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Η ΚΑΣΑΣΡΟΦΙΚΗ ΓΤΝΑΜΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

ΦΟΤΚΟΤΙΜΑ  
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
 
 
 
 

Σζνπλάκη 

Ση είλαη ην ηζνπλάκη; 

Πνηα είλαη ηα πην γλσζηά; 

Ππξεληθόο αληηδξαζηήξαο 

Ση είλαη έλαο ππξεληθόο αληηδξαζηήξαο; 

Καηεγνξίεο ππξεληθώλ αληηδξαζηήξσλ 

Ση θαύζηκα ρξεζηκνπνηεί 

ε ηη ρξεηάδεηαη ην ζύζηεκα ςύμεο ζε έλα ππξεληθό αληηδξαζηήξα 

Φνπθνπζίκα 

Πσο ην λεξό θαηέζηξεςε ηνλ ππξεληθό ζηαζκό ζηελ Φνπθνπζίκα. 

Πνηα κέηξα αζθαιείαο είραλ πάξεη θαη ηη πήγε ζηξαβά; 

Έρεη εθιπζεί ξαδηελέξγεηα ζηα ηξόθηκα θαη ζηνπο σθεαλνύο; Πνηα ηα απνηειέζκαηα . 
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Δηζαγσγή  

 

ηηο 11/3/2011 ζεηζκόο 9.0 βαζκώλ νδεγεί ζε ηζνπλάκη 15 κέηξσλ, ην νπνίν 

δεκηνύξγεζε πξόβιεκα ζηνπο αληηδξαζηήξεο ζηε Φνπθνπζίκα. Οη εθξήμεηο αξρίδνπλ 

θαη αλαγθάδνπλ ηνπο εξγάηεο λα απνκαθξπλζνύλ, νπόηε νη πξνζπάζεηεο ςύμεο 

δηαθόπηνληαη νδεγώληαο ζε λέεο εθξήμεηο. "Πξνθαλώο δελ αληηκεησπίδνπκε κία 

θαηάζηαζε παξόκνηα κε απηή ηνπ Σζεξλόκπηι, θαζώο ζηελ Ηαπσλία νη αληηδξαζηήξεο 

είραλ ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγνύλ γηα 24 ώξεο", δήισζε ν γεληθόο δηεπζπληήο ηεο 

Γαιιηθήο Τπεξεζίαο Ππξεληθήο Αζθάιεηαο Οιηβηέ Γθνππηά. "Σν πην πηζαλό είλαη λα 

πξόθεηηαη όρη γηα κία ππξεληθή έθξεμε αιιά κία ρεκηθή, πνπ νθείιεηαη ζηελ έθιπζε 

πδξνγόλνπ. Απηό βέβαηα δελ ζεκαίλεη όηη ε έθξεμε δελ έρεη πξνθαιέζεη ηελ έθιπζε 

ξαδηελέξγεηαο", επεζήκαλε ν Γθνππηά.  

ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΔΚΡΖΞΖ; ΥΖΜΗΚΖ ΔΚΡΖΞΖ; ΡΑΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ;  

Ση είλαη όια απηά θαη ηη  κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ; 

ήκεξα 29/2/2012 νη εηδήζεηο δείρλνπλ ηε Φνπθνπζίκα  έλα ρξόλν πεξίπνπ κεηά 

ηελ θαηαζηξνθή θαη αλαθέξνπλ όηη αθόκα ζπλερίδεη λα εθιύεηαη ξαδηελέξγεηα από ηνλ 

αληηδξαζηήξα. Μα πνύ ην ζπκήζεθαλ; Δκεηο ην είρακε μεράζεη. Πνηεο ιέμεηο δελ 

γλσξίδακε ηόηε; Α...λαη...ζπκεζήθακε! Σώξα ηηο κάζακε;...όρη....ΚΑΗΡΟ ΝΑ 

ΜΑΘΟΤΜΔ!!!!!!!! 
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ηόρνη 

 

 Σζνπλάκη 

Ση είλαη ην ηζνπλάκη; 

Πνηα είλαη ηα πην γλσζηά; 

 Ππξεληθόο αληηδξαζηήξαο 

Ση είλαη έλαο ππξεληθόο αληηδξαζηήξαο; 

Καηεγνξίεο ππξεληθώλ αληηδξαζηήξσλ 

Ση θαύζηκα ρξεζηκνπνηεί 

ε ηη ρξεηάδεηαη ην ζύζηεκα ςύμεο ζε έλα ππξεληθό αληηδξαζηήξα 

Φνπθνπζίκα 

Πσο ην λεξό θαηέζηξεςε ηνλ ππξεληθό ζηαζκό ζηελ Φνπθνπζίκα. 

Πνηα κέηξα αζθαιείαο είραλ πάξεη θαη ηη πήγε ζηξαβά;  

Έρεη εθιπζεί ξαδηελέξγεηα ζηα ηξόθηκα θαη ζηνπο σθεαλνύο; Πνηα ηα 

απνηειέζκαηα . 
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Ση είλαη ην ηζνπλάκη; 
 

Σν ηζνπλάκη είλαη ζαιάζζην θαηλόκελν, πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ απόηνκε 

κεηαηόπηζε κεγάισλ πνζνηήησλ λεξνύ, ζε έλα πδάηηλν ζρεκαηηζκό, όπσο έλαο 

σθεαλόο, κηα ζάιαζζα, κηα ιίκλε ή έλα θηόξδ. 

Σν ηζνπλάκη εθδειώλεηαη σο θύκαηα, ηα νπνία ζηα βαζηά λεξά ησλ σθεαλώλ 

νδεύνπλ κε κέζε ηαρύηεηα 210 κέηξσλ/δεπηεξόιεπην ή 756 ρηιηνκέηξσλ/ώξα. 

Γηαδίδνληαη κε κέησπα θπκάησλ, πνπ κπνξνύλ, λα πιεζηάζνπλ ζε πιάηνο, αθόκα θαη 

ηε γήηλε πεξίκεηξν θη νδεύνπλ κε ζύλεζεο κήθνο θύκαηνο ηεο ηάμεο ησλ 50 - 400 

ρηιηνκέηξσλ θαη ύςνο πνπ θπκαίλεηαη, ζπλήζσο, από κεξηθά εθαηνζηά, έσο 1 κε 2 

κέηξα. 

 

Φηάλνληαο ηα θύκαηα απηά ζε ξερά λεξά ράλνπλ ηελ ηαρύηεηά ηνπο, έσο 

θαη 20 θνξέο, αξρηθά ζην κπξνζηηλό ηνπο κέησπν, απηό πνπ θηάλεη πξώην ζηα 

ξερά, θαη έηζη ην κήθνο ηνπο κηθξαίλεη, θαζώο ην πίζσ κέξνο ηνπ θύκαηνο 

ηαμηδεύεη αθόκε, κε ζρεηηθά κεγαιύηεξε ηαρύηεηα. Σν κήθνο ηνπ θύκαηνο ελόο 

ηζνπλάκη κεηαβάιιεηαη, αθνινπζώληαο ηελ κεηαβνιή ηεο κέζεο ηαρύηεηάο ηνπ 

ζύκθσλα κε ην βάζνο ηεο ζάιαζζαο πνπ δηαηξέρεη, θαη ε νξκή ηνπ δηαηεξείηαη κε 

αληίζηνηρε κεηαβνιή ηνπ ύςνπο ηνπ. Φηάλνληαο ζηηο αθηέο ην θύκα ζπκπηέδεηαη 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A9%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CF%8C%CF%81%CE%B4
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%87%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%BC%CE%AE
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θαη θεξδίδεη ζε ύςνο, πνπ είλαη θαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη θαηαζηξεπηηθό 

θζάλνληαο ζηηο αθηέο, αθνύ ην ύςνο ηνπ δηαηεξείηαη θαη θαζώο εηζβάιιεη ζηελ 

ελδνρώξα. 

Ζ αξρηθή απόηνκε κεηαηόπηζε ηνπ λεξνύ, πνπ πξνθαιεί ηε γέλεζε ελόο 

ηζνπλάκη, κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα ζεηζκνύ, θπξίσο ππνζαιάζζηνπ, πνπ 

πξνθαιεί θαηαθόξπθε αλάηαμε ηνπ βπζνύ, παξαζαιάζζηαο θαηάξξεπζεο 

βνπλνπιαγηάο ή εθαηζηείνπ, ππνζαιάζζηαο εθαηζηεηαθήο έθξεμεο ή 

θαηνιίζζεζεο, θαζώο θαη πηώζεο ηθαλνύ κεγέζνπο νπξάληνπ ζώκαηνο ζηε 

ζάιαζζα. Δλώ ζε βαζηά λεξά ην ηζνπλάκη, ιόγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ εθεί, 

δελ ζεσξείηαη ζνβαξόο θίλδπλνο γηα ηηο πιένπζεο θαηαζθεπέο, θηάλνληαο ζηηο 

αθηέο έρεη ηδηαίηεξα θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο.(3)          

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF
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Πνηα είλαη ηα πην γλσζηά πεξηζηαηηθά ηζνπλάκη; 

 

 Γύξσ ζην 1615 π.Υ., έλα ππνζαιάζζην εθαίζηεην  ζην  λεζί ηεο Θήξαο,  

μέζπαζε κε ηεξάζηηα δύλακε. ύκθσλα κε ην Kέληξν Δξεπλώλ Σζνπλάκη, ε έθξεμε ηνπ 

εθαηζηείνπ δεκηνύξγεζε ην πξώην ηζνπλάκη πνπ θαηαγξάθεθε ζηελ ηζηνξία. Ζ Μηλσηθή 

έθξεμε, ζηελ Αξραία Διιάδα είρε σο απνηέιεζκα λα ζθνησζνύλ πάλσ από 100.000 

άλζξσπνη. Δλώ ε αθξηβήο αξηζκόο ησλ λεθξώλ ηεο αξραίαο απηήο θαηαζηξνθήο δελ ζα 

γίλεη πνηέ γλσζηόο, κεξηθνί εξεπλεηέο πηζηεύνπλ όηη κπνξεί λα πξναλήγγεηιε ην ηέινο 

ηνπ Μηλσηθνύ πνιηηηζκνύ ζην λεζί ηεο Κξήηεο. 

Γηα ηα ζύγρξνλα, όκσο, δεδνκέλα έλα άιιν πνιύ θαηαζηξνθηθό ηζνπλάκη ζπλέβε 

ην 1782 ζηελ Νόηηα Θάιαζζα ηεο Κίλαο, από ην νπνίν ζθνηώζεθαλ πάλσ από 40.000 

άλζξσπνη. Ζ αηηία ηνπ ηζνπλάκη ήηαλ έλαο ζεηζκόο. 

 

Παξόια απηά, ην κεγαιύηεξν ηζνπλάκη ζηελ ηζηνξία, ζύκθσλα κε δηαζέζηκα 

ζηνηρεία, ήηαλ απηό πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηελ έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ Κξαθαηόα πνπ 

βξίζθεηαη κεηαμύ ηεο Ηάβαο θαη ηεο νπκάηξαο ζηελ Ηλδνλεζία, ζηηο 27 Απγνύζηνπ  

1883. Σν κέγηζην ύςνο ησλ θπκάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, ππνινγίδεηαη ζηα 30 - 40 

κέηξα. ύκθσλα κε ην USGS (United States Geological Survey), ηα θύκαηα 

θαηέζηξεςαλ 165 ρσξηά κόλν ζηελ Ηάβα θαη νπκάηξα, ελώ θόζηηζαλ ηε δσή ζε 36.417 

άηνκα. Δπίζεο, ζηα πην ηξαγηθά ηζνπλάκη πνπ ζπλέβεζαλ πνηέ  θαηαινγίδεηαη θαη απηό 
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ηνπ Ηλδηθνύ Ωθεαλνύ ην 2004.  Ζ αηηία ήηαλ έλαο ππνζαιάζζηνο  ζεηζκόο. ηηο 26 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2004, έλαο κεγάινο ζεηζκόο έπιεμε  ζηα αλνηθηά ησλ αθηώλ ηεο 

νπκάηξα, ζηελ Ηλδνλεζία. O ζεηζκόο, πνπ ήηαλ κεηαμύ 9,1 -9,3 βαζκώλ ηεο θιίκαθαο 

Ρίρηεξ, δηήξθεζε πεξίπνπ 10 ιεπηά.  ρεδόλ 166.000 άλζξσπνη έραζαλ ηε δσή ηνπο 

κόλν ζηελ Ηλδνλεζία. Πάλσ από 35.000 ράζεθαλ ζηε ξη Λάλθα. Πεξίπνπ 2 

εθαηνκκύξηα άλζξσπνη εθηνπίζηεθαλ από ηα ζπίηηα ηνπο ζηελ Ηλδία, ηελ Ηλδνλεζία, ηε 

ξη Λάλθα, ηε Μηαλκάξ, ηελ Σατιάλδε, ηηο Μαιδίβεο θαη ηελ Αλαηνιηθή Αθξηθή. Ο 

αξηζκόο ησλ λεθξώλ ήηαλ 226.000 θαη ζεσξείηαη ν κεγαιύηεξνο κέρξη ζήκεξα πνπ 

πξνθιήζεθε  από έλα ηζνπλάκη.(5)    
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Ππξεληθόο αληηδξαζηήξαο 

 

Ππξεληθόο αληηδξαζηήξαο νλνκάδεηαη ε δηάηαμε εθείλε εληόο ηεο νπνίαο 

παξάγεηαη ελέξγεηα κε ειεγρόκελε αληίδξαζε ζράζεο. Ππξεληθή ζράζε νλνκάδεηαη ε 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλαο αζηαζήο αηνκηθόο ππξήλαο ρσξίδεηαη ζε δύν ή 

πεξηζζόηεξνπο ππξήλεο θαη θάπνηα παξαπξντόληα ζσκάηηα.             

 

                         

 

 

 

ηα παξαπξντόληα ηεο ζράζεο πεξηιακβάλνληαη θαη λεηξόληα, ηα νπνία κπνξνύλ 

λα πξνθαιέζνπλ πεξαηηέξσ ζράζεηο δεκηνπξγώληαο έηζη κηα απηνζπληεξνύκελε 

αιπζηδσηή αληίδξαζε ε νπνία ζε ειεγρόκελε, ρακειή ηαρύηεηα παξάγεη 

εθκεηαιιεύζηκε ελέξγεηα. ε κε ειεγρόκελε κεγάιε ηαρύηεηα πξνθαιεί έθξεμε ηεο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%B4%CF%89%CF%84%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%B4%CF%89%CF%84%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%B4%CF%89%CF%84%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
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νπνίαο ε ηζρύο είλαη κεγαιύηεξε από θάζε έθξεμε πνπ πξνέξρεηαη από ρεκηθέο 

αληηδξάζεηο, γεγνλόο πνπ βξίζθεη ρξήζε ζηελ θαηαζθεπή ππξεληθώλ όπισλ.  

Ο ππξεληθόο αληηδξαζηήξαο ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζζεί ζαλ κηα κεγάιε 

δεμακελή όπνπ ην ππξεληθό θαύζηκν πθίζηαηαη ππξεληθή ζράζε απειεπζεξώλνληαο 

έηζη ζεξκόηεηα. Σα άηνκα ηνπ ελ ιόγσ θαπζίκνπ, ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο, δηαζπώληαη 

απζόξκεηα εθπέκπνληαο λεηξόληα, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα πξνθαινύλ ηελ αιπζηδσηή 

αληίδξαζε πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ.     

 

 

Δθηόο από ππξεληθή ζράζε κπνξεί λα ππάξμεη ππξεληθή ζύληεμε όπνπ  έρνπκε 

ηε ζπλέλσζε ειαθξώλ ππξήλσλ ζε βαξύηεξνπο κε ηαπηόρξνλε απειεπζέξσζε 

ελέξγεηαο. 

Ζ ελέξγεηα πνπ απειεπζεξώλεηαη, νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ε ελέξγεηα ζύλδεζεο 

αλά λνπθιεόλην ζηα πξντόληα ηεο ζύληεμεο, είλαη κηθξόηεξε από ην άζξνηζκα ησλ 

ελεξγεηώλ ζύλδεζεο πνπ ραξαθηεξίδεη θάζε αληηδξόλ ζπζηαηηθό ηεο ζύληεμεο. Οπόηε κε 

ηε δεκηνπξγία ησλ πξντόλησλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζύληεμεο, ππάξρεη έλα "πεξίζζεπκα" 

ελέξγεηαο, πνπ νθείιεηαη ζηε δηαθνξά ησλ ελεξγεηώλ ζύλδεζεο ε νπνία 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%8C%CF%80%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%8C%CF%80%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%8C%CF%80%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
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απειεπζεξώλεηαη ζην πεξηβάιινλ κε κνξθή θηλεηηθήο ελέξγεηαο ζηα παξαπξντόληα θαη 

κε ηε κνξθή αθηηλνβνιίαο γ. 

Ππξεληθή ζύληεμε κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ κόλνλ ειαθξά ζηνηρεία, όπσο ηα 

ηζόηνπα (άηνκα ίδηνπ ζηνηρείνπ κε δηαθνξεηηθό αξηζκό λεηξνλίσλ)  ηνπ πδξνγόλνπ. Με 

ηελ ζέξκαλζε αεξίνπ πδξνγόλνπ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, πξνθαινύληαη ζπγθξνύζεηο 

ησλ ππξήλσλ ησλ αηόκσλ ηνπ πδξνγόλνπ, ηόζν νξκεηηθέο θαη βίαηεο πνπ ηειηθά απηνί 

ζπλελώλνληαη δεκηνπξγώληαο ζηαδηαθά, ππξήλεο ελόο άιινπ ζηνηρείνπ 

(κεηαζηνηρείσζε), ηνπ ειίνπ, εθιύνληαο ηαπηόρξνλα ζεξκηθή ελέξγεηα.(3) 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CE%B3%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CE%B3%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
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Καηεγνξίεο ππξεληθώλ αληηδξαζηήξσλ 

 

● Α. Αληηδξαζηήξεο ειαθξνύ ύδαηνο Απηνί δηαθξίλνληαη ζηνπο δύν επηκέξνπο 

ηύπνπο: 

1. Αληηδξαζηήξαο πεπηεζκέλνπ ύδαηνο θαη 

2. Εένληνο ύδαηνο 

● Β. Αληηδξαζηήξεο βαξένο ύδαηνο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο δηαθξίλνληαη ζε: 

1. Πεπηεζκέλνπ βαξένο ύδαηνο  

2. Αληηδξαζηήξαο δένληνο βαξένο ύδαηνο  

 

 

Ο αληηδξαζηήξαο πεπηεζκέλνπ ύδαηνο είλαη έλαο δεύηεξεο γεληάο ππξεληθόο 

αληηδξαζηήξαο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί λεξό ζε πςειή πίεζε ζαλ ςπθηηθό θαη 

επηβξαδπληή. Ζ θύξηα ςπθηηθή δεμακελή βξίζθεηαη ππό πίεζε γηα λα κε βξάζεη ην λεξό. 

Ο PWR (presurized water reactor = αληηδξαζηήξαο πεπηεζκέλνπ ύδαηνο) είλαη ν πην 

θνηλόο ηύπνο αληηδξαζηήξα θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε όιν ηνλ θόζκν.(3)   

 

 

 

http://www.chemview.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=993:%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-168-%CF%87%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%83&tmpl=component&print=1
http://www.chemview.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=993:%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-168-%CF%87%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%83&tmpl=component&print=1
http://www.chemview.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=993:%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-168-%CF%87%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%83&tmpl=component&print=1
http://www.chemview.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=993:%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-168-%CF%87%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%83&tmpl=component&print=1
http://www.chemview.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=993:%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-168-%CF%87%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%83&tmpl=component&print=1
http://www.chemview.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=993:%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-168-%CF%87%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%83&tmpl=component&print=1
http://www.chemview.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=993:%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-168-%CF%87%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%83&tmpl=component&print=1
http://www.chemview.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=993:%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-168-%CF%87%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%83&tmpl=component&print=1
http://www.chemview.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=993:%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-168-%CF%87%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%83&tmpl=component&print=1
http://www.chemview.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=993:%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-168-%CF%87%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%83&tmpl=component&print=1
http://www.chemview.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=993:%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-168-%CF%87%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%83&tmpl=component&print=1
http://www.chemview.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=993:%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-168-%CF%87%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%83&tmpl=component&print=1
http://www.chemview.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=993:%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-168-%CF%87%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%83&tmpl=component&print=1
http://www.chemview.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=993:%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-168-%CF%87%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%83&tmpl=component&print=1
http://www.chemview.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=993:%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-168-%CF%87%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%83&tmpl=component&print=1
http://www.chemview.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=993:%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-168-%CF%87%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%83&tmpl=component&print=1
http://www.chemview.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=993:%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-168-%CF%87%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%83&tmpl=component&print=1
http://www.chemview.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=993:%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-168-%CF%87%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%83&tmpl=component&print=1
http://www.chemview.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=993:%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-168-%CF%87%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%83&tmpl=component&print=1
http://www.chemview.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=993:%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-168-%CF%87%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%83&tmpl=component&print=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82_%CF%80%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CF%8D%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82_%CF%80%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CF%8D%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82_%CF%80%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CF%8D%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82_%CF%80%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CF%8D%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82_%CF%80%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CF%8D%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%B6%CE%AD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%8D%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%B6%CE%AD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%8D%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%B6%CE%AD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%8D%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82_%CF%80%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%ADo%CF%82_%CF%8D%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82_%CF%80%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%ADo%CF%82_%CF%8D%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82_%CF%80%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%ADo%CF%82_%CF%8D%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82_%CF%80%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%ADo%CF%82_%CF%8D%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82_%CF%80%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%ADo%CF%82_%CF%8D%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%B6%CE%AD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%ADo%CF%82_%CF%8D%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%B6%CE%AD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%ADo%CF%82_%CF%8D%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%B6%CE%AD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%ADo%CF%82_%CF%8D%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%B6%CE%AD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%ADo%CF%82_%CF%8D%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%B6%CE%AD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%ADo%CF%82_%CF%8D%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%B6%CE%AD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%ADo%CF%82_%CF%8D%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%B6%CE%AD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%ADo%CF%82_%CF%8D%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
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Σα θαύζηκα ησλ αληηδξαζηήξσλ θαη ε ςύμε 

απηώλ 

 

 Οη ζύγρξνλνη ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο ρξεζηκνπνηνύλ σο θαύζηκν 

εκπινπηηζκέλν νπξάλην ή κεηθηό νμείδην, ελώ θάπνηνη ρξεζηκνπνηνύλ θπζηθό νπξάλην 

(U). Σν νπξάλην εκθαλίδεηαη ζηε θύζε απνηεινύκελν από ηξία θπξίσο ηζόηνπα, ζε 

ζπγθεθξηκέλεο αλαινγίεο:  

238U ζε αλαινγία 99,274%  

235U ζε αλαινγία 0,720%  

234U ζε αλαινγία 0,005% 

Απηή ε ηζνηνπηθή ζύζηαζε ζεσξείηαη ζηαζεξή γηα όια ηα θνηηάζκαηα νπξαλίνπ 

πνπ βξίζθνληαη ζηε γε. Από ηα ηξία ηζόηνπα, ην κόλν πνπ κπνξεί λα «ζπληεξήζεη» κηα 

αιπζηδσηή αληίδξαζε είλαη ην 235U. Παξόια απηά αληηδξαζηήξεο βαξέσο ύδαηνο ή 

ζπλδπαζκνύ βαξέσο ύδαηνο θαη γξαθίηε κπνξνύλ λα επηηύρνπλ αιπζηδσηή αληίδξαζε, 

αθόκα θαη κε κε εκπινπηηζκέλν νπξάλην.              

ηελ πξάμε, ζηνπο πεξηζζόηεξνπο αληηδξαζηήξεο, ρξεζηκνπνηείηαη νπξάλην ην 

νπνίν έρεη ππνζηεί επεμεξγαζία, ώζηε ε πεξηεθηηθόηεηά ηνπ ζε 235U λα αλέβεη ζην 3-

5%, πνζνζηό πνπ ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα ηελ επίηεπμε θαη ζπληήξεζε ηεο 

αληίδξαζεο ζράζεο. πκπιεξσκαηηθά, ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο πνπ έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί ζε ππνβξύρηα θαη άιια πνιεκηθά ζθάθε έρεη αλαθεξζεί λα ρξεζηκνπνηνύλ 

νπξάλην κε βαζκό εκπινπηηζκνύ κέρξη θαη 90%. 

Ζ ζράζε ησλ αηόκσλ ηνπ 235U παξάγεη λεηξόληα ηα νπνία είλαη θνξείο κεγάισλ 

πνζνηήησλ ελέξγεηαο. Ζ αληίδξαζε ζπληεξείηαη κόλν όηαλ ν αξηζκόο ησλ λεηξνλίσλ 

πνπ παξάγνληαη από ηε ζράζε είλαη ίζνο κε ηνλ αξηζκό ησλ λεηξνλίσλ πνπ 

απνξξνθνύληαη από άιια άηνκα (παξαπξντόληα ζράζεο) ή δηαθεύγνπλ από ηνλ 

ππξήλα. Όκσο πέξα από ηε δηαηήξεζε απηνύ ηνπ ηζνδπγίνπ, πξέπεη ηα λεηξόληα λα 

επηβξαδπλζνύλ, θαζώο ε ζράζε είλαη πην απνδνηηθή κε λεηξόληα ρακειήο ελέξγεηαο. Γηα 

ην ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηείηαη επηβξαδπληήο πνπ είλαη θαηά θαλόλα λεξό,ην νπνίν 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8C_%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8C_%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8C_%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
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πεξηέρεη πδξνγόλν, ην νπνίν είλαη πξσηόλην θαη έρεη ζρεδόλ ίζε κάδα κε ηα λεηξόληα ηεο 

ζράζεο νπόηε όηαλ ζπγθξνύνληαη ηα λεηξόληα ράλνπλ πνιύ ελέξγεηα θαη 

επηβξαδύλνληαη ή θαη ζπιιακβάλνληαη (neutron capture), ή γξαθίηεο (θπξίσο ζηνπο 

αληηδξαζηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή πινπησλίνπ), άιια θαη βαξύ 

ύδσξ ην νπνίν παξνπζηάδεη κηθξόηεξε πηζαλόηεηα ζύιιεςεο ησλ λεηξνλίσλ ζε ζρέζε 

κε ην θπζηθό λεξό θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο επηβξαδπληήο ζε αληηδξαζηήξεο 

πνπ σο θαύζηκν ρξεζηκνπνηνύλ θπζηθό νπξάλην. Αθόκε σο πγξό, ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζηεξενύο επηβξαδπληέο, έρεη ηε δπλαηόηεηα θπθινθνξίαο θαη κπνξεί λα δξάζεη σο κέζν 

ςύμεο θαη κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο ζε θιεηζηό βξόρν, από ηνλ ππξήλα ηνπ αληηδξαζηήξα 

ζε γελλήηξηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ο επηβξαδπληήο ιεηηνπξγεί ηαπηόρξνλα 

θαη σο αλαθιαζηήξαο λεηξνλίσλ, θαζώο κεηώλεη ηνλ αξηζκό ησλ λεηξνλίσλ πνπ 

δηαθεύγνπλ από ηνλ ππξήλα. 

   

  

 

 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληίδξαζεο ζράζεο, κέξνο ησλ 

λεηξνλίσλ πνπ απειεπζεξώλνληαη απνξξνθνύληαη από άιια άηνκα θαη δεκηνπξγνύλ ηα 

παξαπξντόληα ηεο ζράζεο. Κάπνηα από απηά ηα παξαπξντόληα είλαη επίζεο ζράζηκα 

θαη άξα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο αληίδξαζεο. Όκσο άιια, έρνληαο κεγάιεο 
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δηαηνκέο απνξξόθεζεο λεηξνλίσλ, απιώο απνξξνθνύλ λεηξόληα θαη δειεηεξηάδνπλ ην 

θαύζηκν ηνπ αληηδξαζηήξα. 

Ζ ζπλερήο ζπζζώξεπζε ησλ ηειεπηαίσλ νδεγεί, ζε ζπλδπαζκό κε ηε κείσζε ηνπ 

235U ιόγσ ζράζεο, ζηελ εμάληιεζε ηνπ θαπζίκνπ θαη ηελ απώιεηα θξίζηκεο 

θαηάζηαζεο, δειαδή ην ζηακάηεκα ηνπ αληηδξαζηήξα . Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ 

απαηηείηαη ε πεξηνδηθή αιιαγή ηνπ θαπζίκνπ ελόο ππξεληθνύ αληηδξαζηήξα. Σν κεηθηό 

νμείδην εθηόο από νπξάλην πεξηέρεη θαη ηα ηζόηνπα Pu239 θαη Pu240 ηνπ πινπησλίνπ. 

Τπάξρνπλ θαη αληηδξαζηήξεο ζράζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ σο θαύζηκα είηε ην 

πινπηώλην είηε ην ηζόηνπν U233 ηνπ νπξαλίνπ. 

Σν θαύζηκν βξίζθεηαη ζε εηδηθνύο θνξείο, ζε κνξθή ξάβδσλ θαπζίκνπ. Απηέο νη 

ξάβδνη ηνπνζεηνύληαη κε θαζνξηζκέλε δηάηαμε κέζα ζηνλ επηβξαδπληή, ν νπνίνο είλαη 

γξαθίηεο ή βαξύ ύδσξ θαη ζθνπόο ηνπ είλαη λα επηβξαδύλεη ηα λεηξόληα πνπ 

παξάγνληαη από ηηο ζράζεηο.                 Οη ξπζκηζηηθέο ξάβδνη, πνπ ρξεζηκεύνπλ ζηε 

δηαηήξεζε ελόο ζηαζεξνύ ξπζκνύ ζράζεο, εηζέξρνληαη ζηνλ ππξήλα ηνπ επηβξαδπληή 

θαη ε ζέζε ηνπο κεηαβάιιεηαη έηζη ώζηε λα επηηεπρζεί ν επηζπκεηόο ξπζκόο ζράζεο· 

όηαλ νη ξάβδνη είλαη βαζύηεξα κέζα ζηνλ ππξήλα, επηβξαδύλνπλ πεξηζζόηεξα λεηξόληα 

θη έηζη κεηώλεηαη ν ξπζκόο ζράζεσλ. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη όηαλ νη ξάβδνη 

απνζύξνληαη. 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
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Έλα ςπθηηθό πιηθό θπθινθνξεί ππό πίεζε κέζα ζηα ιεγόκελα "θαλάιηα" ηνπ 

επηβξαδπληή. θνπόο ηεο θπθινθνξίαο ηνπ ςπθηηθνύ είλαη ε απαγσγή ηεο ζεξκηθήο 

ελέξγεηαο θαη ε κεηαθνξά ηεο ζε ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο. Ο επηβξαδπληήο βξίζθεηαη ζην 

εζσηεξηθό ραιύβδηλνπ πξνζηαηεπηηθνύ πεξηβιήκαηνο, θαηαζθεπαζκέλνπ έηζη ώζηε λα 

αληέρεη ζηηο πςειέο πηέζεηο θαη ζεξκνθξαζίεο ζην εζσηεξηθό ηνπ αληηδξαζηήξα. Γύξσ 

από ην ραιύβδηλν πεξίβιεκα ππάξρεη ζσξάθηζε από ζθπξόδεκα πνπ εκπνδίδεη ηε 

ξαδηελέξγεηα λα θηάζεη ζηνπο ρεηξηζηέο ηνπ αληηδξαζηήξα θαη ην πεξηβάιινλ, ηόζν ζε 

ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο όζν θαη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%BC%CE%B1
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Φνπθνπζίκα 

 

Μεηά ην θνληθό ηζνπλάκη ηεο 11εο Μαξηίνπ 2011, απειεπζεξώζεθε από ην 

εξγνζηάζην Φνπθνπζίκα - Νηαΐηζη ξαδηελεξγόο αηκόο.  

 

 

Ζ πνζόηεηα ξαδηελεξγνύ Καηζίνπ-137 πνπ έρεη δηαξξεύζεη κέρξη ζήκεξα από ηνλ 

θαηεζηξακκέλν ππξεληθό ζηαζκό Φνπθνπζίκα - Νηαΐηζη είλαη ηζνδύλακε κε 168 

ππξεληθέο βόκβεο ζαλ απηή πνπ έπεζε ζηε Υηξνζίκα. Βέβαηα ε ηήμε ησλ 

αληηδξαζηήξσλ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί άκεζα ζπγθξίζηκε κε ηηο ππξεληθέο εθξήμεηο, 

δηεπθξίληζαλ νη εηδηθνί. 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο Υηξνζίκα, ηα ξαδηελεξγά ηζόηνπα πνπ απειεπζέξσζαλ νη 

βόκβεο δελ έπαημαλ κεγάιν ξόιν ζηελ θαηαζηξνθή. Σα πεξίπνπ 140.000 ζύκαηα ηεο 

επίζεζεο ζθνηώζεθαλ από ηελ αθξαία ζεξκόηεηα, ην σζηηθό θύκα θαη ηα λεηξόληα ηεο 

εθηπθισηηθήο έθξεμεο. Απηό ζεκαίλεη όηη «δελ είλαη ινγηθό λα πξνρσξνύκε ζε απιέο 

ζπγθξίζεηο βαζηδόκελνη κόλν ζηελ πνζόηεηα ησλ ηζνηόπσλ πνπ απειεπζεξώζεθαλ» 

ηόληζε θπβεξλεηηθόο αμησκαηνύρνο ζηελ εθεκεξίδα Tokyo Shimbun. 



18 

 

 

Παξόια απηά, ε ζύγθξηζε κε ηε Υηξνζίκα δίλεη κηα εηθόλα γηα ην κέγεζνο ηεο λέαο 

θαηαζηξνθήο. Οη εξεπλεηέο ηεο ηαπσληθήο θπβέξλεζεο εθηηκνύλ όηη από ηε Φνπθνπζίκα 

έρεη δηαξξεύζεη κέρξη ζήκεξα Καίζην-137 πνπ αληηζηνηρεί κε 15.000 ΣeraΒecquerel 

(Βecquerel = κνλάδα κέηξεζεο ξαδηελέξγεηαο πνπ ηζνύηαη κε κηα ππξεληθή δηάζπαζε 

αλά δεπηεξόιεπην, ζπκβνιίδεηαη κε ην Bq). πγθξηηηθά, ε βόκβα νπξαλίνπ πνπ έξημαλ νη 

Ακεξηθαλνί ζηε Υηξνζίκα ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ηνπ Β' Παγθόζκηνπ Πνιέκνπ 

απειεπζέξσζε 89 ΣeraΒecquerel. 

 

 

 

 

 

 Μηα δηαθνξεηηθή έξεπλα ηεο ηαπσληθήο θπβέξλεζεο έδεημε όηη, ζε νξηζκέλα 

ζεκεία εληόο ηεο δώλεο απνθιεηζκνύ γύξσ από ην εξγνζηάζην ηεο Φνπθνπζίκα, ηα 

http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%BF
http://el.wiktionary.org/w/index.php?title=Bq&action=edit&redlink=1
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επίπεδα ξαδηελέξγεηαο είλαη πάλσ από 500 millisievert αλά έηνο, δειαδή 25 θνξέο 

πεξηζζόηεξν από ην εηήζην απνδεθηό όξην.(1)  
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Καξραξίαο Κύθισπαο ιόγσ ηεο κόιπλζεο ηεο ζάιαζζαο από ηελ έθξεμε ζηε Φνπθνπζίκα. 
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Πσο ην λεξό θαηέζηξεςε ηνλ ππξεληθό ζηαζκό 

ζηελ  Φνπθνπζίκα 

  

Οη θαηαζηξνθέο πξνέθπςαλ σο αθνινπζία ηνπ γεγνλόηνο ηνπ κεγάινπ ζεηζκνύ 

ζην εληάη θαη ηνπ ηζνπλάκη πνπ ηνλ αθνινύζεζε. Ζ αιιεινπρία ησλ γεγνλόησλ απηώλ 

ζην εξγνζηάζην ηεο Φνπθνπζίκα δελ είλαη μεθάζαξε, θαίλεηαη όκσο πσο ηα 

πξνβιήκαηα επηδεηλώζεθαλ από ην ηζνπλάκη πνπ ρηύπεζε ηηο εγθαηαζηάζεηο ιίγεο 

ώξεο κεηά ην ζεηζκό. 

 

 

 

Σηο κέξεο κεηά ηα γεσινγηθά γεγνλόηα ζεκεηώζεθαλ εθξήμεηο ζε αληηδξαζηήξεο 

ηνπ ζηαζκνύ θαη θαηαγξάθεθε δηαξξνή κεγάιεο πνζόηεηαο ξαδηελέξγεηαο ζην 

πεξηβάιινλ. Κύξηα αηηία πνπ ζπλέηεηλε ζηελ θαηαζηξνθή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ήηαλ ε κε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ςύμεο ησλ αληηδξαζηήξσλ σο αθόινπζν ηνπ αλεπαξθνύο 

ζρεδηαζκνύ πξνζηαζίαο γηα πεξίπησζε θπζηθήο θαηαζηξνθήο ηέηνηνπ κεγέζνπο. 
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Δπηπιένλ παξάγνληεο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηα ππξεληθά αηπρήκαηα ήηαλ θαη ε θαθή 

θαηάζηαζε ησλ αληηδξαζηήξσλ (παιαηόηεηα, ξσγκέο, πξνεγνύκελα αηπρήκαηα πνπ 

ζπγθαιύθζεθαλ) θαη ε αύμεζε ηεο παξαγσγήο (θαηαπόλεζε) κε ηαπηόρξνλεο 

νηθνλνκηθέο πεξηθνπέο (αλεπαξθήο ζπληήξεζε) εηο  βάξνο ηεο αζθάιεηαο. 

Ζ κνλάδα πεξηειάκβαλε 6 αληηδξαζηήξεο δένληνο ύδαηνο. Σελ εκέξα ηνπ 

ζεηζκνύ ιεηηνπξγνύζαλ νη αληηδξαζηήξεο 1, 2 θαη 3 ελώ νη ππόινηπνη είραλ ηεζεί εθηόο 

ιεηηνπξγίαο γηα ζπληήξεζε. Με ην ζεηζκό εηζήρζεθαλ επηηπρώο νη ξάβδνη ειέγρνπ 

αλάκεζα ζηα ππξεληθά θαύζηκα ζε όινπο ηνπο αληηδξαζηήξεο, ώζηε λα ηα θαιύςνπλ 

θαη λα δηαθνπεί ε άκεζε ζέξκαλζε ηνπ λεξνύ από ηηο αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο. Παξόια 

απηά ηα θαύζηκα ζηνλ ππξήλα ηνπ αληηδξαζηήξα είραλ αθόκε ηελ αλάγθε ςύμεο, ην 

ειάρηζην γηα κεξηθέο εκέξεο ώζηε λα απνθεπρζεί, έζησ, ην ιηώζηκν ηεο θαηαζθεπήο από 

ηελ αλακελόκελε άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη θαη' επέθηαζε ε δηαξξνή ξαδηελέξγεηαο 

ζην πεξηβάιινλ. 

 

 

 

 

 

Ακέζσο κεηά ην ζεηζκό δηαθόπεθε ε παξνρή ειεθηξηθνύ   ξεύκαηνο θαη βγήθε 

εθηόο ιεηηνπξγίαο ην ζύζηεκα ςύμεο κε ηηο αληιίεο λεξνύ. Ρπζκίζηεθαλ θαη ηέζεθαλ ηόηε 

ζε ιεηηνπξγία νη ληίδει ειεθηξνγελλήηξηεο νη νπνίεο ιεηηνύξγεζαλ γηα κεξηθέο ώξεο, 

ζπληεξώληαο ην ζύζηεκα ςύμεο, σο θαη ηε ζηηγκή πνπ εηζέβαιε ην ηζνπλάκη θαη ηηο 

έζεζε εθηόο ιεηηνπξγίαο θαηαζηξέθνληαο ηηο.  
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Σα κέηξα πνπ πήξαλ 

 

Οη ππεύζπλνη απνθάζηζαλ ηόηε λα εθηνλώζνπλ ηελ νινέλα απμαλόκελε πίεζε 

ζηνλ ππξήλα ησλ αληηδξαζηήξσλ 1 θαη 3, αθήλνληαο λα δηαθύγεη ξαδηελεξγόο αηκόο, 

γηα λα απνηξέςνπλ ελδερόκελε έθξεμε πνπ ζα νδεγνύζε ζηελ ηήμε ηνπ θειύθνπο ηνπο. 

Πξνθαλώο νη ελέξγεηεο δελ ήηαλ επαξθείο θαη ε ζεξκνθξαζία ζπλέρηζε λα απμάλεη κε 

απνηέιεζκα ε επέλδπζε (ξάβδνη ειέγρνπ) ησλ ππξεληθώλ θαπζίκσλ από δηξθόλην λα 

ζεξκαλζεί ζηνπο 1200°C θαη ην δηξθόλην λα αληηδξάζεη κε ην λεξό δίλνληαο νμείδην ηνπ 

δηξθνλίνπ θαη πδξνγόλν. Όηαλ ν ξαδηελεξγόο αηκόο, πνπ πεξηείρε πδξνγόλν, βγήθε από 

ηηο βαιβίδεο εθηόλσζεο ζηελ αηκόζθαηξα, ην πδξνγόλν αληέδξαζε κε ην νμπγόλν είηε 

ηνπ αέξα είηε θαη ηνπ λεξνύ ηνπ αηκνύ θαη αθνινύζεζε έθξεμε. ύκθσλα κε καξηπξίεο 

ην θέιπθνο ηνπ ππξήλα δελ θαηαζηξάθεθε, θαηέξξεπζε όκσο κεξηθώο ην εμσηεξηθό 

πεξίβιεκα πνπ ήηαλ έηζη ζρεδηαζκέλν γηα λα απνκαθξύλεη ηελ πίεζε. 
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Υσξίο ειεθηξηθή ηζρύ θαη ρσξίο ην ζύζηεκα ζσιελώζεσλ θαη αληιηώλ πνπ 

θαηαζηξάθεθε από ηελ έθξεμε ηνπ πεξηβιήκαηνο ησλ αληηδξαζηήξσλ νη αξρέο 

απνθάζηζαλ λα ςύμνπλ ηα ππέξζεξκα ππξεληθά θαύζηκα κε ηελ εηζαγσγή ζαιαζζηλνύ 

λεξνύ ζε κηα ηειεπηαία πξνζπάζεηα λα απνθεπρζεί ε πιήξεο ηήμε ηνπ θειύθνπο ηνπ 

ππξήλα ησλ αληηδξαζηήξσλ. ην ζεκείν απηό θαίλεηαη λα έρεη επέιζεη ήδε ηήμε ζην 

εζσηεξηθό ησλ ππξήλσλ θαηαζηξέθνληαο ηα ππξεληθά θαύζηκα θαη ν αηκόο πνπ 

αλαγθαζηηθά εθηνλώλεηαη ζπλερώο είλαη ξαδηελεξγόο, πξνθαλώο πεξηέρνληαο θαίζην-

137 θαη ηώδην-131 κε ρξόλν εκηδσήο 30 ρξόληα θαη 8 εκέξεο, αληίζηνηρα, πνπ ηα θάλεη 

άθξσο επηθίλδπλα θαηά πεξίπησζε. 
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Ραδηελέξγεηα ζηνπο σθεαλνύο θαη ζηα ηξόθηκα 

  

Πεξίπνπ ην 20% ηνπ θαηζίνπ πνπ απειεπζεξώζεθε από ηελ έθξεμε ζηε 

Φνπθνπζίκα, θαηέιεμε ζηελ μεξά, κέζα θαη γύξσ από ην εξγνζηάζην, όπσο δήισζε ν 

εξεπλεηήο Υηξόζη Σαθαράζη, ν νπνίνο ηόληζε πσο ε ζάιαζζα κνιύλζεθε ζαθώο 

πεξηζζόηεξν από ηε ζηεξηά.  Γεδνκέλνπ όηη ην 90% ηνπ ρξόλνπ ν άλεκνο θπζάεη πξνο 

ηε ζάιαζζα, απηά πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε ζηεξηά – εθθέλσζε πεξηνρώλ, κνιπζκέλν 

θαγεηό θαη λεξό κε πςειά επίπεδα ξαδηελέξγεηαο – δελ απνηεινύλ παξά έλα κηθξό 

δείγκα ηνπ ηη ζπκβαίλεη ζηε ζάιαζζα. Σν ππόινηπν 80% δηνρεηεύζεθε ζηνλ Δηξεληθό 

σθεαλό θαη από εθεί δηαρύζεθε ζηνπο άιινπο σθεαλνύο ηεο Γεο, όπσο εθηηκνύλ νη 

εξεπλεηέο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Μεηεσξνινγηθώλ Δξεπλώλ ηεο Ηαπσλίαο.   Οη κειέηεο 

πάλησο, πξόζζεζε, δείρλνπλ, παξόια απηά, όηη ην επίπεδν ηεο ζαιάζζηαο κόιπλζεο 

είλαη αξθεηά θάησ από απηό πνπ ζεσξείηαη επηθίλδπλν γηα ηνπο αλζξώπνπο. 

 

Σν ξαδηελεξγό ηζόηνπν θαίζην-137, πνπ έρεη δσή άλσ ησλ 30 εηώλ, ζύκθσλα κε 

ηνπο εξεπλεηέο, δηεζπάξε επξέσο όηαλ εηζήιζε ζηα λεξά ηνπ σθεαλνύ. Κάζε 

ξαδηελεξγό ζσκαηίδην έρεη κέγεζνο κηθξόηεξν από έλα εθαηνκκπξηνζηό ηνπ κέηξνπ, 

δειαδή πεξίπνπ ην έλα έβδνκν ηνπ κεγέζνπο ελόο αλζξσπίλνπ εξπζξνύ θπηηάξνπ. 

Οη πξνζνκνηώζεηο ησλ Ηαπώλσλ εξεπλεηώλ ζε ππνινγηζηή δείρλνπλ όηη ηα 

ξαδηελεξγά πιηθά, πνπ εθηνμεύζεθαλ από ηηο 11 Μαξηίνπ θαη κεηά, κεηαθέξζεθαλ 

αξρηθά από ηνπο αλέκνπο πξνο ηα βνξεηναλαηνιηθά, πξνο ηελ αλαηνιηθή Ρσζία θαη ηελ 

Αιάζθα, θαη έπεηηα έπεζαλ ζηνλ Δηξεληθό σθεαλό θζάλνληαο κέρξη ηε δπηηθή αθηή ησλ 

ΖΠΑ ζηηο 17 Μαξηίνπ. ε κία πεξίπνπ εβδνκάδα (ζηηο 24 Μαξηίνπ) ππνινγίδεηαη όηη ε 

ζαιάζζηα ξαδηελέξγεηα είρε πιένλ θάλεη ηνλ πξώην πιήξε θύθιν ηεο Γεο. 
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ύκθσλα κε ην πεξηνδηθό New Scientist,  ε ξαδηελέξγεηα ζηε Φνπθνπζίκα ήηαλ 

ηειηθά κηθξόηεξε ηεο πξνβιεπόκελεο. Απηό εμεγείηαη, επεηδή ζηελ Ηαπσλία δηέξξεπζε 

ηειηθά ζηελ αηκόζθαηξα δέθα θνξέο ιηγόηεξε ξαδηελέξγεηα από ό,ηη ζην Σζέξλνκπηι. 

Βνήζεζε επίζεο ε ηαρεία αληίδξαζε ησλ ηαπσληθώλ αξρώλ θαη ε πεηζαξρία ηνπ ηνπηθνύ 

πιεζπζκνύ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζζεί ε έθζεζε ησλ αλζξώπσλ ζηε ξαδηελέξγεηα.  

Παξόια απηά, ζε επίπεδα 17 θνξέο πςειόηεξα από ηα επηηξεπηά βξίζθεηαη ε 

ξαδηελέξγεηα ζηα ππόγεηα ύδαηα θάησ από ηνλ αληηδξαζηήξα 2 ηνπ θαηεζηξακκέλνπ 

από ην ηζνπλάκη ηεο 11εο Μαξηίνπ ππξεληθνύ εξγνζηαζίνπ ηεο Φνπθνπζίκα. Οη 

εξγαδόκελνη ζην ππξεληθό εξγνζηάζην άξρηζαλ ηνλ Ηνύλην λα θαζαξίδνπλ ην κνιπζκέλν 

κε ξαδηελέξγεηα λεξό, ώζηε λα επαλαιεηηνπξγήζεη θαλνληθά ην ζύζηεκα ςύμεο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ, αλαθνίλσζε ε ηαπσληθή θπβέξλεζε. 

http://www.econews.gr/tag/%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1
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Οη εηδηθνί εθηηκνύλ πσο ζπλερίδεηαη ε δηαξξνή κνιπζκέλνπ κε ξαδηελέξγεηα λεξνύ 

από ηελ ηνπξκπίλα ηνπ ππξεληθνύ αληηδξαζηήξα. ύκθσλα κε ηελ TEPCO (Tokyo 

Electric Power) , 87.000 ηόλνη κνιπζκέλνπ λεξνύ έρνπλ πιεκκπξίζεη ηα ππόγεηα θάησ 

από ηνπο αληηδξαζηήξεο 1 θαη 4 ηνπ εξγνζηαζίνπ, αιιά θαη θνληηλέο ηάθξνπο. Δπίζεο 

πεξίπνπ 500 ηόλνη κνιπζκέλνπ λεξνύ δηαξξένπλ θάζε εκέξα από ηνπο αληηδξαζηήξεο. 

Ζ TEPCO απνθάζηζε λα απνξξίςεη 15.000 ηόλνπο ξαδηελεξγνύ λεξνύ ζηε ζάιαζζα. 

πγθεθξηκέλα, ε εηαηξεία αλαθνίλσζε όηη ζα αδεηάζεη ηηο δεμακελέο από ην ππάξρνλ 

ξαδηελεξγό λεξό, πξνθεηκέλνπ λα ηηο αμηνπνηήζεη γηα ηελ απνζήθεπζε λεξνύ κε πνιύ 

πςειόηεξα επίπεδα ξαδηελέξγεηαο. Κάηη ηέηνην ζα έρεη ζνβαξέο επηπηώζεηο γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία ησλ αλζξώπσλ, γηα πνιιά ρξόληα.  

 

Σηο ηειεπηαίεο κέξεο, βξέζεθαλ αθόκα πςειόηεξα επίπεδα ξαδηελεξγνύο 

ξύπαλζεο ζε δείγκαηα ζαιαζζηλνύ λεξνύ, πνπ πξνέξρνληαη από απνζηάζεηο 40 

ρηιηνκέηξσλ καθξηά από ηνπο αληηδξαζηήξεο ηεο Φνπθνπζίκα. Φύθηα πνπ ζπιιέρζεθαλ 

πξηλ δύν εβδνκάδεο, επίζεο 40 ρηιηόκεηξα καθξηά, είραλ ήδε ηδηαίηεξα πςειέο 

ζπγθεληξώζεηο ξαδηντζνηόπσλ (2,540,000 Becquerel /θηιό ησδίνπ θαη 2,650,000 

Becquerel /θηιό Καηζίνπ), δειαδή ρηιηάδεο θνξέο πάλσ από ηα όξηα. 

 

Ζ Greenpeace θάιεζε ηελ ηαπσληθή θπβέξλεζε λα ζεβαζηεί ηα επηζηεκνληθά 

δεδνκέλα θαη ηελ πγεία ησλ αλζξώπσλ, μεθηλώληαο από ηελ επέθηαζε ηεο δώλεο 

απνθιεηζκνύ ζηα 30 ρηιηόκεηξα, πεξηκεηξηθά ηνπ ππξεληθνύ ζηαζκνύ. Ζ αληίδξαζε ηεο 

ηαπσληθήο θπβέξλεζεο όκσο εμαθνινπζεί λα είλαη ζπνξαδηθή θαη αληηθξνπόκελε, κε 

απνηέιεζκα ν ληόπηνο πιεζπζκόο λα βξίζθεηαη ζε ζύγρπζε θαη λα κελ πξνζηαηεύεηαη 

επαξθώο. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ αλίρλεπζε ξαδηελέξγεηαο ζε ηξόθηκα, πςειά πνζνζηά ηεο 

βξέζεθαλ ζε ςάξηα θαη ζπαλάθη πνπ θαιιηεξγείηαη θνληά ζην ππξεληθό εξγνζηάζην ηεο 

Φνπθνπζίκα, ζύκθσλα κε ην ηαπσληθό ηειενπηηθό δίθηπν NHK. Αλαιπηηθόηεξα, έρεη 

αληρλεπηεί ξαδηελεξγό θαίζην ζε δύν δείγκαηα ςαξηώλ από ηελ παξαιία ηεο πόιεο 

Ηνπάθη ζε πνζόηεηα από 2.600 σο 3.200 Becquerel αλά θηιό, πέληε κε έμη θνξέο πάλσ 

http://www.econews.gr/tag/%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1/
http://www.econews.gr/tag/%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1/
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από ην επηηξεπηό όξην, ελώ εληνπίζηεθαλ επίζεο 960 Becquerel αλά θηιό ζε ζπαλάθη 

από ην ρσξηό Οηάκα.  

   

Παξά ηηο κειέηεο ησλ επηζηεκόλσλ, αληρλεύηεθε αθόκε ξαδηελεξγό θαίζην πάλσ 

από ηα επίπεδα αζθαιείαο, ζε ξύδη, ζε πόιε ηεο Φνπθνπζίκα, πεξίπνπ 60 ρικ. από ην 

εξγνζηάζην. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ππάξρνπλ 154 αγξνθηήκαηα ξπδηνύ πνπ 

παξάγνπλ πεξίπνπ 192 ηόλνπο ξπδηνύ ηνλ ρξόλν, κόιηο 0,002% ηεο ζπλνιηθήο εζληθήο 

παξαγσγήο ξπδηνύ. Σν ξύδη εηνηκαδόηαλ λα δηνρεηεπζεί ζηελ αγνξά, όηαλ ζε δείγκα ηνπ, 

βξέζεθαλ 200 Becquerel αλά θηιό. Ζ έξεπλα έγηλε ζην πιαίζην ησλ νδεγηώλ ειέγρνπ 

πνπ έρεη δώζεη ε ηαπσληθή θπβέξλεζε, βάζεη ησλ νπνίσλ νη ζνδεηέο εμεηάδνληαη 

απζηεξά πξνηνύ δνζεί έγθξηζε γηα ηελ δηαθίλεζε ηνπ εκπνξεύκαηνο ζηελ αγνξά. Σν 

απαγνξεπηηθό όξην πνπ έρεη νξίζεη ε ηαπσληθή θπβέξλεζε είλαη ηα 500 Becquerel αλά 

θηιό. Έηζη, ε ζπγθεθξηκέλε παξηίδα δελ ηέζεθε πνηέ ζε θπθινθνξία.(2) 

 

Οη παξαπάλσ εμειίμεηο επηβεβαηώλνπλ όηη ε ππξεληθή ελέξγεηα δελ έρεη θακία 

ζέζε ζε έλα ζύγρξνλν θαη αζθαιή ελεξγεηαθό ζρεδηαζκό. Ζ Ηαπσλία πξέπεη λα εκκείλεη 

ζηε δήισζε πνπ έθαλε ηελ πξνεγνύκελε βδνκάδα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ αλαλεώζηκσλ 

πεγώλ ελέξγεηαο θαη λα εγθαηαιείςεη ηα ζρέδηα γηα ηελ θαηαζθεπή 9 λέσλ ππξεληθώλ 

αληηδξαζηήξσλ κέρξη ην 2020. 

 

Ζ ππξεληθή θξίζε ζηελ Ηαπσλία θαη νη ηξαγηθέο ηεο ζπλέπεηεο επηβεβαηώλνπλ ην 

πάγην αίηεκα ηεο Greenpeace γηα άκεζε απεμάξηεζε από θάζε είδνο “βξώκηθεο” 

ελέξγεηαο, όπσο ηα ππξεληθά, ην πεηξέιαην θαη ν άλζξαθαο. Πνηέ δελ ήηαλ πην άκεζε ε 

αλάγθε γηα ζηξνθή ζηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, 

γηα έλα αζθαιέο θαη θαζαξό ελεξγεηαθό κέιινλ. 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

Δξεπλώληαο ην ζέκα ηεο θαηαζηξνθηθήο δύλακεο ηνπ λεξνύ, πνπ μαλακπήθε ζην 

πξνζθήλην ηεο επηθαηξόηεηαο κέζσ ησλ βιαβώλ πνπ πξνθάιεζε ζην ππξεληθό 

εξγνζηάζην ηεο Φνπθνπζίκα ζηελ Ηαπσλία ηελ πεξαζκέλε άλνημε, θαηαιήμακε ζην 

ζπκπέξαζκα όηη ην λεξό απνηειεί έλα παλίζρπξν όπιν ηόζν γηα ηε θύζε, όζν θαη γηα 

ηνλ άλζξσπν. Όηαλ ε δύλακε είλαη αλεμέιεγθηε, νη δεκηέο πνπ επηθέξεη είλαη ηεξαζηίσλ 

δηαζηάζεσλ, όπσο παξαηεξνύκε γεληθά ζε όια ηα ηζνπλάκη πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά 

θαηξνύο, αιιά θαη εηδηθόηεξα ζην παξάδεηγκα ηεο Φνπθνπζίκα, πνπ  έκκεζα πξνθάιεζε 

ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο θαη απείιεζε ηελ πγεία ησλ αλζξώπσλ. 

 Δθηόο από θαηαζηξνθηθή, όκσο, ε δύλακή ηνπ, αλ αμηνπνηεζεί θαηάιιεια, 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνλ άλζξσπν κεγάια νθέιε κε ηα όπνηα κπνξεί λα βειηηώζεη 

αξθεηά ηε δσή ηνπ. Έηζη, ζηε Φνπθνπζίκα νη άλζξσπνη δεκηνύξγεζαλ ηνπο ππξεληθνύο 

αληηδξαζηήξεο γηα λα δηεπθνιπλζνύλ ζε δηάθνξα ζέκαηα όπσο είλαη ε παξαγσγή 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Σα απνηειέζκαηα όπσο είδακε ήηαλ θαηαζηξνθηθά! 

 

Γλσξίδνπκε όινη όηη ν άλζξσπνο είλαη έλα επθπέζηαην νλ, ην όπνην ζέιεη 

ζπλέρεηα λα εμειίζζεηαη θαη λα εθεπξίζθεη θαηλνύξηα πξάγκαηα!Σν ζέκα είλαη όηη ε 

επθπΐα καο έρεη γίλεη πηα αλεμέιεγθηε θαη ελώ ζηελ αξρή νη άλζξσπνη επηλννύζαλ 

πξάγκαηα γηα θαιό ζθνπό, ηώξα πνιιά απ’ απηά  έρνπλ θαηαζηξεπηηθά απνηειέζκαηα. 

Έηζη εξρόκαζηε ζε έλα δίιιεκα όπνπ απ’ ηε κηα πιεπξά έρνπκε ηα νθέιε ηεο 

ππξεληθήο ελέξγεηαο θαη απ’ ηελ άιιε έρνπκε ηνλ θίλδπλν κηαο έθξεμεο ιόγσ θάπνηνπ 

ιαλζάλνληνο ρεηξηζκνύ ή ιόγσ ελόο θπζηθνύ θαηλνκέλνπ. Με απηό ηνλ ηξόπν θηάλνπκε 

ζην ζπκπέξαζκα ηεο εξγαζίαο πνπ δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζόηεξν από κηα εξώηεζε: 

Δίλαη δπλαηόλ ηα νθέιε ελόο ππξεληθνύ αληηδξαζηήξα λα είλαη ηόζν κεγάια, 

ώζηε λα ζέηνπκε ζε θαζεκεξηλό θίλδπλν ηελ ίδηα καο ηελ δσή; 
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ - ΠΖΓΔ 

 

 

1. www.chemview.gr 

2. www.enet.gr 

3. en.wikipedia.org 

4 . www.google.gr 

5. www.geodifhs.com 

6. www.greenpeace.gr 
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