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ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΑ

Πειραματικοί Αντιδραστήρες

Shippingport, Dresden, Fermi I, 
Magnox

ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ

Εμπορικοί Αντιδραστήρες 

LWR-PWR, BWR, CANDU, 
VVER/RBMK

ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΙΑ

Προηγμένοι Αντιδραστήρες 
Ελαφρού Ύδατος  

ASWR, System 80+, AP600, 
EPR

ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΝΙΑ

Εξελιγμένος σχεδιασμός 

Υψηλή οικονομία

Βελτιωμένη ασφάλεια

Ελάχιστα απόβλητα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται ανασκόπηση της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας. Συγκριμένα, διερευνώνται οι προοπτικές της, αλλά και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από την εκτεταμένη χρήση της.

Αρχικά, αναφέρονται οι διαθέσιμες πηγές ενέργειας παγκοσμίως. Έπειτα, κατηγοριοποιούνται βάσει της ικανότητας χρήσης της ενέργειας, της κλασσικής χρήσης, της μακροχρόνιας διαθεσιμότητας, της εμπορικής

εφαρμογής και της προέλευσης.

Στη συνέχεια, η ανασκόπηση επικεντρώνεται στην πυρηνική ενέργεια, και συγκεκριμένα στους πυρηνικούς αντιδραστήρες σχάσης καθώς και στα σοβαρότερα ατυχήματα. Ως προς το πρώτο σκέλος, παρουσιάζονται,

αρχικά, οι γενιές των αντιδραστήρων, και ακολουθούν οι βασικές αρχές λειτουργίας του πυρηνικού αντιδραστήρα σχάσης και του αντιδραστήρα πεπιεσμένου ύδατος. Τα παραπάνω θέτουν τις βάσεις για την κατανόηση

των πιθανών αιτιών πρόκλησης ατυχήματος.

Εξετάζονται, έτσι, τα αίτια και οι συνέπειες σοβαρών πραγματικών πυρηνικών ατυχημάτων. Τα σοβαρότερα από αυτά είναι στο νησί Three Mile Island (TMI) στην Πενσυλβάνια το 1979, στο Τσέρνομπιλ στην Ουκρανία

της πρώην Σοβιετικής Ένωσης το 1986 και στη Φουκουσίμα της Ιαπωνίας το 2011. Ως προς το πρώτο, σύμφωνα με τις μετρήσεις, οι επιβαρύνσεις στο περιβάλλον και στην υγεία ήταν ανεκτές, σε αντίθεση με αυτό του

Τσέρνομπιλ, οι εκπομπές του οποίου επηρέασαν και την Ελλάδα. Η περίπτωση της Φουκουσίμα, η οποία είναι και η πιο πρόσφατη, εξακολουθεί να μην είναι υπό έλεγχο και η διαδικασία αντιμετώπισης των συνεπειών για

τον άνθρωπο και το περιβάλλον βρίσκεται σε πιο πρώιμο στάδιο.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα ατυχήματα διαπιστώνεται ότι προκαλούνται από ένα συνδυασμό ανειδίκευτου προσωπικού, προσπάθειας μείωσης του κόστους έναντι της ασφάλειας, δυσμενών φυσικών συνθηκών

και ελλιπούς σχεδιασμού. Απαιτούνται εκτεταμένες μελέτες από ανεξάρτητα επιστημονικά κέντρα, για την κατανόηση των συνεπειών για τη δημόσια υγεία, τον εντοπισμό νόσων σε πρώιμο στάδιο και τη βελτίωση των

προληπτικών μέτρων για τις μελλοντικές γενιές.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

•Υπάρχουν εύλογες αντιρρήσεις για την εγκατάσταση και χρήση πυρηνικών εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αντιρρήσεις που σχετίζονται με τις συνέπειες
μεγάλου ατυχήματος και την ανάγκη μακροχρόνιας διαχείρισης των ραδιενεργών καταλοίπων

•Η νομοθεσία της ΕΕ για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει εξελιχθεί σημαντικά κατά τα τελευταία έτη. Το 2009, οι ηγέτες της ΕΕ όρισαν ως στόχο έως το

2020 ένα μερίδιο 20 % της κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Τον Δεκέμβριο του 2018, τέθηκε σε ισχύ η αναθεωρημένη οδηγία για τις

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001), η οποία θεσπίζει έναν νέο δεσμευτικό στόχο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την ΕΕ για το 2030, σε τουλάχιστον

32 % της κατανάλωσης τελικής ενέργειας, με μια ρήτρα για πιθανή προς τα άνω αναθεώρηση έως το 2023.

•Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τον ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050. Σύμφωνα με αυτόν, προβλέπεται χαμηλό μερίδιο πυρηνικής ενέργειας και πολύ υψηλό μερίδιο

των ΑΠΕ ως προς την ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας (75% το 2050) και ως προς την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (97%).
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