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WSTĘP   

  Wszyscy na Ziemi powinniśmy zadać sobie pytanie, co się stanie, gdy na świecie 

zabraknie ropy naftowej, węgla czy gazu ziemnego? Tych „cudownych paliw” zaczyna 

brakować, a ich wydobycie staje się coraz bardziej kosztowne. Eksploatując je, sami 

doprowadzamy do degradacji naszej planety. Jednak na świecie pojawiają się osoby chcące 

szukać ratunku dla matki Ziemi. Przykładem takiego człowieka jest Elon Musk założyciel Tesla 

Motors Inc. i SpaceX, który „zamierza uratować świat przed zagładą”1, a jego projekt „Tesla” 

poprzez budowę i sprzedaż samochodów elektrycznych odniósł jeden z największych sukcesów 

w branży motoryzacyjnej.   

Sięgając daleko w przeszłość, czy my ludzie wiedzieliśmy, że będziemy w stanie 

tworzyć nowoczesne pojazdy napędzane energią elektryczną, dokładnie taką, jakiej używamy 

do oświetlania naszych domów, czy ładowania smartfonów? Obecnie nie jest to już dla nas nic 

innowacyjnego. Na przestrzeni następnych dziesięciu lat większość światowych, 

motoryzacyjnych gigantów pójdzie w ślady Elona Muska i będzie posiadało w swojej ofercie 

jedynie samochody zasilane prądem elektrycznym, ewentualnie hybrydowe, czyli posiadające 

częściowo napęd konwencjonalny (spalinowy) i elektryczny.   

W dzisiejszym świecie obserwujemy coraz większe zainteresowanie młodych 

przedsiębiorców i naukowców zupełnie inną formą energii pochodzącą z fuzji jądrowej, która 

będzie zdecydowanie tańsza, tak samo czysta i niewyczerpywalna jak energia elektryczna. 

Moim zdaniem, bazując na przykładzie niesamowitej mocy ludzkiego mózgu, który zużywa 

tyle samo energii co 20W żarówka, zostaną stworzone innowacyjne urządzenia o niskim 

zapotrzebowaniu na energię wytwarzaną dzięki fuzji jądrowej. Czy możliwym będzie 

uratowanie Ziemi poprzez tworzenie silników napędzanych energią pochodzącą z syntezy 

jądrowej zwanej też fuzją? Czy będzie to kolejny przełom w historii motoryzacji  a jednocześnie 

źródło znacznych dochodów dla branży i kolejna kopalnia złota po ropie naftowej i prądzie 

elektrycznym dla przyszłych inwestorów? Uważam, że tak, i właśnie fuzja jądrowa stanie się 

energią przyszłości, której przez bardzo długi okres nic nie zastąpi. Synteza wywrze ogromny i 

korzystny wpływ na branżę motoryzacyjną w ciągu kolejnych 20 lat.  

Celem poniższej pracy jest uzasadnienie postawionej tezy, poparte odpowiednimi argumentami.  

  

 
1 A. Vance, Elon Musk, Znak Horyzont, Kraków 2017, s. 409  
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Rozdział 1. Procesy fizyczne i definicje.  

1.1. Fuzja jądrowa Święty Graal fizyki.  

  W historii naszej planety odkrywców fascynowała legenda związana z rzekomo 

istniejącym Świętym Graalem, czyli nieodkrytą tajemnicą naszego świata. Sadzę, że takim 

Świętym Graalem fizyki i niespełnionym od kilkudziesięciu lat marzeniem ludzkości jest 

energia termojądrowa (fuzja jądrowa), która może stać się trwałym i skutecznym rozwiązaniem 

światowego kryzysu energetycznego.   

Młodzi ludzie nie są w stanie wyobrazić sobie życia bez prądu elektrycznego i energii. 

Gdyby nie było prądu, musielibyśmy cofnąć się w czasy średniowiecza i ogrzewać oraz 

oświetlać domy ogniem. Energię, z której dziś korzystamy codziennie, czerpiemy z różnych 

źródeł, które mogą być odnawialne (wiatr, woda, promieniowanie słoneczne, geotermia, 

biomasa) lub nieodnawialne (węgiel kamienny, gaz ziemny czy ropa naftowa). Uważam, że 

energia odnawialna w najbliższej przyszłości będzie stanowić główne źródło „zasilania” 

naszego świata.  Niestety, energie odnawialne są nieprzewidywalne i nie będzie można się na 

nich bezpiecznie oprzeć, dopóki nie wynajdzie się metody akumulowania ich ogromnej ilości.  

Na nasze szczęście ludzie zaczynają poznawać niekonwencjonalne źródła energii, w tym 

interesującą mnie fuzję jądrową.  

Synteza (fuzja) jądrowa, bądź inaczej nazywana reakcja termojądrowa jest zjawiskiem 

fizycznym polegającym na tym, że jądra atomów lekkich łączą się, tworząc jądra atomów 

cięższych. W wyniku fuzji mogą powstawać obok nowych jąder też wolne neutrony, protony, 

cząstki elementarne i cząstki alfa. Jak pisze Urszula Woźnicka w swojej pracy: „Reakcja syntezy 

jądrowej, którą najłatwiej przeprowadzić na Ziemi, to synteza dwóch izotopów wodoru – 

deuteru i trytu. Produktem tej reakcji jest cząstka alfa (jądro atomu helu) i neutron, posiadające 

energię kinetyczną 17.6 MeV. Jeden gram paliwa deuterowo-trytowego może dostarczyć 100 

megawatogodzin energii elektrycznej. Aby uzyskać tę samą ilość energii należałoby spalić około 

11 ton węgla”2.  

Z materiałów naukowych dowiadujemy się, że największym i najwydajniejszym 

źródłem energii w Układzie Słonecznym jest Słońce (zob. zdj. nr 1), które jest naturalnym 

 
2 U. Woźnicka, Raport Nr 4/POP „Synteza termojądrowa– źródło energii dla elektrowni przyszłości”, Instytut Fizyki 

Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego, Polska Akademia Nauk, Kraków 2008, s. 2  
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reaktorem termojądrowym. „Źródłem energii Słońca, jak i wielu innych gwiazd, nie jest 

spalanie węgla czy grawitacja, lecz synteza wodoru, prowadząca w kilku etapach do powstania 

helu. Reakcję taką umożliwia bardzo wysokie ciśnienie i bardzo wysoka temperatura panująca 

wewnątrz Słońca”34. We wnętrzu tej największej gwiazdy naszego układu w temperaturze 

ponad 10 mln K jądra wodoru łączą się, tworząc właśnie hel (zob. rys. nr 1). Proces ten daje 

energię, która w postaci światła, docierając do Ziemi, umożliwia wszelkie niezbędne procesy 

potrzebne do życia na naszej planecie. Słoneczna fuzja jądrowa daje nam życie. Siły grawitacji 

Słońca umożliwiają utrzymanie i ogrzewanie tzw. „paliwa wodorowego”, a to jest niezbędne 

do przeprowadzenia procesu syntezy jądrowej5. Odtwarzanie w kontrolowanych warunkach 

procesów zachodzących w jądrze Słońca nazywamy kontrolowaną syntezą jądrową.  

  

  

                        

Zdjęcie nr 1. Słońce6  

 
3 A. Gałkowski, rozmowa przeprowadzona przez Bielski M. „Magazyn Energetyki Jądrowej pro Atom”, nr 5-6,  
4 . s. 7  
5 U. Woźnicka, Raport Nr 4/POP „Synteza termojądrowa– źródło energii dla elektrowni przyszłości”, Instytut Fizyki 

Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego, Polska Akademia Nauk, Kraków 2008, s. 2  
6  NASA Goddard Laboratory for Atmospheres / Default, https://www.forbes.pl/technologie/nowy-pomysl-

naelektrownie-termojadrowa [dostęp: 23 styczeń 2021]  

https://www.forbes.pl/technologie/nowy-pomysl-na-elektrownie-termojadrowa
https://www.forbes.pl/technologie/nowy-pomysl-na-elektrownie-termojadrowa
https://www.forbes.pl/technologie/nowy-pomysl-na-elektrownie-termojadrowa
https://www.forbes.pl/technologie/nowy-pomysl-na-elektrownie-termojadrowa
https://www.forbes.pl/technologie/nowy-pomysl-na-elektrownie-termojadrowa
https://www.forbes.pl/technologie/nowy-pomysl-na-elektrownie-termojadrowa
https://www.forbes.pl/technologie/nowy-pomysl-na-elektrownie-termojadrowa
https://www.forbes.pl/technologie/nowy-pomysl-na-elektrownie-termojadrowa
https://www.forbes.pl/technologie/nowy-pomysl-na-elektrownie-termojadrowa
https://www.forbes.pl/technologie/nowy-pomysl-na-elektrownie-termojadrowa
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Chcąc przeprowadzić fuzję jądrową na Ziemi trzeba uwzględnić, że byłaby to energia 

wykorzystana na skalę dużo mniejszą niż na Słońcu. „Mniejsza skala oznacza, że temperatura 

niezbędna do tego, aby fuzja jądrowa była praktycznym źródłem energii, musi być dużo wyższa 

(powyżej 100 mln °C). Zrealizowanie tego procesu jest największym wyzwaniem, przed którym 

stoją naukowcy i inżynierowie z całego świata”7.  

Osoby interesujące się tematami energetyki wiedzą, że zbliżamy się do przełomu w tej 

dziedzinie. Energetyka termojądrowa rozpocznie nową rewolucję przemysłową, a uzyskana    w 

nieograniczonej ilości energia, będzie czysta, tania i bezpieczna. „Poznanie tajemnicy fuzji 

jądrowej, może służyć do gospodarczego rozwoju ludzkości jeszcze skuteczniej i z większym 

pożytkiem”8. W ciągu ostatnich dwudziestu lat w badania nad energią termojądrową 

zaangażowano miliardy dolarów, a prywatne firmy, podejmując próby budowy mini reaktorów 

fuzyjnych, biorą udział w wyścigu, by być pierwszymi, którym uda się podłączyć elektrownie 

termojądrowe do sieci elektrycznej. Uważam, że ci, którzy wdrożą innowacyjny projekt 

energetyki termojądrowej, wprowadzą nasz świat w zupełnie nową erę.                                                  

6  https://pl.wikipedia.org/wiki/Kontrolowana_synteza_termojądrowa, [dostęp: 23 styczeń 2021]  

7 Tamże, dz. cyt., s. 2  
8 A. Gałkowski, rozmowa przeprowadzona przez Bielski M. „Magazyn Energetyki Jądrowej pro Atom”, nr 5-6, 2014. 

s. 8  

                                                     

  

  

Rysunek nr   1.   Reakcja fuzji jądrowej 
6 
  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kontrolowana_synteza_termojądrowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kontrolowana_synteza_termojądrowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kontrolowana_synteza_termojądrowa
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1.2. Branża motoryzacyjna w drodze do przyszłości.  

Branża motoryzacyjna nie powinna kojarzyć się tylko z tworzeniem samochodów, 

ponieważ zajmuje znacznie większy obszar i jest jedną z gałęzi gospodarki. „To między innymi 

wytwarzanie dokumentów, czyli wszelkie tłumaczenia, weryfikacja źródeł, opracowania, druki, 

rozwiązania informatyczne, instrukcje dla użytkownika, literatura szkoleniowa. To również 

realizacja i produkcja konkretnych konstrukcji, np. nadwozi samochodowych dla największych 

światowych koncernów, jak i producentów podzespołów z branży automotive. To także 

projektowanie, wykonawstwo, serwis, instalacje elektrycznopneumatyczne, programowanie 

linii, programowanie robotów czy praca nad systemem zabezpieczeń”7.  

 Motoryzacja obejmuje szerokie spektrum, takie jak projektowanie, produkcję,  

marketing i najistotniejszą dla biznesu sprzedaż. Polega to na tym, że im większe osiągalne są 

wyniki finansowe ze sprzedaży produktów, tym więcej zaczyna pojawiać się na rynku 

motoryzacyjnym inwestorów chętnych do podjęcia współpracy z dużymi jaki i małymi 

koncernami samochodowymi.  

Branża motoryzacyjna nazywana jest często „branżą przyszłości”, ponieważ interesując 

się historią motoryzacji, zauważamy ciągły rozwój i poszukiwanie nowych technologii, 

pomysłów, nowych linii produkcyjnych.  

4.000 lat p.n.e. zostało wynalezione koło, a pojazdy w tym czasie napędzane były siłą 

zwierząt. W 1769 r. Nicosalas-Joseph Cugnot skonstruował wehikuł parowy napędzany 

silnikiem cieplnym i właśnie to uznano za pierwszy, wielki sukces w kierunku rozwoju branży 

motoryzacyjnej. Niestety o pojeździe szybko zapomniano, ale mimo to Nicolasa Josepha 

Cugnota uważa się za wynalazcę auta. Pierwszym światowym pojazdem została „rakieta 

George'a i Roberta Stephensonów" (1829 r). Istotnym krokiem przyczyniającym się do rozwoju 

branży było wynalezienie pierwszych samochodów napędzanych benzyną Siegfrieda Marcus'a. 

Następnie Karl Benz, Gottlieb Daimler i Wilhelm Maybach, konstruując odpowiednio silnik, 

udoskonalili to auto. Przełomowym wydarzeniem w historii motoryzacji i produkcji 

samochodów okazał się samochód marki Ford model T, którego nazwa pochodzi od producenta 

Henry'ego Ford'a8.  

 
7 http://maxlex.pl/czym-zajmuje-sie-branza-automotive/ [dostęp: 10 kwiecień 2021]  
8 http://www.moto-24.pl/historia-motoryzacji.php [dostęp: 16 styczeń 2021]  

http://maxlex.pl/czym-zajmuje-sie-branza-automotive/
http://maxlex.pl/czym-zajmuje-sie-branza-automotive/
http://maxlex.pl/czym-zajmuje-sie-branza-automotive/
http://maxlex.pl/czym-zajmuje-sie-branza-automotive/
http://maxlex.pl/czym-zajmuje-sie-branza-automotive/
http://maxlex.pl/czym-zajmuje-sie-branza-automotive/
http://maxlex.pl/czym-zajmuje-sie-branza-automotive/
http://maxlex.pl/czym-zajmuje-sie-branza-automotive/
http://maxlex.pl/czym-zajmuje-sie-branza-automotive/
http://maxlex.pl/czym-zajmuje-sie-branza-automotive/
http://www.moto-24.pl/historia-motoryzacji.php
http://www.moto-24.pl/historia-motoryzacji.php
http://www.moto-24.pl/historia-motoryzacji.php
http://www.moto-24.pl/historia-motoryzacji.php
http://www.moto-24.pl/historia-motoryzacji.php
http://www.moto-24.pl/historia-motoryzacji.php
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Pojazdy nieustannie się zmieniają, pochłaniają innowacyjne wynalazki. Producenci aut 

pobudzają naszą wyobraźnię niezwykłymi samochodami. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, 

jak zmieniać się będzie branża motoryzacja, ponieważ staje się ona mocniej powiązana                  

z pojawiającymi się nowymi technologiami, jednak na pewno najbliższe dekady dadzą nam 

pojazdy autonomiczne, a do tego zdecydowanie bardziej ekologiczne. Silniki spalinowe powoli 

będą wypierane przez napędy elektryczne, wodorowe lub inne „zielone paliwa”9.  

Według mojej opinii, w niedługim czasie czeka nas rewolucja w branży motoryzacyjnej,                        

a kontrolowana synteza jądrowa da jej jeszcze większą perspektywę.  

                                                    

Rozdział 2.  

„Cztery kółka” przyszłości.  

2.1. Renesans branży motoryzacyjnej.  

Od czasu, kiedy pojazdy ciągnęły konie, ludzkość dokonała znaczącego postępu                 

w branży motoryzacyjnej. Osiągając obecnie bardzo wysoki etap rozwoju technologicznego, 

jesteśmy w stanie tworzyć pojazdy, które bez tankowania poruszają się na Marsie. Wracając 

jednak na Ziemię, możemy zauważyć, że era pojazdów spalinowych nieuchronnie zbliża się ku 

końcowi. Argumentem, potwierdzającym tezę, iż fuzja jądrowa, jako odnawialne źródło energii 

może stać się korzystną perspektywą jest to, że branża motoryzacyjna na przestrzeni ostatnich 

dekad coraz częściej sięga po innowacyjne rozwiązania wykorzystujące bezpieczne i 

ekologiczne źródła zasilania pojazdów.   

Pojęcie renesansu, czyli odrodzenia bardzo dobrze wpisuje się w branżę automovil.  

Renesansem w motoryzacji nazwiemy powrót i ponowne zainteresowanie samochodami                

z napędem elektrycznym. W Nowym Jorku i Londynie już w 1897 r. jeździły elektryczne 

taksówki, a ponad 100 lat później wszyscy wielcy producenci aut decydują się na wykorzystanie 

napędu elektrycznego. „W 1908 roku Henry Ford zaprezentował swój Model T- produkt, który 

miał ukierunkować infrastrukturę cywilizacji i wokół którego cywilizacja miała ukierunkować 

samą siebie. Elon Musk zaprezentował Model S nieco ponad wiek później, gdy cywilizacja jest 

już w zasadzie gotowa na odrodzenie kulturowe – ono zaś może zostać przyspieszone przez coś 

 
9 https://mlodytechnik.pl/hobby/motoryzacja/28642-bezpieczenstwo-przede-wszystkim [dostęp: 10 kwiecień 2021]  

https://mlodytechnik.pl/hobby/motoryzacja/28642-bezpieczenstwo-przede-wszystkim
https://mlodytechnik.pl/hobby/motoryzacja/28642-bezpieczenstwo-przede-wszystkim
https://mlodytechnik.pl/hobby/motoryzacja/28642-bezpieczenstwo-przede-wszystkim
https://mlodytechnik.pl/hobby/motoryzacja/28642-bezpieczenstwo-przede-wszystkim
https://mlodytechnik.pl/hobby/motoryzacja/28642-bezpieczenstwo-przede-wszystkim
https://mlodytechnik.pl/hobby/motoryzacja/28642-bezpieczenstwo-przede-wszystkim
https://mlodytechnik.pl/hobby/motoryzacja/28642-bezpieczenstwo-przede-wszystkim
https://mlodytechnik.pl/hobby/motoryzacja/28642-bezpieczenstwo-przede-wszystkim
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tak niepozornego jak piękny samochód, który sam się prowadzi”10. Wykres nr 1 pokazujący 

wzrost zainteresowania samochodami elektrycznymi na przestrzeni kilku lat potwierdza 

postawioną w pracy tezę. Innowacyjność, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

będzie stanowiło korzystne perspektywy dla rozwoju branży motoryzacyjnej.   

  

                 

Wykres nr 1. Wzrost zainteresowania samochodami elektrycznymi w różnych krajach na świecie11  

  

Samochody elektryczne „mają swoje zalety, na przykład praktycznie płaski przebieg momentu 

obrotowego”… „dobre osiągi, małą awaryjność czy de facto brak emisji z samego pojazdu, ale 

nie są wolne od wad. Główną, nurtującą zapewne większość inżynierów jest zasięg 

pojazdu…Dość duże rozmiary baterii, przeważnie litowo-jonowych, litowo-polimerowych bądź 

polimerowo-jonowych, nie pozwalają na zgromadzenie większej ilości energii.                       

W związku z tym zasięg pojazdów elektrycznych jest niestety ograniczony” 12 . Samochód 

elektryczny, często uważany za pojazd do jazdy po mieście, zasilany energią „z gniazdka” 

oprócz zalet niestety ma również wady, a te naukowcy będą na pewno eliminować.  

 
10 H. McKenzie, Tesla, czyli jak Elon Musk zakończy epokę ropy naftowej, Kraków: Społeczny Instytut 

Wydawniczy ZNAK Horyzont 2020, s. 337  
11 cleantechnica.com, [dostęp: 26 styczeń 2021]  
12 M. Gis, Jaka będzie przyszłość motoryzacji?, Wirtualna Polska, https://autokult.pl/1306,jaka-bedzieprzyszlosc-

motoryzacji, [dostęp:16 styczeń 2021]  

https://autokult.pl/1306,jaka-bedzie-przyszlosc-motoryzacji
https://autokult.pl/1306,jaka-bedzie-przyszlosc-motoryzacji
https://autokult.pl/1306,jaka-bedzie-przyszlosc-motoryzacji
https://autokult.pl/1306,jaka-bedzie-przyszlosc-motoryzacji
https://autokult.pl/1306,jaka-bedzie-przyszlosc-motoryzacji
https://autokult.pl/1306,jaka-bedzie-przyszlosc-motoryzacji
https://autokult.pl/1306,jaka-bedzie-przyszlosc-motoryzacji
https://autokult.pl/1306,jaka-bedzie-przyszlosc-motoryzacji
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Pisząc o samochodach elektrycznych należy wspomnieć o ich odmianie, czyli samochodach 

wodorowych, które tak naprawdę również są zasilane prądem.  Różnica polega tylko na tym, 

że mają inne źródło tego prądu. W samochodach stricte elektrycznych EV (ang. electric vehicle) 

są to akumulatory, (czyli ogniwa galwaniczne), a w samochodach wodorowych FCV  

(ang. fuel cell vehicle) - ogniwa paliwowe. Samochody wodorowe nie magazynują energii                

w dużym akumulatorze, ale w baku ze sprężonym wodorem. Stamtąd wodór trafia do ogniw 

paliwowych, gdzie po spotkaniu z tlenem tworzy prąd.13  

Wzrastające zainteresowanie samochodami o napędzie elektrycznym, czy samochodami 

wodorowymi pokazuje, że branża motoryzacyjna chce się rozwijać i szuka innowacyjnych 

pomysłów. Przykładem koncernu, który w dzisiejszym świecie podjął wyzwanie wprowadzenia 

na rynek samochodu elektrycznego jest Tesla Motors. Elon Musk chciał zmienić sposób, w jaki 

produkuje się i sprzedaje samochody, równocześnie tworząc światową sieć dystrybucji paliwa. 

Zamiast hybryd, próbował i nadal próbuje walczyć o produkcję w pełni aut elektrycznych, 

których ludzie pragną i które przesuną granice technologiczne14. Musk musiał walczyć z opinią 

społeczną, która potępiała produkcję oraz sprzedaż samochodów elektrycznych. Jednak dziś 

jego firmę można porównywać z największymi koncernami motoryzacyjnymi np. Toyotą, 

Dailmer Chrysler, Volksvagenem czy General Motors, czego potwierdzeniem jest schemat nr 

1 obrazujący kapitalizację rynkową Tesli w porównaniu do GM i Ford oraz wykres nr 2 

pokazujący wzrost wartości rynkowej Tesli w porównaniu do innych gigantów 

motoryzacyjnych w latach 2017-2020.  

  

 
13 https://moto.pl/MotoPL/7,174430,26362007,samochody-na-wodor-dlaczego-producenci-wciaz-nie-

spelniliswoich.html [dostęp: 20 styczeń 2021]  
14 A. Vance, Elon Musk, Znak Horyzont, Kraków 2017, s. 23  

https://moto.pl/MotoPL/7,174430,26362007,samochody-na-wodor-dlaczego-producenci-wciaz-nie-spelnili-swoich.html
https://moto.pl/MotoPL/7,174430,26362007,samochody-na-wodor-dlaczego-producenci-wciaz-nie-spelnili-swoich.html
https://moto.pl/MotoPL/7,174430,26362007,samochody-na-wodor-dlaczego-producenci-wciaz-nie-spelnili-swoich.html
https://moto.pl/MotoPL/7,174430,26362007,samochody-na-wodor-dlaczego-producenci-wciaz-nie-spelnili-swoich.html
https://moto.pl/MotoPL/7,174430,26362007,samochody-na-wodor-dlaczego-producenci-wciaz-nie-spelnili-swoich.html
https://moto.pl/MotoPL/7,174430,26362007,samochody-na-wodor-dlaczego-producenci-wciaz-nie-spelnili-swoich.html
https://moto.pl/MotoPL/7,174430,26362007,samochody-na-wodor-dlaczego-producenci-wciaz-nie-spelnili-swoich.html
https://moto.pl/MotoPL/7,174430,26362007,samochody-na-wodor-dlaczego-producenci-wciaz-nie-spelnili-swoich.html
https://moto.pl/MotoPL/7,174430,26362007,samochody-na-wodor-dlaczego-producenci-wciaz-nie-spelnili-swoich.html
https://moto.pl/MotoPL/7,174430,26362007,samochody-na-wodor-dlaczego-producenci-wciaz-nie-spelnili-swoich.html
https://moto.pl/MotoPL/7,174430,26362007,samochody-na-wodor-dlaczego-producenci-wciaz-nie-spelnili-swoich.html
https://moto.pl/MotoPL/7,174430,26362007,samochody-na-wodor-dlaczego-producenci-wciaz-nie-spelnili-swoich.html
https://moto.pl/MotoPL/7,174430,26362007,samochody-na-wodor-dlaczego-producenci-wciaz-nie-spelnili-swoich.html
https://moto.pl/MotoPL/7,174430,26362007,samochody-na-wodor-dlaczego-producenci-wciaz-nie-spelnili-swoich.html
https://moto.pl/MotoPL/7,174430,26362007,samochody-na-wodor-dlaczego-producenci-wciaz-nie-spelnili-swoich.html
https://moto.pl/MotoPL/7,174430,26362007,samochody-na-wodor-dlaczego-producenci-wciaz-nie-spelnili-swoich.html
https://moto.pl/MotoPL/7,174430,26362007,samochody-na-wodor-dlaczego-producenci-wciaz-nie-spelnili-swoich.html
https://moto.pl/MotoPL/7,174430,26362007,samochody-na-wodor-dlaczego-producenci-wciaz-nie-spelnili-swoich.html
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Schemat nr 1. Kapitalizacja rynkowa Tesli w porównaniu do GM i Ford.1516  

  

                                      

  

Wykres nr 2. Wzrost wartości rynkowej Tesli w porównaniu do innych gigantów motoryzacyjnych w latach 2017-

202017  

  

  

 
15 https://www.visualcapitalist.com/teslas-valuation-surpasses-ford-and-gm-combined/ [dostęp: 23 styczeń  
16 ]  
17 https://www.barrons.com/articles/these-2-charts-show-teslas-mind-blowing-race-to-the-top-51580845672  

[dostęp: 23 styczeń 2021]  

https://www.visualcapitalist.com/teslas-valuation-surpasses-ford-and-gm-combined/
https://www.visualcapitalist.com/teslas-valuation-surpasses-ford-and-gm-combined/
https://www.visualcapitalist.com/teslas-valuation-surpasses-ford-and-gm-combined/
https://www.visualcapitalist.com/teslas-valuation-surpasses-ford-and-gm-combined/
https://www.visualcapitalist.com/teslas-valuation-surpasses-ford-and-gm-combined/
https://www.visualcapitalist.com/teslas-valuation-surpasses-ford-and-gm-combined/
https://www.visualcapitalist.com/teslas-valuation-surpasses-ford-and-gm-combined/
https://www.visualcapitalist.com/teslas-valuation-surpasses-ford-and-gm-combined/
https://www.visualcapitalist.com/teslas-valuation-surpasses-ford-and-gm-combined/
https://www.visualcapitalist.com/teslas-valuation-surpasses-ford-and-gm-combined/
https://www.visualcapitalist.com/teslas-valuation-surpasses-ford-and-gm-combined/
https://www.visualcapitalist.com/teslas-valuation-surpasses-ford-and-gm-combined/
https://www.visualcapitalist.com/teslas-valuation-surpasses-ford-and-gm-combined/
https://www.visualcapitalist.com/teslas-valuation-surpasses-ford-and-gm-combined/
https://www.barrons.com/articles/these-2-charts-show-teslas-mind-blowing-race-to-the-top-51580845672
https://www.barrons.com/articles/these-2-charts-show-teslas-mind-blowing-race-to-the-top-51580845672
https://www.barrons.com/articles/these-2-charts-show-teslas-mind-blowing-race-to-the-top-51580845672
https://www.barrons.com/articles/these-2-charts-show-teslas-mind-blowing-race-to-the-top-51580845672
https://www.barrons.com/articles/these-2-charts-show-teslas-mind-blowing-race-to-the-top-51580845672
https://www.barrons.com/articles/these-2-charts-show-teslas-mind-blowing-race-to-the-top-51580845672
https://www.barrons.com/articles/these-2-charts-show-teslas-mind-blowing-race-to-the-top-51580845672
https://www.barrons.com/articles/these-2-charts-show-teslas-mind-blowing-race-to-the-top-51580845672
https://www.barrons.com/articles/these-2-charts-show-teslas-mind-blowing-race-to-the-top-51580845672
https://www.barrons.com/articles/these-2-charts-show-teslas-mind-blowing-race-to-the-top-51580845672
https://www.barrons.com/articles/these-2-charts-show-teslas-mind-blowing-race-to-the-top-51580845672
https://www.barrons.com/articles/these-2-charts-show-teslas-mind-blowing-race-to-the-top-51580845672
https://www.barrons.com/articles/these-2-charts-show-teslas-mind-blowing-race-to-the-top-51580845672
https://www.barrons.com/articles/these-2-charts-show-teslas-mind-blowing-race-to-the-top-51580845672
https://www.barrons.com/articles/these-2-charts-show-teslas-mind-blowing-race-to-the-top-51580845672
https://www.barrons.com/articles/these-2-charts-show-teslas-mind-blowing-race-to-the-top-51580845672
https://www.barrons.com/articles/these-2-charts-show-teslas-mind-blowing-race-to-the-top-51580845672
https://www.barrons.com/articles/these-2-charts-show-teslas-mind-blowing-race-to-the-top-51580845672
https://www.barrons.com/articles/these-2-charts-show-teslas-mind-blowing-race-to-the-top-51580845672
https://www.barrons.com/articles/these-2-charts-show-teslas-mind-blowing-race-to-the-top-51580845672
https://www.barrons.com/articles/these-2-charts-show-teslas-mind-blowing-race-to-the-top-51580845672
https://www.barrons.com/articles/these-2-charts-show-teslas-mind-blowing-race-to-the-top-51580845672
https://www.barrons.com/articles/these-2-charts-show-teslas-mind-blowing-race-to-the-top-51580845672
https://www.barrons.com/articles/these-2-charts-show-teslas-mind-blowing-race-to-the-top-51580845672
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  Moim zdaniem przykład Tesli i Elona Muska pokazuje, że historia innowacyjnej 

motoryzacji tworzy się na naszych oczach, a po samochody elektryczne, w szczególności auta 

Tesli ustawiają się już kolejki chętnych np. Leonardo DiCaprio, który „błagał Elona Muska           

o egzemplarz elektrycznego Roadstera”18. Uważam, że bliska przyszłość to szukanie jeszcze 

lepszych perspektyw, tańszych i bezpieczniejszych źródeł energii. Znając już dziś możliwości 

wykorzystania wodoru, na pewno inżynierowie sięgną po energię termojądrową i energię 

wytwarzaną przez proces fuzji jądrowej, a ta stanie się korzystną perspektywą dla całej branży 

motoryzacyjnej.  

2.2. Korzystna i ekologiczna perspektywa.  

  W poprzednich rozdziałach i podrozdziałach wyjaśniałem po krótce, na czym polega 

zjawisko fuzji jądrowej i efektu rozwoju technologii w samochodach elektrycznych. Mając tę 

wiedzę, możemy postawić sobie pytanie, czy będąc młodym przedsiębiorcą, bądź np. 

inwestorem z Doliny Krzemowej, opłacałoby się postawić wszystko na rozwój innowacyjnego 

projektu, jakim może być samochód zasilany energią z syntezy jądrowej? Moja odpowiedź 

brzmi tak.  Energia pochodząca z fuzji jądrowej będzie bezpieczna, a pojazdy nią zasilane będą 

tanie i ekologiczne. To kolejny argument potwierdzający postawioną tezę, że synteza jądrowa, 

właśnie jako odnawialne źródło energii, korzystnie wpłynie na branżę motoryzacyjną.  

Ostatnio wiele się mówi na świecie o ochronie środowiska. Mimo iż Elon Musk i Tesla 

osiągnęli ogromny sukces finansowy, a także rozpoczęli ruch w branży motoryzacyjnej 

zachęcający i promujący ochronę środowiska, to na naszych ulicach nadal jeżdżą samochody o 

napędzie spalinowym. Widzimy je, ponieważ samochody elektryczne są niestety drogie w 

zakupie. Chcąc uratować środowisko i osiągnąć sukces finansowy należy wyprodukować auto 

ekonomiczne, tanie i bezpieczne dla naszej planety. Innowacyjny pojazd oraz jego zasilanie 

poprzez energię pochodzącą z procesu kontrolowanej fuzji jądrowej byłby nie tylko przyjazny 

dla środowiska, ponieważ nie emitowałby szkodliwych gazów i substancji oraz jak mówi prof. 

Gałkowski: „w reaktorze wykorzystującym reakcje fuzji jądrowej nie może dojść do 

niekontrolowanego wzrostu energii, nawet gdyby awaria nastąpiła w wyniku błędu ludzkiego  

lub uszkodzeń w instalacji” 19 . Samochód nowej generacji byłby cenowo atrakcyjny dla 

nabywców, ponieważ jego comiesięczne utrzymanie nie wiązałoby się z wydatkowaniem 

 
18 A. Vance, Elon Musk, Znak Horyzont, Kraków 2017, s. 410  
19 A. Gałkowski, rozmowa przeprowadzona przez Bielski M. „Magazyn Energetyki Jądrowej pro Atom”, nr 5-6, 

2014, s. 8  
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,dużych pieniędzy. Ilość wytworzonej energii z silników bazujących na syntezie jądrowej 

pozwalałaby na jazdę bez doładowywań, bez tankowania, czyli bez kosztów np. paliwa 

(benzyny, ropy czy prądu elektrycznego). Z pewnością, gdybyśmy mieli wybierać pomiędzy 

jazdą z doładowywaniem czy bez doładowywania, to wybralibyśmy tę drugą wersję. Patrząc na 

wykres nr 3 potwierdzający zdecydowany wzrost uzyskiwania energii z odnawialnych źródeł, 

możemy śmiało dowieść, iż ludzie będą dążyli do uzyskiwania „zdrowej” energii, a w związku 

z tym będą poszukiwać innych bezpiecznych dla planety rozwiązań. Tą korzystną perspektywą 

może stać się synteza jądrowa. Moim zdaniem, patrząc na rozwój cywilizacyjny, ludzie, mając 

dostępny na rynku ekonomiczny i ekologiczny samochód, mieliby ułatwione życie. Produkując 

nowoczesne samochody zasilane energią pochodzącą z syntezy jądrowej, wprowadzilibyśmy 

branżę motoryzacyjną w nową erę, co potwierdza postawioną w temacie pracy tezę.  

                           

Legenda:  Energia  

wiatrowa  Inne odnawialne: biopaliwa, energia geotermalna i inne  

Wykres nr 3. Energia uzyskana z różnych źródeł na świecie w latach 1970–2018.20  

  

2.3. Innowacyjność przyszłością.  

Pragnąc być innowacyjnym, należy dobrze poznać potrzeby rynku. Mając przed sobą 

współczesne auto elektryczne, możemy już doszukiwać się w nim wad, co zauważa nasza 

 
20 https://pl.wikipedia.org/wiki/Odnawialne źródła energii , [dostęp 23 styczeń 2021]  

      Ropa naftowa        Węgiel        Gaz ziemny        Hydroenergetyka        Energia jądrowa       

      Energia słoneczna       

https://pl.wikipedia.org/wiki/Odnawialne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odnawialne
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cywilizacja, która nieustannie pragnie innowacji. Uważam, że następnym krokiem w rozwoju 

branży motoryzacyjnej będzie stworzenie samochodu opartego o technologię silnika 

napędzanego energią wytworzoną przez fuzję jądrową. Zastosowanie syntezy wytworzy 

nieograniczone pokłady energii, co będzie się wiązało z jej praktyczną niewyczerpalnością, to 

może stać się korzystną perspektywą dla branży motoryzacyjnej i motorem napędzającym jej 

rozwój.  

Mój pomysł opiera się na zbudowaniu innowacyjnego silnika zawierającego w sobie 

kompaktowy reaktor, który będzie posiadał tzw. paliwo termojądrowe składające się                        

ze zjonizowanego gazu (deuteru albo mieszaniny deuteru i trytu), które w procesie 

kontrolowanej syntezy termojądrowej wytworzy pokłady energii. Zasilanie, czyli paliwo, ma 

pochodzić z izotopów wodoru (deuteru i trytu), które mogą być wydzielane z wody morskiej.   

Byłby to nowatorski następca silnika zarówno spalinowego jak i elektrycznego. Mając                 

w dzisiejszym świecie stworzone prototypy urządzeń do przeprowadzania kontrolowanej 

reakcji termojądrowej zwane tokamakami (zob. rys. 2), możemy stworzyć ich zmodyfikowane 

i zmniejszone wersje, tak aby wciąż można było uzyskiwać ogromną ilość energii 

wystarczającej na bardzo długi czas, tylko w mniejszej i bardziej kompaktowej przestrzeni21. 

Cały produkt umieszczony w silniku byłby wielkość ok. 4 kostek Rubika. Fuzja jądrowa 

wewnątrz niego wytworzyłaby energię potrzebną do zasilenia całego samochodu. Oczywiście, 

myśląc przyszłościowo, mój produkt wzbogaciłbym o sztuczną inteligencję, która byłaby w 

stanie prowadzić samodzielnie auto, otwierać, zamykać drzwi i być towarzyszem jazdy podczas 

samotnych podróży. Według moich przewidywań czeka nas nowoczesna przyszłość i 

powinniśmy do tego dążyć. Nasza planeta powinna stać się lepszym miejscem do życia dla 

pokoleń, aby nie musiały nigdy jej opuszczać.    

  

 
21 A. Gałkowski, Od JET-a do ITER-a. Ważny krok na drodze do energii taniej, bezpiecznej i przyjaznej 

środowisku, „Postępy Fizyki”, Polskie Towarzystwo Fizyczne Tom 56, z. 3, 2008, s. 103-107  
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Rysunek nr 2. Tokamak22  

  

Ogrzewające i dające Ziemi energię Słońce, kiedyś niestety zgaśnie, ponieważ gwiazdy 

nie świecą wiecznie. Uważam, że odpowiednio wykorzystana i okiełznana przez człowieka 

fuzja jądrowa na Ziemi będzie w stanie zastąpić zasilającą nas gwiazdę, a możliwości i 

praktyczna niewyczerpalność syntezy termojądrowej da energię do zasilania wszelkich 

urządzeń, maszyn i środków transportu.                        

  

Zakończenie  

  Patrząc na konieczność ochrony środowiska i widząc luki w branży motoryzacyjnej, 

sięgnąłem po pomysł wykorzystania fuzji jądrowej, w której upatruję nową nadzieję zarówno 

dla motoryzacji jak i naszej planety. Nastąpi rewolucja, która zmieni świat. Elon Musk już 

zaczął głosić: „będziecie mogli podróżować za darmo, w nieskończoność, na samym świetle 

słonecznym” 23 . Moim zdaniem innowacyjne auta z jakże wyszukaną technologią mogą 

stanowić korzystną perspektywę dla przyszłych producentów z branży motoryzacyjnej. Mimo 

iż wiem, że proces wytworzenia energii na podstawie omawianej syntezy jest bardzo 

skomplikowany, to tak jak w przypadku rozwoju komputera na pewno istnieje duża szansa na 

opracowanie proponowanego przeze mnie projektu. Z odpowiednim kapitałem i zespołem 

 
22 https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C83291%2Cwe-francji-zainaugurowano-budowe-

reaktoratermojadrowego-iter.html [dostęp: 23 styczeń 2021]  
23 H. McKenzie, Tesla, czyli jak Elon Musk zakończy epokę ropy naftowej, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy 

ZNAK Horyzont 2020, s. 69  

https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C83291%2Cwe-francji-zainaugurowano-budowe-reaktora-termojadrowego-iter.html
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C83291%2Cwe-francji-zainaugurowano-budowe-reaktora-termojadrowego-iter.html
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C83291%2Cwe-francji-zainaugurowano-budowe-reaktora-termojadrowego-iter.html
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pasjonatów z każdej potrzebnej dziedziny będzie można podjąć wyzwanie stworzenia nowej 

marki bardzo bezpiecznych i tanich w eksploatacji samochodów dostępnych dla każdego.  

Uważam, że potwierdziłem postawioną w pracy tezę, iż w ciągu najbliższych 20 lat fuzja 

jądrowa, jako źródło energii odnawialnej będzie dla nas i dla branży motoryzacyjnej korzystną 

perspektywą, a może i nawet ostatecznym rozwiązaniem.  
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