
Σν ππξεληθό Αηύρεκα ζην 

Chernobyl, Οπθξαλία - 1986 



Βαζηθά ηνηρεία Αηπρήκαηνο :  

• Ηκεξνκελία :  26 Απξηιίνπ 1986 

• Σόπνο :  Πόιε Prypjat, Οπθξαλία, ΔΓ 

• Θέζε :  Ππξελ. Αληηδξαζηήξαο Νν 4 ηνπ 

ππξεληθνύ εξγνζηαζίνπ Chernobyl 

• Σύπνο Αληηδξαζηήξα : RBMK-1000 

• Βαζκόο Αηπρήκαηνο : 7 INES, Super-GAU 

• Αηηίεο : Καθόο ζρεδηαζκόο, ειιηπήο εθπαίδεπζε 

πξνζσπηθνύ 

• Δπίδξαζε : ΄ νιόθιεξε ηελ Δπξώπε 

 



Η πεξηνρή  



To ζρεκαηηθό δηάγξακκα ηνπ 

Αληηδξαζηήξα 



Σν Υξνληθό ηνπ Αηπρήκαηνο  

• 25 Απξηιίνπ 1986 – ώξα 01.06 

 Τπό ηελ επίβιεςε ηνπ αλαπιεξσηή 

αξρηκεραληθνύ ηνπ εξγνζηαζίνπ  Anatoli 

Stepanowitsch Djatlow μεθηλάεη 

πξνγξακκαηηζκέλνο έιεγρνο επάξθεηαο 

εθεδξηθώλ Η/Π δεπγώλ γηα ηελ πεξίπησζε 

γεληθήο δηαθνπήο ηνπ δηθηύνπ παξνρήο 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 



Σν ππξεληθό Δξγνζηάζην ηνπ Chernobyl, 

όπσο θαίλεηαη από ην Prypjat 



• 25 Απξηιίνπ 1986 – ώξα 13.05 : 

 Έρεη κεησζεί ε ηζρύο ηνπ αληηδξαζηήξα 

ζην 50%, αιιά από ην θέληξν δηαλνκήο 

ηνπ Κηέβνπ δίλεηαη εληνιή λα κελ κεησζεί 

πεξαηηέξσ, επεηδή ην δίθηπν ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο «δεηάεη» ειεθηξηθή ελέξγεηα 

κεγαιύηεξε από ηελ ζπλήζε.  Η έγθξηζε 

γηα κείσζε ηεο ηζρύνο ζην 25% ηεο 

νλνκαζηηθήο δίλεηαη ην βξάδπ ώξα 23.10 



• 26 Απξηιίνπ 1986, ώξα 00.00 :  

 Αιιαγή βάξδηαο ζην ππξεληθό εξγνζηάζην 

ελ κέζσ πξσηόηππεο δνθηκήο !  

 26 Απξηιίνπ 1986, ώξα 00.28 :  

 Από ιάζνο ξύζκηζε, ε ηζρύο ηνπ 

αληηδξαζηήξα κεηώλεηαη ζην 1% θαη 

αξρίδεη λα παξάγεηαη ην ηζόηνπν Xenon-

135.  



Οη πεξηνρέο πνπ επεξεάζζεθαλ 



• 26 Απξηιίνπ 1986, ώξα 00.32 : 

 Αθαηξώληαο ηηο επηβξαδπληηθέο ξάβδνπο ην 
πξνζσπηθό πεηπραίλεη αύμεζε ηεο ηζρύνο ζην 
7% ηεο νλνκαζηηθήο θαη ζπλερίδεη ην πείξακα, 
παξόηη ν θαλνληζκόο δελ επηηξέπεη ιεηηνπξγία 
αληηδξαζηήξα ζε ηζρύ κηθξόηεξε ηνπ 20% ηεο 
νλνκαζηηθήο. 

 Βγαίλνπλ εθηόο ηα απηόκαηα ζπζηήκαηα θαη ν 
έιεγρνο ηνπ αληηδξαζηήξα γίλεηαη ρεηξνθίλεηα. 

  



Όςεηο ηεο πεξηνρήο κεηά ην 

αηύρεκα 



 Αγλννύληαη όια ηα πξνεηδνπνηεηηθά 

κελύκαηα γηα αύμεζε ζεξκνθξαζίαο ή γηα 

είζνδν ηνπ αληηδξαζηήξα ζηελ πεξηνρή 

αζηάζεηαο, αθνύ ζεσξείηαη όηη ην 

πξνζσπηθό (ν έλαο ππνζέηεη γηα ηνλ 

άιινλ) ειέγρεη ρεηξνθίλεηα ηελ θαηάζηαζή 

ηνπ.  



• 26. April 1986, - ώξα 01.23 

 Ξεθηλάεη νπζηαζηηθά ε δνθηκή 

απελεξγνπνίεζεο ηνπ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ 

ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ελεξγνπνηνύληαη ηα 

εθεδξηθά ζπζηήκαηα θαη αληιίεο.  

 Γηαπηζηώλεηαη όηη έρεη ραιάζεη ε 

ελδνεπηθνηλσλία κεραλνζηαζίνπ θαη 

Control Room.   



Νεθξνηαθείν νρεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεηά ην αηύρεκα 



• 26. April 1986, - ώξα 01.23.44 

 ε ρεηξνθίλεηε θαηάζηαζε, ν έλαο 

ρεηξηζηήο δηαθόπηεη ηελ παξνρή ξεύκαηνο 

πξνο ηηο αληιίεο λεξνύ θαη ν άιινο εηζάγεη 

όιεο ηηο επηβξαδπληηθέο ξάβδνπο ζηελ 

θαξδηά ηνπ αληηδξαζηήξα, γεγνλόο πνπ 

πξνθαιεί θαη΄ αξράο αύμεζε ηελ 

δηέγεξζήο ηνπ (γηα ρηιηνζηά ηνπ sec) 



• Μέζα ζε θιάζκαηα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ ε ηζρύο 
ηνπ αληηδξαζηήξα απμάλεηαη θαηά εθαηνληάδεο 
θνξέο σο πξνο ηελ νλνκαζηηθή, ην λεξό δελ ξέεη 
γηα λα ηνλ θξπώζεη, αλαθιέγνληαη νη 
επηβξαδπληέο γξαθίηε, ιηώλεη ε θαξδηά, 
απνθξάζζνληαη νη ζσιήλεο εηζόδνπ – εμόδνπ 
λεξνύ ςύμεο, ην δηξθόλην ιηώλεη θαη θαηαιπηηθά 
παξάγεη πδξνγόλν από ην λεξό. 

• Δπέξρεηαη ε έθξεμε ηεο θαξδηάο θαη 
δεπηεξεύνπζα κεγάιε έθξεμε ηνπ πδξνγόλνπ.  

 

• Έηζη απιά.  



Η απόζηαζε ηεο Διιάδαο από ην 

Chernobyl 



• Ραδηελεξγά πιηθά (κεηαμύ άιισλ Καίζην-

137 & Ιώδην-131) εθηηλάζζνληαη ςειά 

ζηελ αηκόζθαηξα (αξθεηά ρηιηόκεηξα ζε 

ύςνο) βνεζνύκελα από ηελ ώζεζε από 

ηελ θαύζε ηνπ γξαθίηε θαη ηελ 

δεπηεξεύνπζα κεγάιε έθξεμε ηνπ 

πδξνγόλνπ.   



Με ηνπο πην ζπληεξεηηθνύο 

ππνινγηζκνύο  

• Chernobyl disaster 

• 4,056 ζπλνιηθνί ζάλαηνη από ην αηύρεκα 

• 56 direct deaths (47 accident workers, and 

nine children with thyroid cancer), and it is 

estimated that there were 4,000 extra 

cancer deaths among the approximately 

600,000 most highly exposed people. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Thyroid_cancer


• Δγθπθινπαίδεηα ηεο Λεπθνξσζίαο, 1996,  ει. 7, 24, 49, 101, 149.  : 

• Γηα ηελ Λεπθνξσζία ησλ δέθα εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ ην αηύρεκα ζην Chernobyl 
απνηέιεζε κηα εζληθή θαηαζηξνθή. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεύηεξνπ παγθνζκίνπ 
πνιέκνπ, νη Ναδί αθάληζαλ 619 ρσξηά καδί κε ηνπο θαηνίθνπο ηνπο. Μεηά ην αηύρεκα 
ηνπ Σζεξλνκπίι, ε ρώξα έραζε 485 ρσξηά. Δβδνκήληα από απηά ζάθηεθαλ γηα πάληα 
θάησ από ηε γε. ηνλ πόιεκν ζθνηώζεθε έλαο ζηνπο ηέζζεξηο Λεπθνξώζνπο. 
ήκεξα, έλαο ζηνπο πέληε δεη ζε κνιπζκέλε πεξηνρή. Απηό κεηαθξάδεηαη ζε 
2.100.000 αλζξώπνπο, εθ ησλ νπνίσλ νη 700.000 είλαη παηδηά. ε ξαδηελέξγεηα θαηέρεη 
ηελ πξώηε ζέζε αλάκεζα ζηα αίηηα ζλεζηκόηεηαο. ηηο επαξρίεο ηνπ Γθόκηει θαη ηνπ 
Μόγθηιεθ (νη νπνίεο δέρηεθαλ ηε κεγαιύηεξε ξαδηελέξγεηα), ην πνζνζηό 
ζλεζηκόηεηαο ππεξβαίλεη ην πνζνζηό γελλεηηθόηεηαο θαηά 20%.  

• Σε ζηηγκή ηεο θαηαζηξνθήο απειεπζεξώζεθαλ 50.000.000 ξαδηνλνπθιίδηα ζηελ 
αηκόζθαηξα, εθ ησλ νπνίσλ ην 70% θαηαθάζηζε ζηε Λεπθνξσζία. Ωο πξνο ην θέζην 
137, ην 23% ηεο ρώξαο έρεη κνιπλζεί από κηα πνζόηεηα ξαδηελεξγώλ λνπθιηδίσλ 
πνπ μεπεξλά ηα  37.000.000.000 κπεθεξέι αλά ηεηξαγσληθό ρηιηόκεηξν. ηελ 
Οπθξαλία έρεη κνιπλζεί ην 4,8% ηεο ρώξαο, ελώ ζηε Ρσζία, κόιηο ην 0,5%. Η 
θαιιηεξγήζηκε γε όπνπ ε κόιπλζε είλαη ίζε ή μεπεξλά ηα 37109 κπεθεξέι αλά 
ηεηξαγσληθό ρηιηόκεηξν, μεπεξλά ηα 1.800.000 εθηάξηα. Όζν γηα ηε γε πνπ έρεη 
κνιπλζεί κε κηα πνζόηεηα ζηξνληίνπ 90 πνπ είλαη ίζε ή μεπεξλά ηα 11109 κπεθεξέι 
αλά ηεηξαγσληθό ρηιηόκεηξν, θαιύπηεη 500.000 εθηάξηα. Η ζπλνιηθή έθηαζε πνπ έρεη 
ηεζεί νξηζηηθά εθηόο θαιιηέξγεηαο είλαη 264.000 εθηάξηα. Η  Λεπθνξσζία είλαη κηα 
ρώξα κε πνιιά δάζε, αιιά ην 26% ησλ δαζηθώλ εθηάζεσλ θαη πάλσ από ην 50% 
ησλ  εθηάζεσλ ζηηο ιεθάλεο ππεξρείιηζεο ησλ πνηακώλ Πξηπηάη, Γλείπεξνπ θαη νδ, 
βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο  ξαδηελεξγνύ κόιπλζεο.  

• Ωο απνηέιεζκα ηεο ζπλερνύο επίδξαζεο ρακειώλ δόζεσλ ξαδηελέξγεηαο, ν αξηζκόο 
ησλ πεξηπηώζεσλ θαξθίλνπ, δηαλνεηηθήο θαζπζηέξεζεο, λεπξηθώλ θαη ςπρηθώλ 
αζζελεηώλ, θαζώο θαη ην πνζνζηό ησλ γελεηηθώλ κεηαιιάμεσλ, απμάλνληαη θάζε 
ρξόλν…  

 



H θιεξνλνκηά 


