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TANQUEM LES NUCLEARS

Aquest material s’ha elaborat en base a les ponències presentades a les 
Jornades “VERITABLES CONSEQÜÈNCIES DE L’ENERGIA NUCLEAR
Trobada formativa, aspectes amagats d’aquesta energia”. 
Realitzades a Barcelona i Tarragona els dies 18 de febrer i 4 de març, 
respectivament. Gràcies a...

Científicos 
por el Medio 
Ambiente 
(CiMA)

… per la seva 
col·laboració. Sense 
ells/elles, aquest 
material no hauria 
tingut el mateix 
nivell de qualitat

• SUMARI
• Què és la tecnologia nuclear?
• L’energia nuclear civil de fissió.
• Els perills de l’energia nuclear
• Raons de la seva implantació.
• La tecnologia nuclear i els seus 

usos militars.
• Estem condemnats a utilitzar-la?.
• Per què es vol continuar 

utilitzant?.



Estamos condenados a utilizarla?



Algunos autores del’origen de la E.N 



Què és la tecnologia nuclear?

La tecnologia nuclear 
sorgeix quan es 
bombardeja un 
element inestable 
(Urani 235 - U235) 
amb un neutró.  

Aquest bombardeig 
provoca el trencament 
del nucli i una 
dispersió de més 
neutrons i partícules 
que van trencant altres 
nuclis (d’U-235), en 
una reacció en cadena.  

El procés es va 
accelerant i 
alliberant una 
gran quantitat 
d’energia, fins 
que explota ...



La tecnología nuclear y sus usos militars 1. Armamento de 
terror (“destrucción masiva”)

Primers reactors : Obtenció d’Urani enriquit i de Plutoni per a les bombes atòmiques.
Motors de submarins amb armament atòmic.

Països amb bomba atòmica o intent.
EEUU, Rússia, GB, França, Xina, Israel, 
India, Pakistan, ¿Sud Àfrica?, Korea

Països amb armament balístic 
intercontinental. 
EEUU, Rússia, GB, França, Xina.





Los peligros de la energía nuclear 2.  El ciclo del combustible. 



Els perills de l’energia nuclear 1. Funcionament del reactor 

Fuites d’aigua del 
circuit primari al 
secundari. Estan 
contemplats com 
pèrdues 
“normals” d’un 
1%.

Emissions de
triti en el 
funcionament 
normal. Es 
comptabilitzen 
als informes 
del CSN

Esquerdes a la 
tapa del reactor. 
Comú a tots els 
models PWR. 

Primer cop 1991 
a Bugey 2 
(França). 

Ascó 2, febrer 
del 2001

Corrosió dels tubs dels 
generadors de vapor. 
Es reconeix una vida 
inferior als 40 anys 
previstos. Substitució 
que s’aprofita per 
augmentar potència.
Ascó 1 - 1995.
Ascó 2 - 1996.
Vandellòs 2 - 1999.

Fuites de líquids 
radioactius al circuit 
de refrigeració 
(alliberament al 
medi ambient) o de 
les piscines a on 
s’emmagatzemen el 
combustible gastat.

CONCLUSIÓ: Una 
central nuclear en 
funcionament “normal” 
emet radioactivitat de 
manera continuada.































Efecto estocástico
• La dosis total absorbida es más importante 

que el periodo de tiempo durante el cual fue 
recibida

• El cáncer es el efecto estocástico más usual

• La severidad de la respuesta es independente
de la dosis



Los peligros de la energía nuclear 3.  Las dosis de radiación

Hasta el año 1925 no 
existen regulaciones
para las dosis de 
radiación

Entre 1925 y 1934 
comienzan a 
detectarse casos de 
enfermedades entre 
los operadores de 
rayos X

Dosis 
pemitida
en 
Milisievers
por año

Primeras regulaciones
internacionales

Revisiones de 
las  regulaciones
internacionales

A medida que ha aumentado
el conocimiento ha ido
disminuyendo la cantidad de 
radiación permitida, lo cual
confirma el principio de que 
la única radiación aceptable
es la inevitable radiación
natural



Ionising Radiation And Health Effects :
THERE IS NO SAFE DOSE









Los peligros de la energía nuclear 4.  El caso de Chernobil





La tecnología nuclear y sus usos militares 2. 
El caso del l Uranio “Empobrecido” (DU - Depleted Uranium).



The Decay Path of 4n + 2 or 238U Family 238U234U
234Pa

234Th230Th

226Ra

222Rn
   218At

218Po214Po
214Bi

214Pb

       210Po
            210Bi
206Pb          210Pb
    206Tl               210Tl
         206Hg

Minor route

Major route

α decay

β decay

Radioactivity - 238U radioactive decay series







Los peligros de la energía nuclear 5.  Seguridad y objetivo de ataques 

Edifici de contenció.
Cilindre de formigó d’1,15 m de 
gruix, amb cúpula semiesfèrica 
també de formigó d’1 metre de 
gruix; estructura folrada d’una 
capa d’acer de 6, 5 mil·límetres. 
Alberga els reactors, el circuit 
primari de refrigeració i els 
generadors de vapor.

NO SE SAP COM REACCIONARIA 
DAVANT UN IMPACTE IMPORTANT

Sistemes de refrigeració.
Són claus per mantenir estable el 
nucli del reactor.

NO TENEN CAP TIPUS DE 
PROTECCIÓ

Sala de control i sistemes de 
seguretat elèctrica. 
Són necessaris per portar el 
reactor a situació de “parada 
segura”. 

NO TENEN CAP TIPUS DE 
PROTECCIÓ

Piscines de residus d’alta 
activitat.
S’emmagatzema el combustible 
gastat de les centrals amb una 
mitjana de 500 elements 
radioactius.

NO TENEN CAP TIPUS DE 
PROTECCIÓ
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FIGURE 1 : THE RISK CYCLE (Risk Analysis)
[*Likely to involve a range of stakeholders]

RISK MANAGEMENT

Human and/or environment risk
assessment

Hazard identification
Hazard characterisation
Exposure assessment
Risk characterisation b

Consolidated risk conclusions

Formulation of risk management question(s)*

Identification of concerns*

Review*

RISK
COMMUNICATION*

Monitoring / surveillance

Implementation*

Risk management
decision*

Option selection*
Regulatory/other control

measures

Sociopolitical factors*
eg: risk perception,
value judgements

Other information* eg:
benefits/ costs, other

technical factors












