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FISIO NUKLEARRA

 Nukleo bat abiadura handian tamaina txikiagoko atomoekin
edo partikula subatomikoekin (normalean neutroiekin)
bonbardeatzerakoan sortzen da: atomoak apurtu (zatitu)
egiten dira.

 Fisio nuklearreko lehenengo erreakzioa 1939an lortu zen 



FUSIO NUKLEARRA

• Fisio nuklearraren alderantzizko prosezua da: nukleo arinen batzea
nukleo astunagoak sortzeko.

• Erreakzio hauek energia iturri gisa garrantzia haundia dute, izan ere
deuterioak ez da erradiaktiboa eta naturan kopuru ia mugagabean
aurkitu dezakegu.

• Fusio erreakzioak lortzen oso zailak dira, izan ere, bi nukleo batzeko bi
protoik dute karga positiboek sortzen duten aldarapen-indarrak gainditu 
behar baitira.

• Nukleoek elkarri abiadura handiz egin behar diote talka hau gauzatu
dadin ehundaka milioi gradutako tenperaturak behar dira.

• Fusio nuklear kontrolatu bat sortzeko gainditu behar diren zailtasun
ikaragarriak dira.



 Erreaktore nuklearra, 
erreakzio neutroiak
xurgatzen dituzten
kontrol barrekin
erregulatzen dira: boro 
eta kadmioz egineko
barrekin.

 Kate erreakzioa kontrolatu
egin behar da, energia
kantitate handia ez
askatzeko, izugarrizko
eztanda sortu ahal baitu.



ABANTAILAK

• Atmosfera ez du 
kutsatzen.

• Kostu ekonomiko
baxua.

• Energia-kantitate
handiak sortzen
ditu.

DESABANTAILAK

• Hondakinak oso 
kutsakorrak dira.

• Hondakinak lurpean 
gorde behar dira.

• Arrisku handiak sor 
litezke kontrola
galdu ezkero.



 Adituak ohartu ziren energia
nuklearrak energia elektriko
ugari sortu lezakeela eta 
horregatik inztalazio batzuk
sortu zituzten non erreakzioa
kontrolatuta dago; zentral
nuklearra. 

 Lehenengoa Britainia Handian
eraiki zen 1956an; 34 urte
geroago 25 estaturen artean
420 zentral zeuden mundu
osoan.

 Munduko elektrizitatearen
%17 produzitzen zuten. hasieran jendea energia

nuklearraren alde zegoen.



Medikuntzan asko
erabiltzen hasi ziren
kimioterapiak eta 
radioterapiak egiterako
orduan.

Baina ondorioak ere 
baditu: hilea erortzea, 
idortasuna, goragaleak, 
kakapirria, legarrak
etab.

•Medikuntza nuklearraren erabilpena
gorputz atal esberdinetan. 



Energia nuklearra
propultzio nuklearra
lortzeko erabiltzen da.

Hegazkin-ontziak, 
urpekontzietan, 
izotzausteko ontzietan
eta espazioko
sateliteetan.

Adibide ezagunena USS 
Enterpise itsasontzia.





• 80ko hamarkadan adituek
uste zuten jendea energia
nuklearraren alde egongo
zela.

• Baina jendea zentralen
arriskuaz arduratzen hasi
zen eta erakunde anti-
nuklearrak sortu ziren.

• Manifestaldiak areagotu
egin ziren Chernobileko
hondamendiaren ostean.



Lehen zentraletako
pistinetan gorde.

Orain Hilerri
nuklearretan.

283X78X26ko dimentsioa.

Orainarte 13 herri dira
hautagaiak.

Hilerrian, hondakinak 60
urte iraungo dituzte.



Espainia mailan 20 
zentral ditugu: 
hauetatik 8 dabiltza
martxan; 2 eraizpen
bidean daude eta 10   
ez dira martxan jarri, 
hauetatik bi bizkaian. 



 1970eko hamarkadan
Espainiako gobernuak bultzatu
zuen Euskal Herrian lau zentral
nuklear eraikitzeko egitasmoa; 
bat Lemoizen. 

 Egitasmo honek herriaren
oposizioa izan zuen hasieratik. 

 Azkenean gelditu behar izan 
zuten, herri
mobilizazioengatik, eta ETA 
erakundearen jardueragatik, 
zentraleko ingeniaria hil
baitzuen.



Chernovylen gertatu zen historiako
istripurik handiena 1986ko 
Apirilean, Ukranian. Nukleoaren
fusioaren eraginez,  
erradioaktibitate handiko milaka
tona material askatu ziren, 200.000
bat pertsona heriotzera eramanez
eta 7 milioi pertsona inguru kutsatu
ziren. Honekin, 160.000 km2 lur
kutsatu ziren. Orain, Chernobyl
zentrala, zementuz eztalita dago, 
bertatik irtetzen zen erradiazioaren
irtenbidea galarazteko.

Lehenengo egunetangertatu zena ez zuten azaldu
eta heriotzak igoten jarraituzuten.



 Zentral hau Burgosen
kokatuta dago.

BWR motako zentrala da. 
(ura irakinda lortutakoa)

Elkarte ekologistek
zarratzeko asmoa dute.

2009ko ekainean
Segurtasun Nuklearrerako
Kontseiluak zentralari
beste 10 urteko bizitza
eman zion.





 1945eko Abuztuaren 6an, energia
nuklearra ezagutu zuen gizakiak
lehen aldiz. Harry Truman, AEBeko
presidentearen eskutik.

 Hiroshima eta Nagaski hiri militarrak, 
japonian, izan ziren hautatuak
bonbak jaurtitzeko.

 Hiroshiman; little boy deiturikoa
jaurti zuten eta Nagasakin; fat boy
deiturikoa.

 Guztira 240.000 pertsona hil zituzten
AEBkoek.

 Kalteak ugariak izan ziren.





1. Industri nuklearrak bere istripuak
konpontzeko arazo handiak ditu. Diru asko balio
baitu arazoak konpontzeko ikerkuntzak eta 
garapenak.
2. Ez dago konponbiderik hondakin
erradiaktiboen gestiorako.
3. Ekonomikoki bideraezina da.
4. Aldaketa klimatioak sortutako arazo larrien
aurrean ez da alternatiba egokia. 
5. Garraio sektorean erregai fosilak erabili
behar dira, beraz, ezin litzateke murriztu.
6. Uranio gutxi dago, beraz, oso energi iturri
mugatua da. 100 urte baino gutxiagorako.
7. Osasun publikoari eta laneko osasunari kalte
larriak sortzen dizkio erreaktitbitateagatik.



Energia asko sortzen
du.

Baina beste metodo
batzuk aurkitu behar 
ditugu; gainera jendea 
ez da ohartzen oso 
arriskutsua denik. 

Ondorioz ez da 
komenigarria, beste
metodo batzuk
daudelako.




