Oceanie Spokojnym, 67 kilometrów od wschodnie-
go wybrzeża Japonii (ryc. 4). 
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Spośród sześciu bloków w elektrowni Fukushima 
nr 1 podczas trzęsienia ziemi pracowały bloki 1, 2  
i 3. W pozostałych reaktorach planowano remonty.  
W momencie wstrząsów wszystkie wówczas produ-
kujące prąd bloki wyłączyły się automatycznie, ponie-
waż zadziałał system SCRAM i w tym samym czasie 
cała elektrownia straciła zewnętrzne zasilanie z siecią 
elektroenergetyczną. W wyniku utraty zasilania z sie-
cią zewnętrzną, uruchomiły się awaryjne generatory 
diesla, które dostarczały prąd do pomp chłodzących 
reaktor, jednak godzinę później zasilanie ponownie 
zostało utracone, gdyż agregaty prądotwórcze zostały 
zalane wodą tsunami. Zabezpieczenie elektrownia Fu-
kushima Daichi nie było zaprojektowane na tak wyso-
ką falę (14–15 metrów), czego skutkiem było utracenie 
chłodzenia trzech reaktorów. Groziło to stopieniem 
rdzenia w tych reaktorach. O godzinie 21.51 zostało 
stwierdzone bardzo wysokie promieniowanie w bloku 
reaktora nr 1 (290 mSv/h). Przypuszcza się, że wysoki 
poziom promieniowania był wynikiem pęknięcia osłon 
paliwa jądrowego wykonanych z cyrkonu, uwalniają-
cego przy tym radioaktywny gaz, który wydostał się 
z obudowy reaktora. Duże ciśnienie w zbiornikach 
reaktorów doprowadziło do poluzowania zaworów, 
które samoczynnie wypuściły parę do obudów bezpie-
czeństwa. W rdzeniach zaczął wytwarzać się wodór. 
Mimo że wszystkie reaktory posiadały rekombinatory 
wodoru, jednak aby działały, wymagane było zasilanie 
zewnętrzne. Wodór z powodu nieszczelności obudów 
bezpieczeństwa przedostał się do innych budynków re-
aktorów. 12 marca o godzinie 15.36 nastąpił wybuch 
wodoru w górnej części budynku reaktora nr 1. W re-
aktorze nr 3 wybuch nastąpił 14 marca. Eksplozja na-

Ryc. 4. Epicentrum trzęsienia ziemi na Oceanie Spokojnym – wschodnie wybrzeże 
Fig. 4. Epicenter of the earthquake in the Pacific Ocean – east coast 
Źródło/Source: https://arcsystemworks.com/fundraising-for-the-2011-tohoku-earthquake-relief/.

stąpiła w tej samej części budynku co w reaktorze 1, 
jednak sam wybuch był większy (wodoru w reaktorze  
nr 3 było więcej, ponieważ było więcej paliwa). 15 marca  
o godzinie 6.10 nastąpiła eksplozja wodoru w reaktorze 
nr 2, jednak miejscem wybuchu była komora tłumiąca, 
a nie górna część budynku, tak jak miało to miejsce 
w reaktorze nr 1. Spowodowało to wyciek dużej ilości 
radioaktywnej wody do hali turbin.

Ryc. 5. Reaktor nr 1 w elektrowni Fukushima 
Fig. 5. Reactor No 1 at the Fukushima power plant 
Źródło/Source: https://www.oregonlive.com/today/2011/03/
japanese_officials_work_to_cool_nuclear_reactor_core_
after_explosion.html.
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Podsumowanie

Katastrofa w elektrowni jądrowej Fukushima Da-
ichi odbiła się szerokim echem na świecie. W samej 
Japonii w maju 2011 roku wyłączono wszystkie reak-
tory, czego skutkiem było zwiększenie importu paliw 
kopalnych zwłaszcza LNG. Ogólnie na całym świecie 
cała branża jądrowa ucierpiała z powodu awarii w Fu-
kushimie (ryc. 6). 

Rząd japoński po incydencie z 11 marca wprowa-
dził szereg regulacji, mających na celu poprawić bez-
pieczeństwo japońskich elektrowni jądrowych. Obec-
nie w Japonii trwa modernizowanie i oddawanie do 
eksploatacji bloków jądrowych, które zostały wyga-
szone w 2011 r. Plany gospodarcze tego kraju zakłada-
ją, że nastąpi budowa nowych reaktorów ze względu na 
przyjęty niedawno program, który zakłada, że od roku 
2030 energia jądrowa w Japonii będzie pokrywać co 
najmniej 20% zapotrzebowania na prąd. Wiadomo, że 
Japonia nie jest krajem bezpiecznym od katastrof na-
turalnych, takich jak: trzęsienie ziemi, monsuny czy 
tsunami, co w sposób naturalny zwiększa ryzyko ka-
tastrof. Awaria dokonała się w rozwiniętym technolo-
gicznie kraju o bardzo wysokiej kulturze technicznej, 
dlatego ciężko jest przekonać społeczeństwo, że ener-
getyka jądrowa jest bezpiecznym źródłem energii. 14 
kwietnia 2011 roku Jun’ichi Matsumoto, pełniący obo-
wiązki prezesa firmy TEPCO, właściciela elektrowni 
Fukushima nr 1, stwierdził, że z punktu widzenia emi-
sji materiałów radioaktywnych katastrofa była równa 
katastrofie jądrowej w Czarnobylu lub od niej więk-
sza. Jednocześnie Japońska Komisja Bezpieczeństwa 

Nuklearnego oceniała, że ilość uwolnionego materiału 
promieniotwórczego wynosiła ok. 10% tego, co zosta-
ło uwolnione w trakcie katastrofy w Czarnobylu. Je-
śli chodzi o szacunki kosztów katastrofy, to w grudniu 
2016 roku przedstawiciele rządu Japonii wskazywali 
kwotę ponad 188 mld dolarów. Od tego momentu wiele 
społeczeństw nastawiło się negatywnie do energetyki 
jądrowej. Jednocześnie zwolennicy energii jądrowej 
uważają, że jest to czysta, tania i bezpieczna energia. Są 
zdania, że energetyka jądrowa jest całkowicie czystym 
źródłem energii, ponieważ nie emituje do atmosfery 
praktycznie żadnych zanieczyszczeń, a odpady radio-
aktywne są składowane w bezpiecznym miejscu. Rów-
nież nieprawdą jest, że energetyka jądrowa jest niebez-
pieczna dla zdrowia. Elektrownie jądrowe posiadają 
bardzo dobre zabezpieczenia, praktycznie uniemożli-
wiające przedostanie się odpadów radioaktywnych do 
środowiska. Pyły z elektrowni węglowych są bardziej 
szkodliwe dla zdrowia, niż mogłoby się wydawać. 
Prowadzą one do powstawania wielu chorób, powodu-
jących przedwczesne zgony. Zdaniem A. Strupczew-
skiego z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej 
praca elektrowni węglowej wyposażonej we wszyst-
kie nowoczesne zabezpieczenia, urządzenia ochrony 
środowiska, kosztuje ok. 130 istnień ludzkich (przed-
wczesnych zgonów) przy produkcji jednego gigawata 
energii rocznie. Tymczasem wytworzenie w ciągu roku 
tej samej ilości energii w elektrowni atomowej pochła-
nia dwa istnienia… Z używanego paliwa można uzy-
skać więcej energii elektrycznej niż z jakiegokolwiek 
innego źródła naturalnego. Z 1 kg uranu – 50 tys. kWh, 
z 1 kg nafty – 4 kWh, z 1 kg węgla – 3 kWh energii, 

Ryc. 6. Światowa produkcja energii elektrycznej 
Fig. 6. Worldwide production of electricity
Źródło/Source:  http://www.world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/nuclear-power-in-the-world-
-today.aspx.
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z 1 kg drewna – 1 kWh energii. Ponadto energia ją-
drowa jest niezależna od tradycyjnych surowców na-
turalnych (węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego itp.), 
a elektrownie mogą pracować bez obawy szybkiego 
wyczerpania się zapasów paliwa. Nie emituje żadnych 
trujących substancji do otoczenia, przez co nie zanie-
czyszcza powietrza, gleby i nie wpływa na pogorszenie 
warunków zdrowotnych ludzi. Istniejące 443 reaktory 
jądrowe produkują 17% światowej energii elektrycz-
nej, co pozwala uniknąć emisji do atmosfery 2,3 mld 
ton dwutlenku węgla.

Jak więc widać dyskusja nad bezpiecznymi źródła-
mi energii na świecie trwa, a społeczeństwa oczekują od 
swoich rządów przemyślanych i rozważnych decyzji. 
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STRESZCZENIE

Ze względu na wyczerpywanie się nieodnawialnych 
źródeł energii kraje świata sięgają po alternatywne roz-
wiązania. Powszechne na świecie stały się elektrownie 
wiatrowe, elektrownie wodne oraz elektrownie jądro-
we. Te ostatnie stanowią najbardziej dyskusyjne i kon-
trowersyjne źródło energii. Problem wynika z faktu, że 
energetyka jądrowa pokazała światu swoje najdotkliw-
sze wady. W historii społeczeństw możemy wyróżnić 
zdarzenia, które spowodowały poważne zagrożenia 
dla ludzkości. Oceniono je jako katastrofy ekologicz-
ne, a były nimi katastrofa w Czarnobylu w 1986 roku 
oraz katastrofa elektrowni Fukushima w 2011 roku.  
O ile przyczyną katastrofy w Czarnobylu był błąd czło-
wieka, to katastrofa w Fukushimie wynikała z jej po-
łożenia geograficznego. Japonia znajduje się na skraju 
czterech płyt tektonicznych, jej klimat ma charakter 
typowo monsunowy, a wschodnie wybrzeże jest oto-
czone Pacyfikiem. Czynniki te powodują, że jest to kraj 
z licznymi anomaliami pogodowymi. Mogą tam poja-
wiać się trzęsienia ziemi, fale powodziowe tsunami, 
erupcje wulkaniczne. Dlatego też Japończycy powinni 
przygotować elektrownie jądrowe do bezpiecznej eks-
ploatacji, uwzględniając wymienione zagrożenia. Ka-
tastrofa elektrowni atomowej Fukushima nr 1 wynikała 
z serii wypadków jądrowych, do których doszło w wy-
niku tsunami spowodowanego przez trzęsienie ziemi  
u wybrzeży wyspy Honsiu. Szacunki kosztów kata-
strofy zostały oszacowane w grudniu 2016. Przedsta-
wiciele rządu Japonii ocenili je na kwotę ponad 188 
mld dolarów.


