
Σν ππξεληθό Αηύρεκα ζην 

Three-Mile-Island, USA - 1979 



Παλνξακηθή άπνςε 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Three_mile_island_062010.jpg




Βαζηθά ηνηρεία Αηπρήκαηνο :  

• Ηκεξνκελία :  28 Μαξηίνπ 1979 

• Σόπνο :  Three Mile Island, Harrisburg- 
  Pennsylvania, USA 

• Θέζε :  Ππξελ. Αληηδξαζηήξαο Νν 2 ηνπ 
ππξεληθνύ εξγνζηαζίνπ ThreeMileIsland 

• Σύπνο Αληηδξαζηήξα : PWR-900 (1978) 

• Βαζκόο Αηπρήκαηνο : 5 INES, Σήμε Ππξήλα 

• Αηηίεο : Καθόο ζρεδηαζκόο, ειιηπήο εθπαίδεπζε 
       πξνζσπηθνύ 

• Δπίδξαζε : Πνιηηεία Pennsylvania, USA 

 



Κιίκαθα INES γηα ηελ βαζκνιόγεζε ησλ 

ππξεληθώλ αηπρεκάησλ  



Η πεξηνρή  

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://pics2.city-data.com/city/maps/fr695.png&imgrefurl=http://www.city-data.com/city/Harrisburg-Pennsylvania.html&h=359&w=422&sz=7&tbnid=7jYdu4QzAg10sM:&tbnh=107&tbnw=126&prev=/search%3Fq%3DHarrisburg%2BPennsylvania%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=Harrisburg+Pennsylvania&hl=el&usg=__3dgyRYoskI9-5X-cDK6NNN_GPc8=&sa=X&ei=ICCcTaHbKpC5hAfhqNTdBg&sqi=2&ved=0CFYQ9QEwBw
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://pics2.city-data.com/city/maps/fr695.png&imgrefurl=http://www.city-data.com/city/Harrisburg-Pennsylvania.html&h=359&w=422&sz=7&tbnid=7jYdu4QzAg10sM:&tbnh=107&tbnw=126&prev=/search%3Fq%3DHarrisburg%2BPennsylvania%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=Harrisburg+Pennsylvania&hl=el&usg=__3dgyRYoskI9-5X-cDK6NNN_GPc8=&sa=X&ei=ICCcTaHbKpC5hAfhqNTdBg&sqi=2&ved=0CFYQ9QEwBw
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://pics2.city-data.com/city/maps/fr695.png&imgrefurl=http://www.city-data.com/city/Harrisburg-Pennsylvania.html&h=359&w=422&sz=7&tbnid=7jYdu4QzAg10sM:&tbnh=107&tbnw=126&prev=/search%3Fq%3DHarrisburg%2BPennsylvania%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=Harrisburg+Pennsylvania&hl=el&usg=__3dgyRYoskI9-5X-cDK6NNN_GPc8=&sa=X&ei=ICCcTaHbKpC5hAfhqNTdBg&sqi=2&ved=0CFYQ9QEwBw


To ζρεκαηηθό δηάγξακκα ηνπ 

Αληηδξαζηήξα 



Σν Χξνληθό ηνπ Αηπρήκαηνο  

• 28 Μαξηίνπ 1979 – ώξα 04.36 

 Καηά ηελ δηάξθεηα εξγαζηώλ ζπληήξεζεο 
ζηνλ ζπκππθλσηή ηνπ αληηδξαζηήξα 
δηαθόπηεηαη θαηά ιάζνο ε ιεηηνπξγία θαη 
ησλ δύν θύξησλ αληιηώλ λεξνύ ηνπ 
δεπηεξεύνληνο θπθιώκαηνο ςύμεο – 
απαγσγήο ζεξκόηεηαο. Κάπνηνο ζπλέδεζε 
ζσιήλα λεξνύ ζε πλεπκαηηθή βαιβίδα 
αέξα !!  





Σν ζρεκαηηθό δηάγξακκα ηνπ 

Δξγνζηαζίνπ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Tmi-2_schematic.svg&filetimestamp=20070714170211


Από ηελ επηρείξεζε απνιύκαλζεο ηεο 

πεξηνρήο  



• 28 Μαξηίνπ 1979 – ώξα 04.38 : 

 Σν ζύζηεκα απηνκαηηζκνύ ηνπ 

αληηδξαζηήξα εθθηλεί ακέζσο δηαδηθαζίαο 

ζβέζεο ηνπ αληηδξαζηήξα εηζάγνληαο ηηο 

επηβξαδπληηθέο ξάβδνπο κέζα ζηελ 

θαξδηά θαη κεηώλνληαο ηελ ηζρύ ηνπ ζην 

7% ηεο νλνκαζηηθήο.  Γίλεηαη εληνιή ζηηο 

εθεδξηθέο αληιίεο γηα ςύμε ηνπ ππξήλα.  

 



Δξγαζίεο επηζθεπώλ κέζα ζην 

Δξγνζηάζην 



Η θαξδηά ηνπ αληηδξαζηήξα κεηά ην 

αηύρεκα 



• 28 Μαξηίνπ 1979 – ώξα 04.38 :  

 Οη εθεδξηθέο αληιίεο εθθηλνύλ, αιιά δελ 

κπνξνύλ λα ζηείινπλ λεξό ςύμεο ζηελ 

θαξδηά, επεηδή νη αληίζηνηρεο βαιβίδεο 

είλαη θιεηζηέο.  42 ώξεο πξηλ ην αηύρεκα 

είρε γίλεη έιεγρνο ηνπ εθεδξηθνύ 

ζπζηήκαηνο αληιηώλ θαη νη βαιβίδεο είραλ 

μεραζζεί ζε ρεηξνθίλεην ζέζε off !!  



Ππξεληθά Δξγνζηάζηα ζηηο ΗΠΑ 



Pennsylvania, USA 



Κνληά ζε κεγάια αζηηθά θέληξα 



Σξία κίιηα καθξπά από ην 

Harrisburg 



• 28 Μαξηίνπ 1979 – ώξα 04.45 : 

 Απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία θαη ε πίεζε ζην 
πξσηεύνλ θύθισκα λεξνύ (158 bar) θαη αλνίγεη 
ε βαιβίδα αζθαιείαο πνπ εθηνλώλεη ηνλ αηκό 
ζηελ δεμακελή αζθαιείαο.  Γπζηπρώο, ε 
βαιβίδα απηή θνιιάεη (θαλνληθά αξθεί ην 
άληνηγκά ηεο γηα 13 sec) θαη δηνρεηεύεη ζπλερώο 
αηκό ζηελ δεμακελή αζθαιείαο.  

 ην Control Room δελ έρνπλ αληηιεθζεί αθόκε ηη 
γίλεηαη ζηνλ αληηδξαζηήξα !!, νη αληίζηνηρεο 
ελδείμεηο είλαη off ιόγσ ηνπ πξνεγεζέληνο 
ειέγρνπ  



Όςh ηεο πεξηνρήο αξθεηά ρξόληα 

κεηά ην αηύρεκα 



 Η δεμακελή αζθαιείαο δελ αληέρεη ηελ πίεζε ηνπ 

ξαδηελεξγνύ αηκνύ, ζπάεη ζην πάλσ κέξνο ηεο 

θαη ν ξαδηελεξγόο αηκόο κπαίλεη ζην ρώξν πνπ 

αζθαιίδεη ην πεξίβιεκα αζθαιείαο 

(Containment).  

 ην Control Room ζπλερίδνπλ λα κελ 

αληηιακβάλνληαη ηη ζπκβαίλεη, δελ ππάξρνπλ 

θπζηθά αληίζηνηρα όξγαλα θαη ζρεηηθέο ελδείμεηο 

από θάηη πνπ είλαη εληειώο απξόζκελν !! 



Σν Control Room ηνπ Δξγνζηαζίνπ 

(ηελ ώξα ηνπ αηπρήκαηνο ?) 



• 28 Μαξηίνπ 1978 – 04.53 

• Οθηώ ιεπηά κεηά ηελ δηάξξεμε ηεο 
δεμακελήο αζθαιείαο νη ηερληθνί ηνπ 
εξγνζηαζίνπ αληηιακβάλνληαη ηελ αύμεζε 
ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πίεζεο (…), 
ελεξγνπνηνύλ ηηο θιεηζηέο βαιβίδεο θαη 
επηηέινπο αξρίδεη λα ξέεη λεξό κέζα ζηελ 
θαξδηά ηνπ αληηδξαζηήξα, αιιά απηό πνπ 
πεηπραίλνπλ είλαη όηη γίλεηαη ξίρλνληαο 
λεξό ζε ππξσκέλν κέηαιιν : ην 
κεηαηξέπνπλ ζε αηκό κε ξπζκό 1 m3 
λεξνύ αλά ιεπηό !! 



Ο πξόεδξνο ησλ ΗΠΑ J. Carter ζην Control Room 

αξθεηέο κέξεο κεηά ην αηύρεκα, έμσ κεηξήζεηο κε 

κεηξεηέο Geiger 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Carter_TMI-2.jpg&filetimestamp=20090830125805


• 28 Μαξηίνπ 1978 – 05.36 

• Αθνινπζεί ζσξεία εθξήμεσλ ηνπ αηκνύ θαη 
ηειηθά νη θύξηεο αληιίεο ζηακαηνύλ λα 
δηνρεηεύνπλ λεξό εμαηηίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 
«ζπειαίσζεο».   

• Σν πξνζσπηθό πηζηεύεη όηη ε πίεζε είλαη 
θαλνληθή θαη όηη αθόκε θαη έηζη ην λεξό ζα ςύμεη 
ηελ θαξδηά, δελ γλσξίδεη όηη ε πίεζε νθείιεηαη 
ζηνλ αηκό θαη όρη ζην λεξό.  

• ηηο 06.00 γίλεηαη αιιαγή βάξδηαο !! 

  



Η θαξδηά ηνπ αληηδξαζηήξα κέζα 

ζην Containment 



• 28 Μαξηίνπ 1978 – 07.46 

 Ραδηελεξγόο αηκόο θαη λεξό δηαθεύγνπλ 

αλεμέιεγθηα πξνο ην πεξηβάιινλ, αξρίδνπλ λα 

ρηππάλε νη ζπλαγεξκνί ξαδηελέξγεηαο, νη ξάβδνη 

θαπζίκνπ κέλνπλ εληειώο ρσξίο λεξό, ιηώλεη ε 

θαξδηά ηνπ αληηδξαζηήξα θαη από ιάζνο 

ρεηξηζκό πάλσ ζηνλ παληθό ηεο λέαο βάξδηαο  

ξαδηελεξγό λεξό όγθνπ 160 m3  δηνρεηεύεηαη ζην 

πεξηβάιινλ ρσξίο λα πεξάζεη πξώηα από ην 

ζύζηεκα αδξαλνπνίεζεο !  



Φσηνγξαθία ηνπ Δξγνζηαζίνπ ιίγν 

κεηά ην αηύρεκα 





• Σν δηξθόλην ησλ ξάβδσλ θαπζίκνπ αληηδξά 

κε ηνλ αηκό θαη δεκηνπξγεί πδξνγόλν ( … 

ζπκίδεη θάηη απηό ?) πνπ θηάλεη ζην 

ηζηκεληέλην πεξίβιεκα αζθαιείαο, 

αξλεηηθέο πηέζεηο εηζάγνπλ νμπγόλν ζηνλ 

ζάιακν θαη αθνινπζεί έθξεμε.  

Ραδηελεξγόο αηκόο σζείηαη ζηελ 

αηκόζθαηξα.  



Δξγαζίεο απνιύκαλζεο ζε 

βνεζεηηθό θηήξην ηνπ εξγνζηαζίνπ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:TMI_cleanup-2.jpg&filetimestamp=20090830125353


• Γηαθεύγνπλ ζην πεξηβάιινλ κεγάιεο 

πνζόηεηεο ξαδηελέξγεηαο, θπξίσο ππό ηελ 

κνξθή Krypton-85, ρξόλνο εκηδσήο 11 

ρξόληα.  

• Οπζηαζηηθά, ζηελ πεξίπησζε απηή, πξώηα 

ζπλέβε ην αηύρεκα θαη κεηά απηό έγηλε 

αληηιεπηό από ην πξνζσπηθό ηνπ 

εξγνζηαζίνπ ! 



Αξγνπνξεκέλε αιιά θαινδερνύκελε ε καδηθή 

αληίδξαζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Anti-nuke_rally_in_Harrisburg_USA.jpg&filetimestamp=20110313170918


H θιεξνλνκηά 



Απαγόξεπζε θπθινθνξίαο ζηελ 

πεξηνρή κεηά ην αηύρεκα 



Από ην 1979 ιεηηνπξγεί πιένλ κόλν 

ν Αληηδξαζηήξαο Νν 1 


