
ГЕОЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ (ФАКУЛТЕТ
ЗА МЕЂУНАРОДНУ ЕКОНОМИЈУ)

БЕОГРАД

ЕКОНОМИЈА ЕНЕРГЕТИКЕ



ДОБИЈАЊЕДОБИЈАЊЕ,, ТРАНСФОРМАЦИЈАТРАНСФОРМАЦИЈА ИИ
ПРЕНОСПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕЕНЕРГИЈЕ



ЕЛЕКТРИЧНАЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈАЕНЕРГИЈА ИИ ПРОЦЕСПРОЦЕС
ТРАНСФОРМАЦИЈЕТРАНСФОРМАЦИЈЕ

•• ЕлектричнаЕлектрична
енергијаенергија јеје једанједан
одод обликаоблика
енергијеенергије којикоји сесе
производипроизводи
дејствомдејством
електромагнетскелектромагнетск
огог пољапоља нана
наелектрисањенаелектрисање



ОБЛИЦИОБЛИЦИ ЕНЕРГИЈЕЕНЕРГИЈЕ УУ ПРИРОДИПРИРОДИ

ЕнергијаЕнергија уу природиприроди постојипостоји уу
различитимразличитим облицимаоблицима::

•• механичкамеханичка
•• топлотнатоплотна
•• светлоснасветлосна
•• хемијскахемијска
•• електричнаелектрична
•• нуклеарнануклеарна..

•• ЧовекЧовек најчешћенајчешће користикористи ТОПЛОТНУТОПЛОТНУ,,
МЕХАНИЧКУМЕХАНИЧКУ ии ЕЛЕКТРИЧНУЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУЕНЕРГИЈУ --
неопходнонеопходно јеје дада сесе расположиварасположива енергијаенергија
трансформишетрансформише уу потребанпотребан обликоблик..



ОБЛИЦИОБЛИЦИ ЕНЕРГИЈЕЕНЕРГИЈЕ УУ ПРИРОДИПРИРОДИ



•• УУ праксипракси сесе
најчешћенајчешће
примењујепримењује
електричнаелектрична
енергијаенергија..

•• ЛакоЛако сесе
користитикористити ии
једноставноједноставно сесе
трансформишетрансформише уу::

•• механичкумеханичку
•• топлотнутоплотну
•• хемијскухемијску
•• енергијуенергију зрачењазрачења..

ЕЛЕКТРИЧНАЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈАЕНЕРГИЈА



ПРИМЕНАПРИМЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕЕНЕРГИЈЕ

ЕлектричнаЕлектрична енергијаенергија сесе примењујепримењује уу::

•• индустријииндустрији
•• пољопривредипољопривреди
•• рударствурударству
•• саобраћајусаобраћају
•• домаћинствудомаћинству



УЛОГАУЛОГА ЕЛЕКТРИЧНЕЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕЕНЕРГИЈЕ

ПомоћуПомоћу елелектичнеектичне енергијеенергије покрећупокрећу сесе::

•• моторимотори
•• топитопи сесе рударуда
•• секусеку сесе ии заварујузаварују металиметали
•• осветљавајуосветљавају кућекуће,, улицеулице ии раднерадне просторијепросторије
•• покрећупокрећу трамвајитрамваји,, тролејбуситролејбуси,, електричниелектрични
возовивозови

•• омогућујеомогућује сесе преношењепреношење вестивести,, саопштењасаопштења ии
другедруге информацијеинформације путемпутем телефонателефона,,
интернетаинтернета,, радијарадија ии телевителевизијезије



ППРЕДНОСТИРЕДНОСТИ ЕЛЕКТРИЧНЕЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕЕНЕРГИЈЕ

•• лаколако сесе преносипреноси нана великевелике удаљеностиудаљености одод
местаместа производњепроизводње додо местаместа потрошњепотрошње ии безбез
великихвеликих губитакагубитака

•• нана местуместу потрошњепотрошње сесе релативнорелативно
једноставнимједноставним уређајимауређајима претварапретвара уу свесве
осталеостале погоднепогодне обликеоблике енергијеенергије

•• ПРИМЕРИПРИМЕРИ::
•• сијалицасијалица:: електричнаелектрична уу светлоснусветлосну ии ттооплотнуплотну
•• грејалицагрејалица:: електричнаелектрична уу топлотнутоплотну
•• миксермиксер:: електричнаелектрична уу механичкумеханичку..



ППРОИЗВОДЊАРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕЕНЕРГИЈЕ

•• ПостројењаПостројења заза производњупроизводњу електриченеелектричене
енергијеенергије зовузову сесе ЕЛЕКТРАНЕЕЛЕКТРАНЕ..

•• УУ њимањима сесе налазеналазе генераторигенератори..
•• ГЕНЕРАТОРИГЕНЕРАТОРИ сусу машинемашине ккојеоје претварајупретварају
механичкумеханичку енергијуенергију уу електричнуелектричну



ПроизводњаПроизводња електричнеелектричне енергијеенергије



ВРСТЕВРСТЕ ЕЛЕКТРАНАЕЛЕКТРАНА

•• УУ зависностизависности одод енергијеенергије којакоја покрећепокреће
турбинетурбине,, постојепостоје ии различитеразличите
електранеелектране::

•• ХХИДРОЕЛЕКТРАНЕИДРОЕЛЕКТРАНЕ
•• ТТЕРМОЕЛЕКТРАНЕЕРМОЕЛЕКТРАНЕ
•• ННУКЛЕАРНЕУКЛЕАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕЕЛЕКТРАНЕ..



ХИДРОЕНЕРГИЈАХИДРОЕНЕРГИЈА

•• ХидроенергијаХидроенергија представљапредставља обновљивиобновљиви изворизвор
енергијеенергије

•• ВековимаВековима сесе користикористи заза добијањедобијање механичкемеханичке
аа дужедуже одод стосто годинагодина ии електричнеелектричне енергијеенергије
помоћупомоћу кинетичкекинетичке енергијеенергије воденогводеног токатока

•• УУ производњипроизводњи електричнеелектричне енергијеенергије текућатекућа
водавода покрећепокреће турбинутурбину којакоја јеје повезанаповезана саса
генераторомгенератором



ЕЛЕКТРИЧНАЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈАЕНЕРГИЈА

HE

voda

TE

mazut, ugalj
prirodni gas

NE

nuklearno
gorivo

fisija

mehanička energija

toplotna energija

sagorevanje

Električna energija

biomasa
biogas
geotermalna
energija

vetar
plima i oseka
energija talasa

Solarna energija
(fotoćelija)



ХИДРОЕЛЕКТРАНЕХИДРОЕЛЕКТРАНЕ

•• КодКод хидроелектранахидроелектрана ПОТЕНЦИЈАЛНАПОТЕНЦИЈАЛНА
ЕНЕРГИЈАЕНЕРГИЈА заустављенезаустављене водеводе претварапретвара сесе уу
КИНЕТИЧКУКИНЕТИЧКУ ЕМНЕРГИЈУЕМНЕРГИЈУ воденогводеног падапада,, којакоја
сесе уу турбинаматурбинама претварапретвара уу МЕХАНИЧКУМЕХАНИЧКУ
ЕНЕРГИЈУЕНЕРГИЈУ аа тата енергијаенергија сесе уу генераторугенератору
претварапретвара уу ЕЛЕКТРИЧНУЕЛЕКТРИЧНУ..



ВРСТЕВРСТЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНАХИДРОЕЛЕКТРАНА

ЗависноЗависно одод количинеколичине водеводе ии висиневисине ссаа
којекоје онаона падапада,, постојепостоје::

–– ПРОТОЧНЕПРОТОЧНЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕХИДРОЕЛЕКТРАНЕ
–– АКУМУЛАЦИОНЕАКУМУЛАЦИОНЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕХИДРОЕЛЕКТРАНЕ
–– РЕВЕРЗИБИЛНЕРЕВЕРЗИБИЛНЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕХИДРОЕЛЕКТРАНЕ..



ВРСТЕВРСТЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНАХИДРОЕЛЕКТРАНА

ПРОТОЧНЕПРОТОЧНЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕХИДРОЕЛЕКТРАНЕ

–– градеграде сесе нана великимвеликим рекамарекама
–– падпад водеводе јеје релативнорелативно малмалии
–– протицањепротицање великевелике количинеколичине водеводе -- добијадобија
сесе великавелика количинаколичина енергијеенергије

–– користекористе КаплановеКапланове турбинетурбине
((ПРИМЕРПРИМЕР:: ХЕХЕ ЂердапЂердап).).



ВРСТЕВРСТЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНАХИДРОЕЛЕКТРАНА

АКУМУЛАЦИОНЕАКУМУЛАЦИОНЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕХИДРОЕЛЕКТРАНЕ

–– подижуподижу сесе нана рекамарекама саса мањоммањом количиномколичином
водеводе

–– бранебране сусу високевисоке
–– узводноузводно одод бранебране скупљаскупља сесе великавелика
количинаколичина водеводе –– ствараствара сесе акумулационоакумулационо
језеројезеро

–– водавода сесе одод бранебране доводидоводи тунелиматунелима
–– користекористе ФрансисовеФрансисове илиили ПелтоновеПелтонове
турбинетурбине



ВРСТЕВРСТЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНАХИДРОЕЛЕКТРАНА

РЕВЕРЗИБИЛНЕРЕВЕРЗИБИЛНЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕХИДРОЕЛЕКТРАНЕ

РадеРаде каокао ии осталеостале хидроелектранехидроелектране,, алиали
имајуимају могућностмогућност враћањавраћања искоришискоришћћенеене
водеводе изиз доњегдоњег уу горњигорњи базенбазен
((акумулациакумулационооно језеројезеро)) -- уу раздобљураздобљу вршневршне
потрошњпотрошњee електричнеелектричне енергијеенергије сесе можеможе
поновнопоновно користитикористити заза њенуњену производњупроизводњу..



ПРИНЦИППРИНЦИП РАДАРАДА ХИДРОЕЛЕКТРАНЕХИДРОЕЛЕКТРАНЕ





ХИДРОЕЛЕКТРАНАХИДРОЕЛЕКТРАНА



••бранабрана илиили преградапреграда
••захватзахват водеводе
••доводдовод водеводе
••воднаводна коморакомора
••цевоводцевовод
••каналканал
••машинскамашинска кућакућа
••одвододвод водеводе



ХидроелектранеХидроелектране



ХидроелектранеХидроелектране



Hidroelektrana  Three Gorges Dam, najveća elektrana u svetu 22.500MW



ХХИДРОИДРО ЕЕЛЕКТРАНЕЛЕКТРАНЕ уу ЕЕввропиропи

ХЕХЕ чинечине 80%80% ОИЕОИЕ ии 19%19% укупнеукупне производњепроизводње
елелектричнеектричне енененергијеенергије ((МХЕМХЕ ~2~2--3%)3%)

•• ЗрелаЗрела технологијатехнологија,, алиали јошјош увекувек потенцијалпотенцијал
–– УУ многиммногим земљамаземљама неискоришнеискоришћћененаа
–– НемаНема знаковазнакова развојаразвоја,, маломало дозволадозвола,, чакчак ии заза
реновирањереновирање



22SlovenijaSlovenija
22SlovaSlovaččkkaa

11--88PoljskaPoljska
1.51.5--33LitvanijaLitvanija

> 1> 1MaMađarskađarska
11--22EstonijaEstonija
11--22ČČeešškaka
55--88Velika BritanijaVelika Britanija
22--77ŠŠvedskavedska

22--1515FinskaFinska
> 1> 1AustrijaAustrija
1010HolandijaHolandija
11IrskaIrska
66FrancuskaFrancuska

Skoro nemoguSkoro nemoguććeeDanskaDanska
99--1212PortugalPortugal
44--88ItalijaItalija

66--1010ŠŠpanpanijaija
33--55GrGrččkaka

Vrem potrebno za dozvolu (god.)Vrem potrebno za dozvolu (god.)EU zemljaEU zemlja



ПоделаПодела ХЕХЕ



ХХИДРОЕНЕРГИЈАИДРОЕНЕРГИЈА -- МАЛЕМАЛЕ ХЕХЕ

ХЕХЕ саса укупноукупно прекопреко 10001000 GGWW осигуравајуосигуравају окооко 17 %17 %
електричнеелектричне енергијеенергије светасвета -- најважнијинајважнији ООEEИИ!!



МХЕМХЕ уу ЕЕввропиропи -- ПотенцијалПотенцијал

•• 2004.2004. ЕУЕУ--2525 -- имаима саса скороскоро 1700017000 МХЕМХЕ
инсталиинсталиссаноано 1111GGWW

-- ИталијаИталија 21%,21%, ФранцускаФранцуска 17%17% ии ШпанијаШпанија
16%16%

•• УУ ЕУЕУ--1515 искоришискоришћћеноено прекопреко 65%65%
економичнихекономичних потенцијалапотенцијала МХЕМХЕ

-- окооко 2020 ТТWWhh//годгод уу ЕУЕУ--1515 ии
-- окооко 2727 ТТWWhh//годгод уу новимновим чланицамачланицама



ХХИДРОИДРО ЕЕЛЕКТРАНЕЛЕКТРАНЕ УУ ЕВРОПИЕВРОПИ



ЦенаЦена ии величинавеличина МХЕМХЕ



ОсобинеОсобине малихмалих хидроелектранахидроелектрана

■■ СмањењеСмањење потрошњепотрошње фосилнихфосилних горивагорива
•• ЗаштитаЗаштита одод поплавапоплава
•• НаводњавањеНаводњавање
■■ СигурностСигурност ии поузданостпоузданост снабдевањаснабдевања
енергијоменергијом
■■ НапајањеНапајање елел.. ененергијомергијом удаљенијихудаљенијих локацијалокација
■■ НесталностНесталност протокапротока ((варијацијеваријације токатока ии малемале
акумулацијеакумулације))
■■ ММогућностогућност самосталногсамосталног радарада ((ссинхрониинхрони ии
асинхрониасинхрони генераторигенератори).).



•• МХЕМХЕ могумогу датидати значајанзначајан доприносдопринос производњипроизводњи
елелектричнеектричне ененергијеергије

•• ПодршкаПодршка ии инвестирањеинвестирање уу ММХЕХЕ имаима
вишеструкевишеструке дугорочнедугорочне користикористи ((глобалноглобално
оотопљењетопљење,, сигурностсигурност снабдевањаснабдевања енергијоменергијом ии
економијаекономија))

•• КонструкцијаКонструкција ии економичностекономичност јеје специфичнаспецифична заза
свакусваку локацијулокацију ((маламала акумулацијаакумулација ии
једноставнијаједноставнија хидрологијахидрологија))

•• МањиМањи негативнегативаанн утутиицајцај нана животнуживотну срединусредину
((нпрнпр.. маламала акумулацијаакумулација))

ОсобинеОсобине малихмалих хидроелектранахидроелектрана



УтицајУтицај нана животнуживотну срединусредину



ПотенцијалПотенцијал хидроенергијехидроенергије уу СрбијиСрбији

•• УкупанУкупан потенцијалпотенцијал хидроенергијехидроенергије уу СрбијиСрбији
процењујепроцењује сесе нана 17.000 GWh17.000 GWh одод чегачега јеје
искоришћеноискоришћено окооко 10.000 GWh.10.000 GWh.

•• ПреосталиПреостали хидроенергетскихидроенергетски потенцијалпотенцијал сесе
процењујепроцењује нана окооко 7.000 GWh7.000 GWh -- уу сливусливу
МоравеМораве,, ДринеДрине,, ЛимаЛима ии ДунаваДунава..

•• ОваОва подручјаподручја погоднапогодна сусу заза изградњуизградњу објекатаобјеката
снагеснаге већевеће одод 1010 мегаватамегавата ии годишњугодишњу
производњупроизводњу окооко 5.200 GWh.5.200 GWh.



•• ПотенцијалПотенцијал малихмалих водотоковаводотокова нана којимакојима сесе могумогу
градитиградити МХЕМХЕ износиизноси окооко 0,40,4 милионамилиона тентен -- илиили
3%3% одод укупногукупног потенцијалапотенцијала обновљивихобновљивих извораизвора
уу СрбијиСрбији..

•• КадаКада биби сесе искористиоискористио укупанукупан енергетскиенергетски
потенцијалпотенцијал МХЕМХЕ,, могломогло биби дада сесе произведепроизведе окооко
4,7%4,7% одод укупнеукупне производњепроизводње електриелектриччнене енергијеенергије
СрбијиСрбији (34.400(34.400 GWhGWh уу 2006.2006. годинигодини)) ии окооко 15%15%
годишњегодишње производњепроизводње електриелектриччнене енергијеенергије уу
хидроелектранамахидроелектранама којакоја износиизноси окооко 10.00010.000 GWhGWh..

ПотенцијалПотенцијал хидроенергијехидроенергије уу СрбијиСрбији



СнагаСнага којакоја сесе можеможе добитидобити
изиз одређеногодређеног воденогводеног
токатока зависизависи одод::

1.1. расположивограсположивог падапада водеводе
((hh)) ии

2.2. расположивограсположивог протокапротока QQ
((hh3/3/ss).).

УкупниУкупни степенстепен корисностикорисности
nn заза модернемодерне електранеелектране
износиизноси ии додо 85%.85%.

ПотенцијалПотенцијал хидроенергијехидроенергије уу СрбијиСрбији



ЕнергетскиЕнергетски потенцијалпотенцијал водотоковаводотокова ии
локацијелокације

ЛЛокацијеокације заза изградњуизградњу МХЕМХЕ сусу
дефинисанедефинисане премапрема::

•• КатаструКатастру малихмалих хидроелектранахидроелектрана уу
СрбијиСрбији изиз 1987.1987. годинегодине -- утврђеноутврђено
укупноукупно 856856 локацијалокација

•• КатаструКатастру малихмалих хидроелектранахидроелектрана уу
ВојводиниВојводини изиз 1989.1989. годинегодине -- утврђеноутврђено
укупноукупно 1313 локацијалокација..



ИсплативостИсплативост малихмалих хидроелектранахидроелектрана

•• ЗависиЗависи одод односаодноса процењенихпроцењених годишњихгодишњих
приходаприхода одод производњепроизводње електричнеелектричне енергијеенергије
ии инвестиционихинвестиционих трошковатрошкова -- можеможе значајнозначајно дада
варираварира одод пројектапројекта додо пројектапројекта..

•• СвакуСваку локацијулокацију потребнопотребно јеје евалуиратиевалуирати
посебнопосебно.. ПослеПосле евалуацијеевалуације,, прорачунапрорачуна свихсвих
параметарапараметара ии одабираодабира погоднепогодне опремеопреме,, можеможе
сесе кренутикренути уу реализацијуреализацију докуменатадокумената којикоји сусу
потребнипотребни попо нашојнашој тренутнојтренутној регулативирегулативи



• https://www.youtube.com/watch?v=qSQQ
6geB1AY

ПотенцијалПотенцијал хидроенергијехидроенергије уу СрбијиСрбији

https://www.youtube.com/watch?v=qSQQ6geB1AY


ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ



ЕЛЕКТРИЧНАЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈАЕНЕРГИЈА
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plima i oseka
energija talasa

Solarna energija
(fotoćelija)



ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ

•• УУ парнимпарним котловимакотловима сагоревањемсагоревањем угљаугља
добијадобија сесе воденаводена парапара подпод притискомпритиском
којакоја покрећепокреће парнупарну турбинутурбину,, аа оваова
електричниелектрични генераторгенератор којикоји производипроизводи
еликтричнуеликтричну енергијуенергију









НУКЛЕАРНЕНУКЛЕАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕЕЛЕКТРАНЕ





НачинНачин добијањадобијања нуклеарненуклеарне енергијеенергије

ФИСИЈАФИСИЈА == цепањецепање атомскогатомског језграјезгра

ФУЗИЈАФУЗИЈА == збијањезбијање атомскогатомског језграјезгра



ЕЛЕКТРИЧНАЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈАЕНЕРГИЈА
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НУКЛЕАРНАНУКЛЕАРНА ГОРИВАГОРИВА

МалиМали бројброј радиоактивнихрадиоактивних елеменатаелемената сесе можеможе сматратисматрати
нуклеарнимнуклеарним горивомгоривом -- посебнипосебни захтевзахтевии заза контролисаноконтролисано
ии континуалноконтинуално одвијањаодвијања нуклеарненуклеарне реакцијереакције ии
економичностиекономичности експлоатацијеексплоатације..
НуклеарнНуклеарноо горивгоривоо:: изотопиизотопи уранаурана,, торијумторијум ии плутонијумплутонијум..

ПроцентниПроцентни удеоудео уу рудамарудама веомавеома малимали ((одод 0,010,01 додо 4%).4%).

НуклеарнаНуклеарна горивагорива сусу горивагорива великевелике топлотнетоплотне моћимоћи

540 000 000

Fuzija vodonika
u helijum

30-45

Derivati nafte

82 260 000

Fisija urana

20-28

Ugalj (MJ/kg)



НУКЛЕАРНАНУКЛЕАРНА ЕЛЕКТРАНАЕЛЕКТРАНА

•• НуклеарнаНуклеарна електранаелектрана јеје термоелектранатермоелектрана,, енергијаенергија
ослобођенаослобођена уу нуклеарномнуклеарном реакторуреактору сесе користикористи заза
производњупроизводњу парепаре којакоја покрећепокреће турбинутурбину електричногелектричног
генераторагенератора..

Nuklearno gorivoNuklearno gorivo 235235UU -- potrebnopotrebno je obogaje obogaććivanjeivanje dodo
nivoanivoa od 3%od 3% -- tehnolotehnološškiki zahtevanzahtevan proces.proces.



•• контролисанаконтролисана фисијафисија
•• нуклеарнануклеарна енергијаенергија грејегреје водуводу,, парапара покрећепокреће
турбинутурбину,, турбинатурбина покрећепокреће генераторгенератор

НУКЛЕАРНЕНУКЛЕАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕЕЛЕКТРАНЕ



НуклеарниНуклеарни реакториреактори



НуклеарнеНуклеарне електранеелектране



НајвећиНајвећи бројброј нуклеарнихнуклеарних електранаелектрана концентрисанконцентрисан јеје уу
ЕЕввропиропи,, САДСАД--уу ии ЈапануЈапану,, аа многемноге сусу смештенесмештене нана морскојморској

обалиобали



ЕлектрарнеЕлектрарне попо ЕЕвропивропи ии светусвету



НуклеарнНуклеарнее електранелектранее уу ЕвропиЕвропи

• Жуто: активне. Сиво: у изградњи



ФранцускаФранцуска нене одустајеодустаје одод нуклеарнихнуклеарних
електранаелектрана

• Француска задржавa досадашњи режим производње
електричне енергије од 70 % у нуклеарним
централама, упркос великом притиску јавног мњења.



www.nek.si, Vrbina 12, 8270 Krško



www.nek.si, Vrbina 12, 8270 Krško



АтомскаАтомска бомбабомба

NAGASAKI  9.  8.  1945.NAGASAKI  9.  8.  1945.

““FAT  MANFAT  MAN””

HIROSHIMA  6. 8.  1945.HIROSHIMA  6. 8.  1945.

““LITTLE  BOYLITTLE  BOY””

•• Hiroshima:Hiroshima:
•• 140 000140 000 žžrtava (jortava (jošš vivišše od radijacije)e od radijacije)
•• temepratura blizu sreditemepratura blizu središšta eksplozijeta eksplozije

50005000°°CC
•• udarni talas vetra 800 km/hudarni talas vetra 800 km/h
•• vreli oblak visok 15 250 metaravreli oblak visok 15 250 metara



ЧЕРНОБИЛЧЕРНОБИЛ

•• највећанајвећа еколошкаеколошка катастрофакатастрофа
новијегновијег добадоба

•• 26. 4. 1986.26. 4. 1986. уу 11 сатсат 2323 минутминутаа
експлозијаексплозија нана 4.4. реакторуреактору

•• ноћнаноћна сменасмена радиларадила експерименексперимен --
једанједан оператероператер оптеретиооптеретио јеје
реакторреактор

•• одод 2525 контролнихконтролних шипкишипки уу реакторуреактору
осталоостало 66

•• другидруги оператероператер искључиоискључио јеје доводдовод
водеводе којакоја хладихлади ии насталанастала јеје
експлозијаексплозија

•• радиоактивнирадиоактивни облакоблак ношенношен ветромветром
ишаоишао јеје премапрема СкандинавијиСкандинавији ии
средњојсредњој ии југоисточнојјугоисточној ЕЕввропиропи

http://hr.wikipedia.org/wiki/Slika:ChernobylPlant.jpg


ШирењеШирење радиоактивноградиоактивног облакаоблака послепосле инцидентаинцидента уу
нуклеарнојнуклеарној електраниелектрани уу ЧернобилуЧернобилу



•• ОдОд посљедицапосљедица радијацијерадијације преминулопреминуло 200 000200 000 додо 400 000400 000
((неслужбенинеслужбени извориизвори))

•• ДанДан ии попо наконнакон експлозијеексплозије уу оближњемоближњем градуграду ПрипјатаПрипјата
радијацијарадијација јеје билабила 300 000300 000 путапута већавећа одод ““нормалненормалне””

•• ДанасДанас јеје радијацијарадијација 100100 метараметара одод реакторареактора 50 00050 000 путапута већавећа
одод ““нормалненормалне””

•• ПодручјеПодручје ЧернобилаЧернобила несељивонесељиво јеје заза окооко 600600 годинагодина

Na slici se vidi sarkofag oko 4.Na slici se vidi sarkofag oko 4.
reaktorareaktora

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Chernobyl2006.jpg


ННЕЕ ФФОКУШИМАОКУШИМА

•• ШтаШта сесе десилодесило уу јапанскојјапанској ННЕЕ ФокушимаФокушима
послепосле снажногснажног земљотресаземљотреса ии разорногразорног
цунамијацунамија::

• https://www.youtube.com/watch?v=JMaEj
EWL6PU

• https://www.youtube.com/watch?v=9CHuj
34Aen8

https://www.youtube.com/watch?v=JMaEjEWL6PU
https://www.youtube.com/watch?v=9CHuj34Aen8


• https://www.youtube.com/watch?v=waePyi
p7vzY

• https://www.youtube.com/watch?v=swU8H
LolLWo

• https://www.youtube.com/watch?v=waePyi
p7vzY

• https://www.youtube.com/watch?v=swU8H
LolLWo

https://www.youtube.com/watch?v=waePyip7vzY
https://www.youtube.com/watch?v=swU8HLolLWo
https://www.youtube.com/watch?v=waePyip7vzY
https://www.youtube.com/watch?v=swU8HLolLWo

