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Abstract 

Electricity production from conventional sources (coal, gas, oil, etc.) is accompanied 

by large CO2 emissions that affect the environment and contribute to climate change. 

Electricity production from nuclear fuel has an advantage over conventional fuels due 

to negligible CO2 emissions throughout the production cycle. 

Despite the strong concerns for nuclear energy related to the safety of facilities, 

nuclear accidents (Chernobyl, Fukushima) as well as the pollution due to radioactive 

waste, the increase of the percentage of energy produced from nuclear fuels seems as 

a possible solution for the reduction of CO2 emissions from electricity production 

sector. 

This paper presents a brief overview of the current status of nuclear energy usage in 

the energy production mixture and the radioactive waste management. 
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Πςπηνική Ενέπγεια - Ραδιενεπγά απόβληηα 

 

Πεπίλητη 

 

 Η παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  κε ηνπο ζπκβαηηθνχο ηξφπνπο (άλζξαθαο, θπζηθφ 

αέξην,πεηξέιαην θιπ.)ζπλνδεχεηαη απφ κεγάιεο εθπνκπέο CΟ2 πνπ επεξεάδνπλ ην 

πεξηβάιινλ θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

Σε απηφ ην ζέκα ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ππξεληθά θαχζηκα 

πιενλεθηεί,αθνχ νη εθπνκπέοCO2ζε φιν ηνλ θχθιν παξαγσγήο είλαη κεδακηλέο. Παξά 

ηηο κεγάιεο επηθπιάμεηο γηα ηελ ρξήζε ππξεληθήο ελέξγεηαο πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα  

αζθάιεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ _ ππξεληθά αηπρήκαηα (Τζεξλνκπίι, Φνπθνπζίκα) 

θαζψο θαη ξχπαλζεο ιφγσ ησλ ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ,θαίλεηαη λα ππεξηζρχεη ν 

πξνβιεκαηηζκφο θαη ε αλάγθε ηεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ CΟ2απφ ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Έηζη ην ελδερφκελν αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ ηεο παξαγσγήο 

ελέξγεηαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ππξεληθά θαχζηκα αξρίδεη λα θεξδίδεη έδαθνο. 

Σην άξζξν απηφ ζα γίλεη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ ζεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη ηνπο ππξεληθνχο αληηδξαζηήξεο, ην ξφιν ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο ζην 

ελεξγεηαθφ κείγκα, θαη ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ξαδηελεξγψλ 

απνβιήησλ. 
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Ειζαγυγή 

Η ζπλερήο βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, ζπλνδεχεηαη κε απμεκέλεο αλάγθεο ζε 

ελέξγεηαθαη απμεκέλεο εθπνκπέο αεξίσλ πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ην θαηλφκελν 

ζεξκνθεπίνπ.Τν δήηεκα πξνβιεκαηίδεη  ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα θαη γίλεηαη 

πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ησλ ξχπσλ. Οη ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζπκθψλεζαλ (δέζκεπζε) λα κεηψζνπλ σο ην 2030 θαηά ηνπιάρηζηνλ 40% ηελ 

εθπνκπή αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε ζρέζε κε ην επίπεδφ ηνπο ην 1990[1]. 

Σην ζρήκα 1 θαίλεηαη ε εμέιημε ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απφ1990-2015 θαζψο θαη πξφβιεςε πνπ δείρλεη φηη ε παγθφζκηα θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο ζα απμεζεί θαηά 28% κεηαμχ 2015 θαη 2040 [2]. 

 

Με ηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα λα ειεπζεξψλεη πεξίπνπ  ην 25% ησλ εθπνκπψλ CO2[3],ε 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ππξεληθά θαχζηκα πιενλεθηεί ζε ζρέζε κε ηνπο 

ππφινηπνπο ηξφπνπο παξαγσγήο ελέξγεηαο αθνχ νη εθπνκπέο  CO2 πνπ παξάγνληαη 

απφ ηνλ πιήξε θχθιν κίαο ππξεληθήο κνλάδαο είλαη ζρεδφλ κεδακηλέο (ζρήκα 2). Τν 

πιενλέθηεκα απηφ πξνδηαζέηεη ζεηηθά ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα σο πξνο ηελ ρξήζε 

ππξεληθήο ελέξγεηαο [4]θαη γίλνληαη πιένλ ζπδεηήζεηο γηα ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

ζπκκεηνρήο ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο ζην ελεξγεηαθφ κείγκα σο θαιή ιχζε γηα ηελ 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2[5]. 

 
 

Σρήκα 1: Παγθφζκηα Καηαλάισζε ελέξγεηαο αλά πεγή ελέξγεηαο.(1990-2040) 

 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζην ελεξγεηαθφ κείγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 2017 γηα 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παγθνζκίσο(ζρήκα 3), ην 10.2%  πξνεξρφηαλ απφ 

ππξεληθά θαχζηκα [6]. 

 

Παξφιε ηελ ζεηηθή ζηάζε πνπ αλαπηχζζεηαη γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο 

ελέξγεηαο κε ππξεληθά θαχζηκα γηα ην κεηξηαζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, 

εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ  κεγάιεο επηθπιάμεηο  γηα ηε ρξήζε ηεο ππξεληθήο 

ελέξγεηαο κε θπξηφηεξεο α) ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ (ππξεληθά 

αηπρήκαηα Τζεξλνκπίι, Φνπθνπζίκα πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πηζαλφηεηαο 

ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ) θαη β) ην ζέκα ησλ ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ θαη ηε 

δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζήο ηνπο [7]. 
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Σρήκα 2: Σπγθξηηηθέο εθπνκπέο CO2 γηα ηηο δηάθνξεο ελεξγεηαθέο ηερλνινγίεο.  

Με κπιε εθπνκπέο γηα φιν ηνλ θχθιν δσήο. Κφθθηλν νη άκεζεο εθπνκπέο ηεο 

εγθαηάζηαζεο. 

 

Σηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη κηα ζχληνκε επηζθφπεζε ηεο ηξέρνπζαο 

θαηάζηαζεο ζηνπο ππξεληθνχο αληηδξαζηήξεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζέζεηεο 

ππξεληθήο ελέξγεηαο ζην παγθφζκην κείγκα παξαγσγήο ελέξγεηαο θαζψο θαη ηεο 

δηαρείξηζεο ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ, πνπ γεληθά είλαη άγλσζηα ζέκαηα ζην επξχ 

θνηλφ[8, 9].Δηδηθφηεξα, ζηελ Διιάδα ν κνλαδηθφο εξεπλεηηθφο ππξεληθφο 

αληηδξαζηήξαο πνπ ππάξρεη, είλαη ζην ζηάδην παξνπιηζκνχ. Πην αλαιπηηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία κπνξεί λα αλαδεηεζνχλ κεηαμχ άιισλ θαη  

ζηελ πηπρηαθή εξγαζία Κ. Σηακνχιεο [10]. 

 

σήμα 3 : Παγκόζμια παπαγυγή ηλεκηπιζμού ανά καύζιμο -ζηοισεία 2017 

 

Πςπηνική Ενέπγεια  

Η παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ππξεληθφ θαχζηκν, νθείιεηαη ζηελ  Ππξεληθή Σράζε, πνπ 

πθίζηαηαη νη ππξήλεο ηνπ ππξεληθνχ θαπζίκνπ (πρ U-235) φηαλ απνξξνθήζνπλ έλα 

λεηξφλην θαηάιιειεο ελέξγεηαο.Η ζράζε, «ζπάζηκν», ηνπ ππξήλα δίλεη έλα 
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ζπλδπαζκφ απφ ειαθξχηεξνπο πεξίπνπ ίδηαο κάδαο ππξήλεο θαη 2-3 λεηξφληα ηα 

νπνία κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζράζε ζε άιινπο ππξήλεο, λα παξαρζνχλ μαλά 

λεηξφληα θαη λα επαλαιεθζεί ε δηαδηθαζία (αιπζηδσηή αληίδξαζε).Απφ ηε ζράζε ησλ 

ππξήλσλ ειεπζεξψλεηαη ηεξάζηην πνζφ ελέξγεηαο πνπ κεηαηξέπεηαη ζε 

ζεξκφηεηα.Σηνπο ππξεληθνχο αληηδξαζηήξεο ε παξαγφκελε ζεξκηθή ηζρχο είλαη 

ειεγρφκελε, (ειεγρφκελε αιπζηδσηή αληίδξαζε). Με θαηάιιειε δηαδηθαζία 

παξάγεηαη αηκφο ν νπνίνο θηλεί κηα ζηξνβηινγελλήηξηα γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Καηά ηελ ιεηηνπξγεία ελφο ππξεληθνχ αληηδξαζηήξα, παξάγνληαη 

απφβιεηα ηα νπνία είλαη ξαδηελεξγά θαη πξέπεη λα  ηπγράλνπλ εηδηθήο δηαρείξηζεο, 

ιφγσ ηεο επηθηλδπλφηεηάο ηνπο γηα ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ.  

Αναλυμένα καύζιμα – Ραδιενεπγά απόβληηα 

Μηα κνλάδα παξαγσγήο ελέξγεηαο κε ππξεληθά θαχζηκα, παξάγεη αλαισκέλα 

θαχζηκα (ππξεληθά θαηάινηπα) θαη ξαδηελεξγά απφβιεηα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο 

(ζρήκα 4). Με ηνλ φξν ξαδηελεξγά απφβιεηα ελλννχκε ην ξαδηελεξγφ πιηθφ ζε αέξηα, 

ζηεξεά ή πγξή κνξθή γηα ην νπνίν δελ πξνβιέπεηαη θάπνηα πεξαηηέξσ ρξήζε.Ωο 

αλαισκέλα θαχζηκα νξίδνληαη ηα ππξεληθά θαχζηκα πνπ έρνπλ αθηηλνβνιεζεί θαη 

έρνπλ απνκαθξπλζεί νξηζηηθά απφ ηνλ ππξήλα ηνπ αληηδξαζηήξα. Μπνξνχλ είηε λα 

ζεσξνχληαη σο ρξεζηκνπνηήζηκνη πφξνη κε δπλαηφηεηαεπαλεπεμεξγαζίαο είηε λα 

πξννξίδνληαη γηα ηειηθή δηάζεζε ρσξίο λα πξνβιέπεηαη πεξαηηέξσ ρξήζε θαη λα 

αληηκεησπίδνληαη σο ξαδηελεξγά απφβιεηα. 

 

σήμα 4: Διάγπαμμα πποέλεςζηρ  πςπηνικών αποβλήηυν ζε ζσέζη με ηον κύκλο 

ηος πςπηνικού καςζίμος [11] 

 

Σηα ξαδηελεξγά απφβιεηα, πέξαλ απφ ην ελαπνκείλαλ αλεθκεηάιιεπην θαχζηκν 

πεξηιακβάλνληαη επίζεο πνιιά κέξε ελφο ππξεληθνχ αληηδξαζηήξα πνπ θαζίζηαληαη 

ξαδηελεξγά  ιφγσ ηνπ βνκβαξδηζκνχ ηνπο κε λεηξφληα θαη ηεο παξαγσγήο ζην ζψκα 

ηνπο κηαο ζεηξάο  ξαδηελεξγψλ ππξήλσλ (ξαδηνλνπθιίδηα).  
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Ραδιονοςκλίδια πος πεπιέσονηαι ζηα απόβληηα 

Τα ξαδηνλνπθιίδηα δηαζπψληαη εθπέκπνληαο α ή β αθηηλνβνιία (ζσκαηηδηαθή) θαη 

ζπλήζσο ζπλνδεχνληαη κε εθπνκπή ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο γ αθηηλνβνιία 

πνπ είλαη θαη ε πιένλ δηεηζδπηηθή. Κάζεξαδηνλνπθιίδηνραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ ρξφλν 

εκηδσήο, πνπ είλαη ν ρξφλνο ζηνλ νπνίν δηαζπψληαη ηα κηζά άηνκά ηνπ, δειαδήν 

ρξφλνο ζηνλ νπνίν ε ελεξγφηεηά ηνπ (ξπζκφο δηάζπαζεο)ππνδηπιαζηάδεηαη. Αλάινγα 

κε ηνλ ρξφλν εκηδσήο ηνπο, ηα ξαδηνλνπθιίδηα ραξαθηεξίδνληαη σο βξαρχβηα ή 

καθξφβηα. Μέξνο απφ ηα ξαδηελεξγά απφβιεηα κηαο κνλάδαο παξαγσγήο ελέξγεηαο 

κε ππξεληθά θαχζηκα κπνξεί λα παξακείλνπλ ξαδηελεξγά γηα δεθάδεο,  εθαηνληάδεοή 

ρηιηάδεο ρξφληα. Η επηθηλδπλφηεηα ησλ ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ ζρεηίδεηαη κε ην 

επίπεδν ηεο ελεξγφηεηάο ηνπο, ην είδνο ηεο εθπεκπφκελεο αθηηλνβνιίαο (α,β,γ) θαη 

ηνλ ρξφλν εκηδσήο ηνπο. 

Σηνλ πίλαθα 1 θαίλνληαη νη πην ζεκαληηθέο αληηδξάζεηο ελεξγνπνίεζεο πνπ δχλαληαη 

λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε έλα ππξεληθφ αληηδξαζηήξα,ηα ξαδηνλνπθιίδηα πνπ 

παξάγνληαη, ην είδνο ηεο εθπεκπφκελεο αθηηλνβνιίαο θαη νη ρξφλνη εκηδσήοηνπο - ζε 

ρξφληα[12]. 

Κάπνηα απφ ηα πξντφληα ζράζεο κέζεο δηάξθεηαο δσήο (ρξφλνη εκηδσήο ~30 έηε ) 

πνπ ηπγράλνπλ ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο είλαη ηα ξαδηνλνπθιίδηα Cs-137, Sr-90. Τα 

πιένλ καθξφβηα ξαδηνλνπθιίδηα, εκθαλίδνληαη ζηα αλαισκέλα θαχζηκα  θαη είλαη 

αθηηλίδεοU-234, Np-237, Pu-238 θαη Am-241. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ξαδηελεξγά απφβιεηα, εθηφο απφ ηα ππξεληθά εξγνζηάζηα θαη ηνπο 

εξεπλεηηθνχο αληηδξαζηήξεο, παξάγνληαη επίζεο απφ ηελ ππξεληθή ηαηξηθή, ηε 

βηνκεραλία θαζψο θαη απφ ηελ  εμφξπμε νξπθηψλ. Τν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (~95% ) 

θαη ηα πην επηθίλδπλα ζε βάζνο ρξφλνπ, παξάγνληαη απφ ηνπο ππξεληθνχο 

αληηδξαζηήξεο, θπξίσο απφ ηελ δηαρείξηζε αλαισκέλνπ θαπζίκνπ[12]. Σην 

άξζξναπηφ, γίλεηαη αλαθνξά ζηα απφβιεηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ πιήξε θχθιν 

ιεηηνπξγείαο ελφο ππξεληθνχ αληηδξαζηήξα, ελψ νη γεληθέο αξρέο ηεο  δηαρείξηζεο 

ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ πνπ θαηαγξάθνληαη, θαιχπηνπλ θαη ηαξαδηελεξγά απφβιεηα 

απφ άιιεο πεγέο. 

Γιασείπιζη αποβλήηυν - Καηηγοπιοποίηζη 

Η νδεγία 2011/70/Δπξαηφκ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 19εο Ινπιίνπ 2011[13],κε ηελ νπνία 

ζεζπίδεηαη ην θνηλνηηθφ πιαίζην γηα ηελ ππεχζπλε θαη αζθαιή δηαρείξηζε 

αλαισκέλσλ θαπζίκσλ θαη ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ, νξίδεη ηα αθφινπζα: 

«Τα ξαδηελεξγά απφβιεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαισκέλσλ θαπζίκσλ πνπ 

ζεσξνχληαη απφβιεηα, απαηηνχλ πεξηνξηζκφ θαη απνκφλσζε απφ ηνπο αλζξψπνπο 

θαηην πεξηβάιινλ δηαβίσζήο ηνπο καθξνπξφζεζκα. Λφγσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θχζεο 

ηνπο (πεξηεθηηθφηεηα ζε ξαδηνλνπθιίδηα), απαηηνχληαη ξπζκίζεηο γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο αλζξψπηλεο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο έλαληη θηλδχλσλ νη νπνίνη πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηάζεζεο ζε θαηάιιειεο 

εγθαηαζηάζεηο, φπσο ζηελ ηειηθή ηνπνζεζία». 

Δπίζεο ηνλίδεηαη (παξάγξαθνο 24) φηη «απνηειεί εζηθή ππνρξέσζε θάζε θξάηνπο 

κέινπο λα απνθεχγεη ηηο άζθνπεο επηβαξχλζεηο γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο ζε ζρέζε 

κε ηα αλαισκέλα θαχζηκα θαη ηα ξαδηελεξγά απφβιεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ηπρφλ ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηνλ παξνπιηζκφ 

ππαξρνπζψλ ππξεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ».  
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Πίνακαρ 1: Οι ζημανηικόηεπερ ανηιδπάζειρ ενεπγοποίηζηρ και ηα ανηίζηοισα 

παδιονοςκλίδια πος δημιοςπγούνηαι  [12]. 

 
 

Η δηαρείξηζε απνβιήησλ είλαη κηα πνιχπινθε θαη πνιπζεκαηηθή δηαδηθαζία πνπ 

απαηηεί ζπλεξγαζία κηαο κεγάιεο γθάκαο επηζηεκνληθψλ εηδηθνηήησλ κε 

εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ ππφβαζξν θαη έρεη έλα ηεξάζηην θφζηνο. Δπηζεκαίλεηαη 

φηη εδψ γίλεηαη κηα πνιχ ζχληνκε θαηαγξαθή ησλ πην βαζηθψλ ζηνηρείσλ απηήο ηεο 

δηαρείξηζεο:  

 ζηφρνο ηεο δηαρείξηζεο ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ είλαη ε ζπιινγή, ε 

επεμεξγαζία, ε απνζήθεπζε, ε κεηαθνξά θαη ε απφξξηςε ηνπο θαηά ηξφπν 

πνπ λα πξνζηαηεχεη ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. Γεληθά ζε φια ηα 

ζηάδηα ηεο δσήο κίαο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε παξαγσγή 
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ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ παξακέλεη ζην ειάρηζην εθηθηφ επίπεδν, ηφζν ζε 

φγθν φζν θαη ελεξγφηεηα.  

 Με θαηάιιειε πξφβιεςε ησλ ξνψλ απνβιήησλ απφ δηάθνξα κέξε ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ ηερληθψλ δηαρσξηζκνχ πξηλ ηελ 

πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο  κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ην θφζηνο δηαρείξηζεο. 

 Σπγθξνηείηαη θαη πινπνηείηαη θαηάιιειν πξφγξακκα θαηεγνξηνπνίεζεο θαη 

δηαρείξηζεο ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ, πεξηιακβαλνκέλεο θάζε είδνπο 

κεηαρείξηζεο, επεμεξγαζίαο θαη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο. Τν πξφγξακκα 

απηφ δηαζθαιίδεη φηη ε δηαρείξηζε ησλ ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ είλαη ζπκβαηή 

κε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ηειηθή ηνπο δηάζεζε θαη απζηεξά ειεγρφκελε απφ 

άπνςε αθηηλνπξνζηαζίαο, ππξεληθήο πξνζηαζίαο θαη δηαζθάιηζεο ησλ 

ππξεληθψλ πιηθψλ.  

Ταξινόμηζη - Κλάζειρ   

Με βάζεη ηηο ξαδηνινγηθέο ηδηφηεηεο ησλ πεξηερνκέλσλ ξαδηνλνπθιηδίσλ(ελεξγφηεηα, 

ρξφλνο εκηδσήο) ηα απφβιεηα ηαμηλνκνχληαη (ΙΑΔΑ) σο αθνινχζσο : 

 Απαιιαζζφκελα Απφβιεηα (ExemptedWaste (EW)) 

 Απφβιεηα Φακεινχ Δπηπέδνπ ( LowLevelWaste (LLW)) 

 Βξαρχβηα Απφβιεηα Φακεινχ Δπηπέδνπ ((LowLevelWaste-ShortLived 

(LLW-SL)) 

 Μαθξφβηα Απφβιεηα Φακεινχ Δπηπέδνπ (LowLevelWaste-LongLived 

(LLW-LL)) 

 ΑπφβιεηαΜεζαίνπΔπηπέδνπ (Intermediate Level Waste (ILW)) 

 ΑπφβιεηαΥςεινχΔπηπέδνπ (High Level Waste (HLW)) 

 

Σηνλ πίλαθα 2, παξνπζηάδεηαη ε ηαμηλφκεζε πνπ ρξεζηκνπνηείε IAEA [14], 

πεξηιακβάλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε θιάζεο θαζψο θαη επηινγέο δηάζεζεο (ζα γίλεη 

αλαθνξά ζηε ζπλέρεηα). 

 

Πποεπγαζία _Καηεπγαζία 

Γεληθά ε θαηεγνξηνπνίεζε θαζνξίδεη θαη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ.Τα 

απφβιεηα νκαδνπνηνχληαη κε βάζε ην ζεκείν πξνέιεπζεο ηνπο, ηελ πιηθή ηνπο 

ππφζηαζε (Υγξή, Σηεξεή, Αέξηα), ηνλ ηχπν (πγξά ή μεξά ζηεξεά απφβιεηα, 

ππνιείκκαηα, ιάζπε, κέηαιιν, κεγάια κέξε ηεο εγθαηάζηαζεο εχθιεθηα θηι), ηηο 

ηδηφηεηεο (ξαδηελεξγέο, θπζηθέο, ρεκηθέο) θαη ηηο επηινγέο επεμεξγαζίαο. Η 

πξνεξγαζία πεξηιακβάλεη εξγαζίεο, φπσο ν δηαρσξηζκφο σο πξνο πιηθή ππφζηαζε θαη 

κείσζε ηνπ φγθνπ αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ησλ απνβιήησλ (απνηέθξσζε, 

εμάηκηζε, ρεκηθέο θαηεξγαζίεο, θηιηξάξηζκα), κε πξνζνρή λα κελ αλακεηγλχνληαη 

βξαρχβηα κε καθξφβηα (κε αλάκεημε ξνψλ απνβιήησλ). 

 

Σηε ζπλέρεηα πθίζηαληαη θαηεξγαζία ψζηε λα θαηαιήμνπλ ζε κηα ζηεξεή θαη ζηαζεξή 

κνξθή πνπ λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα θξηηήξηα απνδνρήο απνζήθεπζεο ή απνθνκηδήο 

(θαηεξγαζκέλα απφβιεηα). Γηα παξάδεηγκα ηα πγξά LLW θαη ILW ηππηθά 

ζηεξενπνηνχληαη ζε ηζηκέλην, ελψ ην HLW ππξψλνληαη / μεξαίλνληαη θαη κεηά 

παινπνηνχληαη. Τα ζηαζεξνπνηεκέλα πιένλ απφβιεηα ηνπνζεηνχληαη ζε δνρεία 

θαηάιιεια γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (ηε ρεκηθή ηνπο δξαζηηθφηεηα, ηνμηθφηεηα 

θιπ) γηα απνθπγή δηάβξσζεο. 
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα βξαρχβηα απφβιεηα απνζεθεχνληαη γηα φζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα απαηηείηαη ψζηε λα κεησζεί ε ελεξγφηεηά ηνπο θαη λα ραξαθηεξηζηνχλ σο 

απαιιαζζφκελα απφβιεηα (exemptedwaste) ελψ ηα HLW πνπ παξάγνπλ ζεξκηθή 

ελέξγεηα (δηαζπψληαη κε  α αθηηλνβνιία), θπιάζζνληαη πξνζσξηλά ζε δεμακελέο 

λεξνχ κέρξη λα κεησζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπο θαη κεηά λα ππνζηνχλ επεμεξγαζία. 

 

Πίνακαρ 2: Σαξινόμηζη παδιενεπγών αποβλήηυν από IAEA και επιλογέρ 

διάθεζηρ 

 

Καηηγοπία Αποβλήηυν Σςπικά Χαπακηηπιζηικά Επιλογέρ Απόππιτηρ 

Απαιιαζζφκελα 

Απφβιεηα 

Δπίπεδα ελεξγφηεηαο θάησ 

ηνπ επηηξεπηνχ εζληθνχ νξίνπ 

ην νπνίν νξίδεηαη σο ε εηήζηα 

δφζε γηα ην θνηλφ θάησ απφ 

0.01 mSv 

 

Καλέλαο ξαδηνινγηθφο 

πεξηνξηζκφο 

Φακεινχ θαη Μέζνπ 

Δπηπέδνπ Απφβιεηα 

Βξαρχβηα Απφβιεηα 

 

 

 

Μαθξφβηα Απφβιεηα 

Δπίπεδα ελεξγφηεηαο πάλσ 

απφ ην επηηξεπηφ φξην κε 

ζεξκηθή ελέξγεηα θάησ ησλ 

2kW/m
3 

 

Πεξηνξηζκέλεο ζπγθεληξψζεηο 

καθξφβησλ ξαδηνλνπθιηδίσλ 

(ην φξην ησλ καθξφβησλ 

ξαδηνλνπθιηδίσλ πνπ 

εθπέκπνπλ ζσκαηίδηα άιθα 

είλαη ηα 4000 Bq/g αλά παθέην 

απνβιήησλ)  

 

Σπγθεληξψζεηο καθξφβησλ 

ξαδηνλνπθιηδίσλ πνπ 

μεπεξλνχλ ηνπο πεξηνξηζκνχο 

ησλ βξαρχβησλ απνβιήησλ 

 

Απφξξηςε θνληά ζηελ 

επηθάλεηα ηεο γεο ή ζε 

ππφγεηα εγθαηάζηαζε 

 

 

 

Δλαπφζεζε ζε ππφγεηα 

εγθαηάζηαζε 

Απφβιεηα Υςεινχ 

Δπηπέδνπ 

Θεξκηθή ελέξγεηα άλσ ησλ 

2kW/m
3 

θαη ζπγθεληξψζεηο 

καθξφβησλ ξαδηνλνπθιηδίσλ 

πνπ μεπεξλνχλ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ησλ βξαρχβησλ 

απνβιήησλ 

 

Δλαπφζεζε ζε ππφγεηα 

εγθαηάζηαζε 

 

Αποκομιδή –Ταθή 

Η «δηάζεζε» ησλ απνβιήησλ γίλεηαη φηαλ δελ πξνβιέπεηαη  πιένλ θάπνηα ρξήζε. Με 

βάζεη ηελ ηαμηλφκεζε, (πίλαθαο 2),  σο πξνο ηελελεξγφηεηα θαη καθξνβηφηεηα ζα 

γίλεη ε επηινγή ηνπ ηξφπνπ ηαθήο. 
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Γεληθφηεξνο ζηφρνο είλαη ή απνθπγή ή κείσζε ηεο αιιειεπίδξαζεο λεξνχ κε ηα 

απφβιεηα. Η ηαθή πξνηηκάηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ θαζψο είλαη ε 

πην νηθνλνκηθή θαη αζθαιήο ιχζε.Σαλ δηαδηθαζία επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο φπσο: 

 Η εζληθή πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ 

 Οη δηαζέζηκνη πφξνη θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

 Η δηαζέζηκε ππνδνκή 

 

σήμα 5: Επιλογέρ αποκομιδήρ ανάλογα με ηην κλάζη αποβλήηυν [15] 

 

 

 Εικόνα 1: Διάθοπερ ηοποθεζίερ ηαθήρ κονηά ζηην επιθάνεια ηηρ γηρ. [16] 
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σήμα 6: Ο ζςνολικόρ απιθμόρ ηυν ανηιδπαζηήπυν πος θα ηεθούν εκηόρ 

λειηοςπγίαρ ζηο άμεζο μέλλον 

 

Υπάξρνπλ ηξείο βαζηθέο επηινγέο, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ( ζρήκα 5)[15]: 

 Απφξξηςε θνληά ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο (ραληάθηα, ιάθθνη) 

 Απνθνκηδή ζε ζπήιαηα κε ελδηάκεζν βάζνο (ηνχλει, ζηιφ) 

 Ταθή ζε βαζείο γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο (παιαηά νξπρεία, βαζηέο 

γεσηξήζεηο)  

Γεληθά ππάξρνπλ κεγάιεο δπζθνιίεο ζηελ θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ γηα έλα ηφζν 

πνιππαξαγνληηθφ ζέκα, φπσο ε δηαρείξηζε ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ δηφηηππάξρεη 

αλάγθε πξφβιεςεο νηθνλνκηθψλ πεγψλ γηα θφζηνο πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζην κέιινλ 

θαη αθνξά ζε ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ ζην παξειζφλ.Οπξνυπνινγηζκφο κπνξεί λα 

αιιάδεη θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ιφγσ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα  πξνβιεθζνχλ. Η αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ 

θφζηνπο γίλεηαη ζπλήζσο κε ζχζηαζε εηδηθνχ ηακείνπ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε 

δηαρείξηζε.  Φνλδξηθά ην θφζηνο δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο αληηπξνζσπεχεη ην 5% ηνπ 

νιηθνχ θφζηνπο ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη [18]. 

 

Φψξεο κε «κηθξή πνζφηεηα» απνβιήησλ δελ κπνξνχλ λα έρνπλ απνζεηήξηα ιφγσ 

θφζηνπο. Γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα δεκηνπξγία πνιπεζληθψλαπνζεηεξίσλ απνβιήησλ 

πνπ θαηφπηλ δηαθξαηηθήο  ζπκθσλίαο λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ρψξεο κε  

κηθξφ φγθν απνβιήησλ [19]. 

 

Η φπνηα επηινγή πξέπεη λα πξνβιέπεη ηα ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ, φπσο επίζεο λα είλαη ηερληθά θαη νηθνλνκηθά εθηθηή. Σηελ εηθφλα 

1,παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο ηνπνζεζίεο ηαθήο θνληά ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο.  
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Ππόβλετη Κόζηοςρ -  Χπημαηοδόηηζη  

Σχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2011/70/Δπξαηφκ[13], θάζε θξάηνο κέινο είλαη ππεχζπλν 

θαη αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζε ησλ ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη εληφο 

ηεο επηθξάηεηαο ηεο. Έηζη πξέπεη εθησλ πξνηέξσλ λα πξνυπνινγηζηεί ην θφζηνο 

δηαρείξηζεο ησλ ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαηηφζνλ θαηά ηε ιεηηνπξγεία 

φζν θαη θαηά ηελ απνζπλαξκνιφγεζε/αδξαλνπνίεζε/παξνπιηζκφ ηνπ Ππξεληθνχ 

Αληηδξαζηήξα[17]. 

 

Πςπηνικοί ανηιδπαζηήπερ _Καηάζηαζη  Σήμεπα 

Οη πξψηνη ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο μεθίλεζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ηε δεθαεηία 1950 θαη 

ζηα κέζα  ηεο δεθαεηίαο 80 ππήξμε  ηζηνξηθφ κέγηζην έλαξμεο ιεηηνπξγίαο λέσλ 

κνλάδσλ[20].  Όπσο είλαη αλακελφκελν ηα επφκελα ρξφληα έλα κεγάιν κέξνο 

ππαξρφλησλ ππξεληθψλ αληηδξαζηήξσλ ζα παξνπιηζηνχλ κηα θαη έρνπλ θιείζεη ηνλ 

θχθιν δσήο ηνπο.Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο IAEA(ζxήκα6)[21],πεξίπνπ 187 

αληηδξαζηήξεο ζα ηεζνχλ εθηφο ιεηηνπξγίαο (παξνπιηζκφο) ζην άκεζν 

κέιινλ.Δπηπιένλ ζήκεξα 55 λένη ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο είλαη ππφ θαηαζθεπή, νη 

πεξηζζφηεξνη ζηελ Αζία[22]. 

 

Δίλαη εκθαλέο φηη ε δεδνκέλε θαηάζηαζε νδεγεί ζε απμεκέλε  δήηεζε γηα 

ζηξαηεγηθέο θαη ηερλνινγίεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ππξεληθνχ παξνπιηζκνχ θαη ηεο 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ[23]. Η ππξεληθή ηερλνινγία ζεσξείηαη πεδίν πνπ ζα έρεη  

κεγάιε αλάπηπμε γηα ηα επφκελα ρξφληα (έλαο παξνπιηζκφο κπνξεί λα δηαξθέζεη 

κέρξη θαη 30 ρξφληα) θαη έρεη ηεξάζηην νηθνλνκηθφ θαη ηερλνινγηθφ ελδηαθέξνλ[24]. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη, ζχκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ ππξεληθψλ θνξέσλ 

εθκεηάιιεπζεο ηεο ΔΔ, ζα ρξεηαζηνχλ πεξηζζφηεξα απφ 120 δηζεθαηνκκχξηα επξψ 

γηα ηνλ παξνπιηζκφ ησλ ππξεληθψλ αληηδξαζηήξσλ ζηα επφκελα 30 ρξφληα. 

Δπνκέλσο, ππάξρεη έλα ηζρπξφ νηθνλνκηθφ θίλεηξν γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλθαη ηεο βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο 

ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα απηφ. 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί θαη ε αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο ΔΔ γηα 

δηαηήξεζε ηεο ηερλνγλσζίαο αιιά θαη αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ γηα ηε 

κείσζεηεο ξχπαλζεο θαη ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ρξεκαηνδνηψληαο 

δξάζεηο γηα θαηλνηνκία ζηελ ππξεληθή εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηψληαο ή / θαη 

αλαπηχζζνληαο λέεο κεζφδνπο θαη εξγαιεία κε βάζε ηηο πην πξφζθαηεο παηδαγσγηθέο 

γλψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ην 

πεδίν πην ειθπζηηθφ γηα κηα λεφηεξε γεληά[24]. 

 

Σύνοτη 

Η ππξεληθή ελέξγεηα ιφγσ ησλ κεδακηλψλ εθπνκπψλ CO2 έξρεηαη μαλά ζην 

πξνζθήληνζπδήηεζεο σο ιχζε πνπ ζα κεηξηάζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο. Τα ξαδηελεξγά απφβιεηα, παξά ηελ ηερλνινγία πνπ έρεη αλαπηπρζεί θαη ηελ 

ηεξάζηηα πξνφδν πνπ έρεη γίλεη ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζήο ηνπο εμαθνινπζνχλ λα 

πξνβιεκαηίδνπλ έληνλα ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα. Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ 

ππξεληθψλ αληηδξαζηήξσλ πνπ ζα παξνπιηζηνχλ ζηα επφκελα ρξφληααπαηηεί 

πεξεηαίξσ βειηίσζε θαη αλάπηπμεηεο ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ππξεληθνχ παξνπιηζκνχ θαη ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Δπνκέλσο, ε ππξεληθή 
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ηερλνινγία αλακέλεηαη λα έρεη κεγάιε αλάπηπμε γηα ηα επφκελα ρξφληα κε ηεξάζηην 

νηθνλνκηθφ, ηερλνινγηθφ αιιά θαη εθπαηδεπηηθφ ελδηαθέξνλ. 
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