
ΠΥΡΗΝΙΚΗ       ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Παρουσιάζουν οι: 

Χρήστος Τζιμπιτζίδης 

Αναστάσιος Μακατασίδης 

Ιωάννης Λεμονίδης 

 



Τι είναι η πυρηνική ενέργεια: 

• Πυρηνική ενέργεια ή Ατομική ενέργεια ονομάζεται η 
ενέργεια που απελευθερώνεται όταν 
μετασχηματίζονται ατομικοί πυρήνες. Είναι δηλαδή η 
δυναμική ενέργεια που είναι εγκλεισμένη στους 
πυρήνες των ατόμων λόγω της αλληλεπίδρασης των 
σωματιδίων που τα συνιστούν. Η πυρηνική ενέργεια 
απελευθερώνεται κατά τη σχάση ή σύντηξη  των 
πυρήνων και εφόσον οι πυρηνικές αντιδράσεις είναι 
ελεγχόμενες (όπως συμβαίνει στην καρδιά ενός 
πυρηνικού αντιδραστήρα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για να καλύψει ενεργειακές ανάγκες 



Ιστορία 

• Στις 16 Σεπτεμβρίου του 1954 ο Lewis Strauss, ο πρόεδρος της Αμερικάνικης επιτροπής Ατομικής 
ενέργειας, στάθηκε μπροστά σε ακροατήριο επιστημόνων στη Νέα Υόρκη και με σιγουριά τους 
διαβεβαίωσε ότι τα παιδιά τους θα απολάμβαναν την ηλεκτρική ενέργεια, υπερβολικά φτηνή, με 
μηδαμινό κόστος. Η πρώτη εργαστηριακή πυρηνική σχάση επιτεύχθηκε από τους φυσικούς Όττο Χα 
και Λίζε Μάιτνερ, το 1938 στο Βερολίνο. Οι δυο τους "βομβάρδισαν" ουράνιο με νετρόνια, σε μια 
προσπάθεια να το μετατρέψουν στο άγνωστο τότε στοιχείο με ατομικό αριθμό 93 (το ουράνιο έχει 
Α.Α. 92 και η προσθήκη στον πυρήνα του ενός νετρονίου θα έπρεπε, όπως είχε ήδη διαπιστωθεί ότι 
συνέβαινε με ελαφρύτερα στοιχεία, να το μετασχηματίσει σε ένα νέο στοιχείο με ένα πρωτόνιο 
παραπάνω). Το παραγόμενο όμως στοιχείο είχε ιδιότητες πολύ διαφορετικές από τις αναμενόμενες 
(για ένα βαρύ στοιχείο με Α.Α. 93), γεγονός ανεξήγητο για τους δύο επιστήμονες. 

• Εκείνη την περίοδο η Μάιτνερ λόγω της εβραϊκής  καταγωγής της υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει το 
Βερολίνο και ο Χαν συνέχισε τα πειράματά του με τον επίσης γερμανό φυσικό Φριτς Στράσμαν. 
Σύντομα οι τρεις (η Μάιτνερ εξόριστη στη Σκανδιναβία) κατέληξαν σε ένα πολύ τολμηρό 
συμπέρασμα: Το παραγόμενο στοιχείο με τις αναπάντεχες ιδιότητες ήταν βάριο, που έχει Α.Α. μόλις 
56. Αυτό σήμαινε ότι με κάποιο τρόπο η προσθήκη νετρονίου στον πυρήνα του ουρανίου 
προκαλούσε τη "σχάση" του, όπως ονόμασε τη διαδικασία η Μάιτνερ, σε δύο στοιχεία: Το Βάριο που 
ήδη ήταν γνωστό και ένα ακόμα στοιχείο (το οποίο αργότερα ονομάστηκε Τεχνήτιο) με Α.Α. 43, 
απελευθερώνοντας μάλιστα τεράστια ποσά ενέργειας. Εκείνο όμως που έκανε ακόμα πιο 
ενδιαφέρουσα την ανακάλυψη, ήταν η απελευθέρωση (με τη σχάση) δύο νετρονίων, παρέχοντας τη 
δυνατότητα για μια αλυσιδωτή αντίδραση. Έτσι, τα δύο νετρόνια που απελευθερώνονται κατά τη 
σχάση του πυρήνα Ουρανίου προκαλούν τη σχάση δύο πρόσθετων πυρήνων Ουρανίου, 
απελευθερώνοντας 4 νετρόνια που με τη σειρά τους προκαλούν τη σχάση τεσσάρων πυρήνων κοκ. 
Με τον τρόπο αυτό μια ελάχιστη ποσότητα Ουρανίου μπορεί να απελευθερώσει με την αλυσιδωτή 
σχάση της ένα γιγαντιαίο ποσό ενέργειας, που -όπως έγινε σύντομα κατανοητό- είναι δυνατό να 
χρησιμοποιηθεί είτε για ειρηνικούς σκοπούς (την κάλυψη ενεργειακών αναγκών) είτε για την 
κατασκευή πυρηνικών βομβών. 
 



Τα υπέρ….. 

• Ένα από τα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα 
της πυρηνικής ενέργειας είναι ότι δεν αυξάνει 
το ποσόν των αερίων που συντελούν στην 
ανάπτυξη του φαινομένου του θερμοκηπίου. 
Τα πυρηνικά απόβλητα παράγονται σε μικρές 
σχετικά ποσότητες, δεν απλώνονται, η δε 
πυρηνική ενέργεια είναι φτηνή. 



Τα κατά… 

• Υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα. Διαρροή 
ραδιενέργειας μπορεί να προκληθεί από ατύχημα σε 
ορυχείο ουρανίου, σε σταθμό εμπλουτισμού ουρανίου, 
κατά τη μεταφορά και αποθήκευση των καυσίμων, στη 
βιομηχανία πυρηνικών όπλων, στη συλλογή και 
αποθήκευση των πυρηνικών αποβλήτων, σε πυρηνικό 
πλοίο ή υποβρύχιο, από την πτώση πυρηνικού δορυφόρου 
και από ατύχημα σε νοσοκομείο ή ερευνητικό κέντρο που 
χρησιμοποιεί ραδιενεργά υλικά. Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι 
υπάρχουν στα ορυχεία, και στους σταθμούς πυρηνικής 
ενέργειας και επεξεργασίας αποβλήτων. Οι σταθμοί 
πυρηνικής ενέργειας αποτελούν μεγάλο κίνδυνο. Το 
παραμικρό λάθος στα περίπλοκα συστήματα ενός 
πυρηνικού σταθμού μπορεί να καταλήξει σε καταστροφή. 



Δυστυχήματα. 
• Το χειρότερο ατύχημα συνέβη στην πρώην Σοβιετική Ένωση, τη σημερινή 

Ουκρανία, στο Τσερνομπίλ, το 1986. Σ' αυτόν τον πυρηνικό σταθμό υπήρχαν 
4 αντιδραστήρες, ένας από τους οποίους επρόκειτο να σταματήσει 
προσωρινά να λειτουργεί για λόγους περιοδικής συντήρησης. Πριν απ' αυτό 
όμως αποφάσισαν να εξετάσουν για πόσο χρονικό διάστημα ο επιβραδυντής 
μπορούσε να παράγει ηλεκτρισμό. Η δοκιμή κατέληξε σε τρομερές εκρήξεις 
που έσπασαν τον αντιδραστήρα, προκάλεσαν φωτιά στο γραφίτη 
(επιβραδυντή) και έλιωσαν τα πυρηνικά καύσιμα. Από την κατεστραμμένη 
οροφή υπήρχε διαρροή ραδιενέργειας στη γύρω περιοχή για 10 μέρες. Οι 
συνέπειες ήταν καταστροφικές. Η περιοχή γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο 
υπέστη τη χειρότερη έκθεση στη ραδιενεργό σκόνη, αλλά οι διαδικασίες 
εκκένωσης της περιοχής δεν ξεκίνησαν πριν περάσουν 36 ώρες. 135.000 
άνθρωποι εκκένωσαν την περιοχή σε ακτίνα 35 χλμ. Η περιοχή θα είναι 
ακατάλληλη να κατοικηθεί για τις επόμενες δεκαετίες. Η ραδιενέργεια που 
διέρρευσε από το πυρηνικό εργοστάσιο σκότωσε εκατοντάδες ανθρώπους 
και χιλιάδες άλλοι εκτέθηκαν σε υπερβολικά μεγάλες ποσότητες επικίνδυνης 
ραδιενέργειας. Το πυρηνικό ατύχημα στο Τσερνομπίλ άνοιξε τα μάτια 
πολλών ανθρώπων και μετά την καταστροφή εμφανίστηκαν σε πολλές χώρες 
ομάδες κατά της πυρηνικής ενέργειας με αίτημα το κλείσιμο των πυρηνικών 
εργοστασίων. Το θέμα ανησύχησε και τις κυβερνήσεις, γεγονός που οδήγησε 
στην τρομερή αύξηση των συστημάτων back-up στα πυρηνικά εργοστάσια 
και στην προσεκτική επιλογή προσωπικού. 
 



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ: 

• Ένας συναγερμός ραδιενέργειας γίνεται με τη βοήθεια ενός παγκόσμιου σήματος 
συναγερμού σε περίπτωση που έχει συμβεί διαρροή ραδιενέργειας. Όλοι πρέπει να 
ξέρουμε πώς να προστατευθούμε από την ακτινοβολία αν ακούσουμε μια 
προειδοποίηση ή συναγερμό ραδιενέργειας.  
 
Μπείτε μέσα γρήγορα. Όσους περισσότερους τοίχους έχετε γύρω σας τόσο καλύτερα 
είστε προστατευμένοι, γι αυτό ένα αντιαεροπορικό καταφύγιο είναι η καλύτερη 
λύση. Αν είναι απολύτως απαραίτητο να βγείτε έξω, πρέπει να φορέσετε ρούχα που 
να καλύπτουν το δέρμα σας, να είναι εφαρμοστά, και να καθαρίζονται εύκολα. Μια 
μάσκα, μια πετσέτα ή χαρτοπετσέτα βοηθάει να εμποδίσετε μόρια ραδιενεργούς 
σκόνης να μπουν στα αναπνευστικά σας όργανα, όπως οι πνεύμονες. 

• Οι πόρτες και τα παράθυρα πρέπει να είναι καλά κλεισμένα και ο κλιματισμός εκτός 
λειτουργίας. Ακούτε τις οδηγίες από το ραδιόφωνο και μην τηλεφωνείτε στις αρχές 
για να ρωτήσετε για την κατάσταση γιατί θα υπερφορτωθούν οι τηλεφωνικές 
γραμμές, πράγμα που θα κάνει τη διάσωση ακόμα πιο δύσκολη. Σκεπάστε τις τροφές 
και το πόσιμο νερό. (Βάλτε τα τρόφιμα σε πλαστικές σακούλες ή σε καλά 
σφραγισμένα δοχεία, όπως το ψυγείο ή ο καταψύκτης. Τα τρόφιμα σε κονσέρβα 
είναι καλά προστατευμένα όπως είναι.). Εγκαταλείψτε την περιοχή όπου έγινε η 
διαρροή αν σας δοθεί τέτοια εντολή. Μη παίρνετε ταμπλέτες ιωδίου εκτός και αν 
σας συμβουλεύσουν οι αρχές να το κάνετε. 
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