ENERGIA NUCLEAR
Energia nuclear se mai nume te i energie atomic . Energia
fiec rui atom este închis în acesta. Atomul este cea mai mic parte a
materiei, dar este compus din particule i mai mici numite: protoni,
neutroni i electroni. În jurul centrului atomului se rotesc electroni,
prin desp r irea c rora are loc procesul de fuziune nuclear . Prin
fuziune nuclear dou sau mai multe nuclee atomice u oare se
contopesc într-un nucleu mai greu. Aducerea în contact a celor dou
nuclee întâmpin repulsia puternic a for elor nucleare; de aceea
amorsarea unei reac ii de fuziune este dificil , putând fiind realizat ,
de exemplu prin înc lzirea unei plasme la o temperatur de zeci de
milioane de grade. În anumite cazuri fuziunea este înso it de
degajarea unei însemnate cantit i de energie, care va putea fi utilizat
prin realizarea reac iei termonucleare dirijate (exemplu, transformând
1 kg de hidrogen în heliu, prin fuziune se ob ine o energie egal cu cea
produs prin arderea a 20000 tone de c rbune). Energia produs de
fuziunea nuclear face apa sa fiarb , producând aburi care apoi învârt
turbinele pentru a genera energie.
În 1942 oamenii de tiin
au eliberat pentru prima oar
o cantitate mare de energie
nuclear , care a condus la realizarea
bombei atomice, ce a fost
folosit in Al Doilea R zboi Mondial.
În imagine, explozia nuclear dup
aruncarea bombei asupra ora ului
japonez Nagasaki.
Exist dou procese din care se poate
ob ine energie din surse nucleare,
fuziune i fisiune.

Fuziunea nuclear se bazeaz pe energia eliberat când un element
mai greu este format din fuziunea elementelor mai u oare, de exemplu
energia Soarelui este un proces de fuziune care se petrece prin
fuziunea unuia sau mai multor izotopi de hidrogen, creând heliu.
Fisiunea nuclear este un proces de desp r ire a nucleilor atomici
prin bombardament cu neutroni. Acest proces produce o reac ie în lan
din care neutronii elibera i lovesc al i atomi, eliberând al i neutroni,
produ i ai fisiunii i energie. O reac ie în lan necontrolat , cum este
cea din arme nucleare duc la explozii, în timp ce o reac ie controlat
sau stabil ca cea din reactoare genereaz electricitate. Prima fisiune
nuclear controlat a avut loc în 1942.
Fisiunea Nuclear Folosind Uraniu-235

Formarea Unui Atom De Plutoniu-239

Înainte de oprirea reactorului pentru alimentare aproape 30% din
puterea generat de reactor este datorit Plutoniului-239.
Func ionarea unui reactor nuclear:

Reactorul este o parte a sistemului de furnizare a aburilor, care
produce aburi pentru pornirea turbinei ce produce electricitate.
Componentele principale ale unui reactor sunt: miezul, unde are loc

reac ia în lan ; vasul reactorului inclus în structur , unde este con inut
reac ia; mediul de r cire i barele de control care con in materiale ce
captureaz neutronii pentru a nu bombarda al i nuclei. Când barele de
control sunt scoase din miez, reac ia accelereaz iar când sunt împinse
la loc în miez reac ia încetine te. Pompe cu ap sunt folosite în mediul
de r cire pentru a extrage c ldura produs de fisiune.
O central nuclear cum este cea de lâng New York folose te
aproximativ 30 de tone de uraniu pe an. O central de aceia i m rime
care ob in energie conven ional ar necesita pentru a produce aceia i
cantitate de energie 3,6 milioane de tone de c rbune.
Rezervele de energie fiind în sc dere sunt necesare i alte surse de
energie pentru a face fa cererii tot mai mari. Energia nuclear este
cea mai productiv alternativ . Cu toate acestea sunt multe întreb ri ce
pot fi ridicate asupra siguran ei i a valabilit ii pe termen lung. Cea
mai mare problem fiind stocarea de eurilor toxice i a radia iilor de
nivel înalt care necesit sute de ani pentru a se pierde.

