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Medi Ambient

L'energia nuclear:

Una font d'energia qüestionada
Darrerament  s'està  debatent  si  s'impulsa  o  no  la 
producció  d'energia  nuclear,  degut  a  diferents 
factors:

-L'encariment del preu del petroli

-L'increment del consum energètic a nivell mundial 
-El  creixement  econòmic  de  les  potències 
emergents  com  Xina  i  Índia,que  han  augmentat 
molt  les  seves  importacions  de  productes 
energètics.

L´energia  nuclear  és  una  energia  qüestionada, 
degut  a  diferents  causes,  algunes  de  les  més 
importants són el tema dels accidents, dels residus.

Concretament aquests dies es commemora el 20è 
aniversari  de  l'accident  de  Chernòbil,  l'accident 
més greu que ha tingut una central nuclear.

Molta  població  es  pronuncia  en  contra  de  les 
centrals  nuclears  a  causa  del  elevats  costos  de 
construcció, manteniment, seguretat, i gestió dels 
residus,  i  que si  no  és  més  cara  és  perquè està 
fortament  subvencionada.  A  més  s´afegeix  l' 
argument  que  si  les  fonts  renovables  rebessin  el 
mateix suport econòmic, els resultats serien encara 
molt més positius. 

Però,  el  principal  argument  crític  és  el 
funcionament mateix de les centrals i l´alt risc que 
generen  els  residus  .  A  més  informes  científic 
demostren  que  les  plantes  nuclears  emeten 
constantment  radioactivitat  en molts  quilòmetres 
al seu voltant. Es tracta de compostos radioactius 
que són alliberats a l'atmosfera o les aigües que fan 
servir per a la refrigeració del reactors i que tenen 
efectes mediambientals molt greus

L'energia  nuclear  procedeix  de  la  fissió  d'àtoms 
d'urani,  en  les  quals  s'alliberen  gegantines 
quantitats  d'energia  que  s'usen  per  a  produir 
electricitat. 

En 1956  es  va  engegar,  a  Anglaterra,  la  primera 
planta  nuclear  generadora  d'electricitat  per  a  ús 
comercial.  En  1990  havia  420  reactors  nuclears 
comercials  en  25  països  que  produïen  el  17%  de 
l'electricitat  del  món.  En  els  anys  cinquanta  i 
seixanta aquesta forma de generar energia va ser 
acollida amb entusiasme, donat el poc combustible 

que consumia  (amb un sol  quilo  d'urani  es  podia 
produir  tanta  energia  com  amb  1000  tones  de 
carbó).

Però ja en la dècada dels 70 i especialment en la 
dels 80, cada vegada va haver més veus que van 
alertar sobre els perills de la radiació, sobretot en 
cas d'accidents. La catàstrofe més problemàtica de 
l'energia  nuclear  va  ser  el  passat  26  d'abril  s'han 
complert  20  anys,  concretament,  l'explosió  i 
incendi del reactor nombre 4 de la central nuclear 
de  Chernòbil. L'accident,  ocorregut  a  les  1:23 
hores del matí, va produir l'alliberament d'enormes 
quantitats  de  material  radioactiu  a  l'atmosfera, 
contaminant significativament grans extensions de 
Bielorússia, la Federació Russa i Ucraïna, afectant 
seriosament  a  la  població  local.  L'accident  es  va 
iniciar  al  disparar  els  operadors  la  turbina  per  a 
portar  a  terme  l'experiment  que  pretenien. 
L'explosió que va seguir a continuació va provocar 
la destrucció física del reactor i la coberta. 

En  els  vint  anys  transcorreguts  s'han  realitzat 
considerables esforços per a avaluar i  mitigar els 
efectes d'un accident que va tenir el seu origen en 
una  sèrie  de  fallades  humanes,  de  disseny,  i 
polítiques, que mai hagueren d'haver ocorregut.

Els efectes nocius sobre el medi ambient i sobre les 
persones, encara continuen, i a més les restes del 
reactor  que  es  van  cobrir  amb  una  cúpula  de 
formigó, són un perill latent.

Es evident, doncs, que l´ús d'aquest tipus d'energia 
continua sent polèmic, i ampliar com alguns sectors 
plantegen la construcció de centrals  nuclears,  no 
deixa de ser una decisió força qüestionada.


