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Ππξεληθή Δλέξγεηα  

Ζ Ππξεληθή Τερλνινγία 

παξαγσγήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 



Ζ ηερλνινγία ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο βαζίδεηαη ζε κειέηεο 

πνπ έγηλαλ από εμέρνληεο επηζηήκνλεο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ 

θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα.  Έθηνηε θαη κε βάζε ηελ 

πξνζδνθία γηα άθζνλε θαη θηελή ελέξγεηα γηα ηελ 

αλζξσπόηεηα, ε ππξεληθή ηερλνινγία πξνρώξεζε ζηε 

δεκηνπξγία πιεζώξαο ππξεληθώλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 



Ηζόηνπα ησλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ 



Παξάδεηγκα ππξεληθήο κεηαηξνπήο 



Φξόλνο Ζκηδσήο 

• Χρόλος εκηδωής t1/2 

• Ο τρόλος σποδηπιαζηαζκού ή θαη 

τρόλος εκηδωής t1/2 νξίδεηαη σο ν 

ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα 

δηαζπαζηνύλ κηζνί από ηνπο αξρηθνύο 

κεηξηθνύο ππξήλεο.  





Η ελεργόηεηα Α κεηώλεηαη κε ηο τρόλο t,  

σποδηπιαζηάδεηαη ζε δηάζηεκα ελός τρόλοσ  

εκηδωής t1/2.  



Υιηθά κε ζρεηηθά κηθξό ρξόλν ππνδηπιαζηαζκνύ  ρξεηάδεηαη 

αζήκαληε πνζόηεηα κάδαο γηα λα δώζεη 1 Ci. Αληίζεηα, γηα 

πιηθά κε κεγάινπο t1/2 (κηθξό λ), όπσο ην U-238 

ρξεηάδνληαη ηόλνη πιηθνύ γηα 1 Ci.  





Βηοιογηθές επηπηώζεης  
• Γόζε  

• (ζε Sv)  Πηζαλά ζσκπηώκαηα   

• 0 – 0,5  Γελ ππάξρνπλ παξαηεξήζηκα ζπκπηώκαηα   

• 0,5 –1  Διαθξέο αιιαγέο ζην αίκα. Καλέλα άιιν παξαηεξήζηκν ζύκπησκα 
  

• 1 - 2  Δκεηόο κέζα ζε ιίγεο ώξεο, ζε 5% σο 50% ησλ πεξηπηώζεσλ, κε θόπσζε θαη 
απώιεηα νξέμεσο. Μέηξηεο κεηαβνιέο ζην αίκα. Σε θάζε πεξίπησζε επέξρεηαη 
αλάξξσζε από ηα ζπκπηώκαηα απηά κέζα ζε ιίγεο εβδνκάδεο.   

• 2 - 6  Γόζε κεγαιύηεξε από 3 Sv πξνθαιεί, ζε θάζε πεξίπησζε, εκεηό ζε ρξόλν 
ιηγόηεξν από 2 ώξεο. Σνβαξέο κεηαβνιέο ζην αίκα, πνπ ζπλνδεύνληαη από 
αηκνξξαγία θαη απμαλόκελε επηδεθηηθόηεηα ζε κόιπλζε θαζώο απμάλεηαη ε δόζε. 
Απώιεηα ησλ καιιηώλ κεηά 2 εβδνκάδεο, γηα δόζεηο κεγαιύηεξεο από 3 Sv. 
Αλάξξσζε από ηα ζπκπηώκαηα απηά κέζα ζε έλα κήλα σο έλα ρξόλν, ζηηο 
πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο δόζεσλ θνληά ζην όξην ησλ 2 Sv.  

• Σηηο πεξηπηώζεηο δόζεσλ θνληά ζην άλσ όξην ησλ 6 Sv, επηβηώλεη κόλν ην 20% 
πεξίπνπ.   

• 6 - 10  Δκεηόο κέζα ζε κηα ώξα, ζνβαξέο κεηαβνιέο ηνπ αίκαηνο, 
αηκνξξαγία, κνιύλζεηο, απώιεηα καιιηώλ. Σε 80% σο 100% επέξρεηαη ζάλαηνο κέζα 
ζε 2 κήλεο. Μαθξόηαηνο ρξόλνο αλάξξσζεο από ηα ζπκπηώκαηα απηά όζσλ 
επέδεζαλ.   

 



τεκαηηθό δηάγρακκα απαγωγής 

ζερκόηεηας από ηελ θαρδηά 

αληηδραζηήρα  



Απιοποηεκέλο δηάγρακκα (α) ζσκβαηηθής  

θαη (β) πσρεληθής κολάδας ειεθηροπαραγωγής  



• Σην ιέβεηα, ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία είλαη ζηε θιόγα ησλ αεξίσλ θαη έρεη θάπνην 
αλώηαην όξην, πνπ ππνινγίδεηαη εύθνια από ηε ζεξκόηεηα ηεο θαύζεο θαη από ηελ 
εηδηθή ζεξκόηεηα ησλ πξντόλησλ ηεο θαύζεο. Σηελ πξάμε, ε ζεξκνθξαζία ηεο θιόγαο 
είλαη πάληα κηθξόηεξε από απηό ην κέγηζην. Αλ ε ξνή ηνπ ξεπζηνύ δηαθνπεί (π.ρ. κε 
θάπνην έκθξαγκα) ζε κηα από ηηο ζσιήλεο, ε ζσιήλα ζα ππεξζεξκαλζεί θαη ην 
ρεηξόηεξν πνπ κπνξεί λα ζπκβεί είλαη ζξαύζε ηεο ζσιήλαο θαη ζηακάηεκα ηεο 
κνλάδνο, κε ζνβαξέο βέβαηα νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο.  

• Σηνλ αληηδξαζηήξα, ε ζεξκόηεηα παξάγεηαη κέζα ζηηο ξάβδνπο θαπζίκνπ θαη, όπσο 
είπακε, πξαθηηθά δελ ππάξρεη αλώηαην όξην ηεο ζεξκηθήο ηζρύνο πνπ κπνξεί λα 
παξαρζεί. Έηζη, θάπνηα αζέιεηε κεγάιε αύμεζε ηεο ηζρύνο ηνπ αληηδξαζηήξα, ή 
ζεκαληηθή κείσζε ηεο ξνήο ηνπ ςπθηηθνύ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αύμεζε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο πάλσ από ην ζεκείν ηήμεο ηνπ πεξηβιήκαηνο ηεο ξάβδνπ θαη 
εηζαγσγή ζην ςπθηηθό ησλ ξαδηελεξγώλ πξντόλησλ ηεο ζράζεο. Αθόκα θαη κεηά ηελ 
παύζε ηεο ιεηηνπξγάο ηνπ αληηδξαζηήξα εμαθνινπζεί λα παξάγεηαη ζεξκόηεηα, από 
ηε δηάζπαζε ησλ ξαδηελεξγώλ πξντόλησλ ηεο ζράζεο. Οη ζπλέπεηεο ελόο ηέηνηνπ 
αηπρήκαηνο κπνξεί λα είλαη πνιύ ζνβαξέο. Οη απαηηήζεηο αμηνπηζηίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο ςύμεο θαη ησλ πιηθώλ, είλαη ινηπόλ ηδηαίηεξα απζηεξέο. Αθόκα θαη αλ δελ 
ζπκβεί ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, νη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ελόο αηπρήκαηνο 
κπνξεί λα είλαη κεγάιεο.  

• Πξνθύπηεη έηζη ε ηειεπηαία νπζηαζηηθή δηαθνξά ησλ δύν ζπζηεκάησλ. Σηελ ππξεληθή 
κνλάδα ε αλάγθε γηα εμαηξεηηθά πξνεγκέλε ηερλνινγία ςύμεο, αζθάιεηαο, 
ζπζηεκάησλ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο, ζσξάθηζεο από ηηο αθηηλνβνιίεο θ.ιπ., 
νδεγνύλ ζε κεγάιν θόζηνο θαηαζθεπήο ηεο κνλάδνο. Έηζη:  



Τν θόζηνο θαπζίκνπ πάεη αληίζηξνθα. Σηε 

ζπκβαηηθή κνλάδα είλαη κεγάιν, ζηελ 

ππξεληθή είλαη κηθξό.  



Γηζθία θασζίκοσ  



Ράβδοη θαη ζσζηάδα θασζίκοσ 

αληηδραζηήρα PWR  



Θερκοδσλακηθοί θύθιοη  



τεκαηηθό δηάγρακκα ράβδωλ ειέγτοσ.  





 

Σύποη αληηδραζηήρωλ ηζτύος  

 
• Αληηδραζηήρες ειαθρού ύδαηος  

– - Αληηδξαζηήξεο πεπηεζκέλνπ ύδαηνο  

– - Αληηδξαζηήξεο δένληνο ύδαηνο  

 

• Αληηδραζηήρες βαρέως ύδαηος  

• Αληηδραζηήρας γραθίηε – ύδαηος  

• Αλαπαραγωγηθοί αληηδραζηήρες 

ηατέωλ λεηρολίωλ  



Αληηδραζηήρες πεπηεζκέλοσ ύδαηος 

(PWR, Pressurised Water Reactor)  



Αληηδραζηήρες δέοληος ύδαηος (BWR, 

Boiling Water Reactors)  



Αληηδραζηήρες βαρέως ύδαηος (HWR, 

Heavy Water Reactors) Αληηδραζηήρας CANDU  



Αληηδραζηήρας γραθίηε – ύδαηος 

RBMK, οβηεηηθή Έλωζε, Chernobyl  



Aλαπαραγωγηθοί αληηδραζηήρες ηατέωλ 

λεηρολίωλ (FBR, Fast Breeder Reactor).  



Αζθάιεηα Ππξεληθνύ Δξγνζηαζίνπ 

θαη Πηζαλόηεηα Αηπρήκαηνο 
• τεδηαζκός Νο 1 

• Έζησ Βάλα από ηελ νπνία ηξνθνδνηείηαη κε λεξό ςύμεο ε θαξδηά ηνπ 

ππξεληθνύ αληηδξαζηήξα, πηζαλόηεηα επηηπρνύο ιεηηνπξγίαο 99,9%  

• Πηζαλόηεηα αηπρήκαηνο  = 1 / 1.000 



τεδηαζκός Νο 2 

Έζησ Βάλα από ηελ νπνία ηξνθνδνηείηαη κε λεξό ςύμεο ε θαξδηά ηνπ 

ππξεληθνύ αληηδξαζηήξα, πηζαλόηεηα επηηπρνύο ιεηηνπξγίαο 99,99%.  

Πξνζζέηνπκε θαη δεύηεξε όκνηα Βάλα.   

Πηζαλόηεηα αηπρήκαηνο  = 1 / 1.000 * 1 / 1.000 +  1/1.000  + πηζαλόηεηα 

αζηνρίαο ινηπνύ εμνπιηζκνύ 

  



τεδηαζκός Νο 3 

Έζησ Βάλα από ηελ νπνία ηξνθνδνηείηαη κε λεξό ςύμεο ε θαξδηά ηνπ 

ππξεληθνύ αληηδξαζηήξα, πηζαλόηεηα επηηπρνύο ιεηηνπξγίαο 99,99%.  

Πξνζζέηνπκε θαη ηξίηε όκνηα Βάλα.   

Πηζαλόηεηα αηπρήκαηνο  = 1 / 1.000 * 1 / 1.000 *1 / 1.000  +  1/2.000 *1 / 2.000  

+ πηζαλόηεηα αζηνρίαο ινηπνύ εμνπιηζκνύ 

 

 



τεδηαζκός Νο 4 

Έζησ Βάλα από ηελ νπνία ηξνθνδνηείηαη κε λεξό ςύμεο ε θαξδηά ηνπ 

ππξεληθνύ αληηδξαζηήξα, πηζαλόηεηα επηηπρνύο ιεηηνπξγίαο 99,99%.  

Πξνζζέηνπκε θαη ηξίηε όκνηα Βάλα.  Πξνζζέηνπκε θαη δεύηεξε αληιία.  

Πηζαλόηεηα αηπρήκαηνο  = (1 / 1.000 * 1 / 1.000 *1 / 1.000  +  1/2.000 *1 / 

2.000) + 

+ πηζαλόηεηα αζηνρίαο ινηπνύ εμνπιηζκνύ 

  



Γηάγρακκα πηζαλόηεηας αηστήκαηος Γηεργαζίας ζσλαρηήζεη ηοσ 

πιήζοσς ηωλ ζσζηεκάηωλ Αζθαιείας 

•   

Πλήθος εθεδρικών ζσζηημάηων αζθαλείας  

 

1/1000 

1/5.000 

1/10.000 

1/100.000 

1/1.000.000 Ελάτιζηη παραμένοσζα  

Πιθανόηηηα Σθάλμαηος 



Σπκπέξαζκα :  

• Γελ ππάξρεη ηερλνινγηθά ε δπλαηόηεηα 
εθκεδεληζκνύ ηεο πηζαλόηεηαο ζθάικαηνο 
πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αηύρεκα, 
αλεμάξηεηα από ην πιήζνο θαη ην θόζηνο 
ηνπ εμνπιηζκνύ.   

• Ζ ειάρηζηε παξακέλνπζα πηζαλόηεηα 
εμαξηάηαη κόλν από ηελ εγγελή 
πηζαλόηεηα αζηνρίαο ηνπ εμνπιηζκνύ 
αζθαιείαο 


