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Ядрената енергетика се смята за не възобновяема заради ядрените
отпадъци които се получават, но дали те ще са фактор в близко бъдеще.

Генерирането на радиоактивни отпадъци е съпътстващ процес при
производството на електроенергия от всички видове ядрени централи по
света. Отпадъците представляват радиоактивни материали, за които не се
предвижда по-нататъшно използване, тоест бракуват се. В това число
влизат и радиоактивни източници, чийто срок за безопасна експлоатация е
изтекъл.

Отпадъците се делят на твърди, течни и известно количество
газообразни радиоактивно замърсени вещества. Съставът им е
разнообразен и е специфичен за всеки вид ядрен реактор и технология.

На световно и на локално ниво може да се каже, че ядрената
енергетика е единственият промишлен отрасъл, който поема пълна
отговорност по отношение на управлението на всички радиоактивни
отпадъци, генерирани в процеса на работа, и създава условия за тяхното
безопасно съхраняване, но за тяхното разграждане отне много време, но
отстраняването на 99,9% от плутония и урана намалява времето за
съхранение до приблизително 16000 години и бъдещите усъвършенствани
технологии за преработка, които отстраняват също и минорните актиниди
(МА), ще намалят времето за безопасно съхранение на оставащите
продукти на делене до малко повече от 300 години. Получените по този
начин МА трябва да бъдат преобразувани в по‐кратко живущи продукти на
делене или изгорени в специални съоръжения.

Количеството радиоактивни отпадъци, които се получават от
работата на АЕЦ, са значително по-малко от тези, които се получават от
други източници на електроенергия. Има такива сравнителни изследвания
от английски и редица други изследователи, според които количеството
радиоактивни отпадъци е не повече от около един процент от общото
количество отпадъци, генерирани в енергетиката в световен мащаб.Което
ясно показва потенциала на ядрената енергетика да се възприема, като
възобновяема. Производството на електрически ток предизвиква
сравнително малко въглероден диоксид, следователно то предизвиква
незначителна промяна на климата.
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Заместването на ядрените електроцентрали с централи, които изгарят
въглища не е възможност, защото това значително ще увеличи общата
световна емисия на въглероден диоксид. Както можем да видим на
схемата. Възобновяемите източници няма да се развият достатъчно бързо,
за да заместят ядрените в близко бъдеще. За да бъде задоволено
нарастващото търсене на електроенергия, изборът не са ядрени или
възобновяеми източници, а ядрени и възобновяеми източници.

Производство на електроенергия с гориво използвано в
електроцентрали
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Сценарий на световните енергийни източници за устойчиво бъдеще

Рискове и безопасност
Животът ни включва опасности, които са свързани с определени

рискове. Това е вярно и за произвеждането на енергия. Тъй като
човечеството е зависимо от енергията, трябва да бъдат оценени рисковете,
които са свързани с различните енергийни източници, за да се преценят
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техните предимства. Учените са разработили средства за определяне на
нивото на рисковете.

Например, сравнителен анализ на риска беше проведен от Института
Пол Шерер, Вилиген, Швейцария. Бяха анализирани тежки аварии при
производството на енергия през периода 1969 до 2000 година. Част от
получените резултати са показани на фигурата, където е даден броят на
преките нещастни случаи на гигават .

Това е още една причина ядрената енергетика да се смята за
възобновяема, защото поради миналите аварии сегашните ядрени централи
са много по-надеждни и няма почти никаква опасност от бъдещи такива.

Ядрената енергия е по-безопасна и чиста от повечето, което е ясен
показател, че трябва да я смятаме за възобновяема енергия. Ядрената
енергия ще се развие до нивото на сегашните чисти източници на енергия.


