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1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Το Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ (ΕΠΤ-ΕΜΠ), λειτουργεί στον Τομέα
Πυρηνικής Τεχνολογίας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, υποστηρίζοντας
τις Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές του Δραστηριότητες και στηρίζοντας τη χώρα και το
κοινωνικό σύνολο στον ευαίσθητο Τομέα των θεμάτων, που σχετίζονται με την Πυρηνική
Τεχνολογία. Το Εργαστήριο στεγάζεται σε νεότευκτο Κτίριο της τελευταίας πενταετίας,
που έχει κτιστεί στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και έχει σχεδιαστεί ιδιαίτερα, ώστε
να εξυπηρετεί τη λειτουργία του Εργαστηρίου
Στο ΕΠΤ-ΕΜΠ δραστηριοποιούνται Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά, υπό τη Διεύθυνση
του Καθηγητού κ. Σιμόπουλου, δύο Επίκουροι Καθηγητές και ένας Λέκτορας. Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από μια Μηχανολόγο Μηχανικό, ένα εξειδικευμένο
τεχνίτη και γραμματεία. Σημαντικότατη στη λειτουργία του Εργαστηρίου είναι η συνεισφορά και συμμετοχή έξι Υποψηφίων Διδακτόρων.

2. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Πρωταρχικός στόχος του Εργαστηρίου είναι η υποστήριξη της προσφερόμενης προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις Σχολές του ΕΜΠ σε θέματα Πυρηνικής
Τεχνολογίας. Έτσι, στο Εργαστήριο εξυπηρετείται η Εργαστηριακή Εξάσκηση στο πλαίσιο
των Μαθημάτων:
• Φυσικές Αρχές Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος (7ο εξ. Μηχανολόγων Μηχ.)
• Πειραματική Πυρηνική Τεχνολογία (7ο εξ. Μηχανολόγων Μηχ.)
• Αλληλεπιδράσεις Ακτινοβολιών και Ύλης (7ο εξ. Μηχανολόγων Μηχ.)
• Δοσιμετρία και Ακτινοπροστασία (8ο εξ. Μηχανολόγων Μηχ.)
• Βιομηχανικές Εφαρμογές της Πυρηνικής Τεχνολογίας (7ο εξ. Μηχανολόγων Μηχ.)
• Συγκρότηση και Λειτουργία Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος (8ο εξ. Μηχανολόγων
Μηχ.)
• Θερμοϋδραυλική Ανάλυση Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος (9ο εξ. Μηχανολόγων
Μηχ.)
• Απεικονίσεις και Θεραπευτικές Ακτινοβολήσεις Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (8ο εξ. Μηχα-
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νολόγων Μηχ.)
• Πυρηνικά Μετρητικά Συστήματα (8ο εξ. Μηχανολόγων Μηχ.)
• Ραδιοπεριβαλλοντική Ανάλυση και Προστασία (9ο εξ. Μηχανολόγων Μηχ.)

Προπτυχιακή Εργαστηριακή Εξάσκηση προσφέρεται και στο πλαίσιο Μαθημάτων του
Τομέα, που διδάσκονται σε άλλες Σχολές του ΕΜΠ.

Επίσης, σημαντική Εργαστηριακή εξάσκηση προσφέρεται σε Μεταπτυχιακούς φοιτητές
έξι Διατμηματικών-Διϊδρυματικών Προγραμμάτων, στα οποία συμμετέχει ο Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας.
Το Εργαστήριο, σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας - ΕΕΑΕ
και υπό την Αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας - ΔΟΑΕ, διοργανώνει
ετησίως, εκπαίδευση μεταπτυχιακού επιπέδου, περίπου 20 επιστημόνων από διάφορες
χώρες της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε θέματα ασφαλούς χειρισμού και
χρήσης ραδιενεργών πηγών.
Έως σήμερα, έχουν εκπονηθεί πάνω από 100 Διπλωματικές εργασίες
Πέραν τούτων, στο ΕΠΤ-ΕΜΠ, εκπονούνται σήμερα έξι Διδακτορικές Διατριβές σε θέματα Πυρηνικής Τεχνολογίας.
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3. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ EΡΕΥΝΑ
Το ΕΠΤ-ΕΜΠ έχει, τα τελευταία 40 χρόνια, έντονη και διαρκή παρουσία στο Ελληνικό
και Διεθνές Ερευνητικό γίγνεσθαι. Σήμερα, θεραπεύονται όλα τα επιστημονικά πεδία αιχμής στο χώρο της Πυρηνικής Τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνα που ενδιαφέρουν άμεσα τη χώρα και το κοινωνικό σύνολο. Στη συνέχεια, παρατίθενται μερικές από
τις βασικές τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου:

3.1. Προσδιορισμός ραδιενεργών ιχνοστοιχείων σε δείγματα
Μία από τις σημαντικότερες ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΠΤ-ΕΜΠ είναι η ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισμός ραδιενεργών ιχνοστοιχείων. Η δραστηριότητα
αυτή άρχισε από τις αρχές τις δεκαετίας του 80 με την ανάπτυξη της τεχνικών της γφασματοσκοπίας και συνεχίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990 με την ανάπτυξη
τεχνικών α-φασματοσκοπίας.

Η τεχνική της γ-φασματοσκοπίας
Πρόκειται για μία μη καταστροφική τεχνική ανάλυσης δειγμάτων που αποσκοπεί στον
ποιοτικό προσδιορισμό, δηλαδή την ανίχνευση συγκεκριμένου ραδιενεργού ισοτόπου
στο δείγμα που αναλύεται, και στον ποσοτικό προσδιορισμό του ισοτόπου, δηλαδή στον
προσδιορισμό της ραδιενέργειας του (διασπάσεις/s, Bq). Η τεχνική βασίζεται στην συλλογή και την ανάλυση του ενεργειακού φάσματος των ακτίνων-γ, οι οποίες εκπέμπονται
κατά τη διάσπαση των ραδιενεργών πυρήνων και στο γεγονός ότι κάθε ραδιενεργό ισότοπο εκπέμπει φωτόνια συγκεκριμένης ενέργειας (σε keV), τα οποία αποτελούν και το
«δακτυλικό αποτύπωμα» του ισοτόπου.
Δεδομένου ότι η πλειοψηφία των ραδιενεργών ισοτόπων όταν διασπάται με διάσπαση-α ή διάσπαση-β εκπέμπει συγχρόνως και ακτίνες-γ, γίνεται προφανές ότι η τεχνική
της γ-φασματοσκοπίας έχει τεράστια σημασία και επιτρέπει τον ποιοτικό και ποσοτικό
προσδιορισμό ενός πολύ μεγάλου πλήθους φυσικών και τεχνητών ραδιενεργών ισοτόπων. Η συλλογή του ενεργειακού φάσματος των ακτίνων-γ γίνεται, σχεδόν αποκλειστικά
πλέον σήμερα, με χρήση ημιαγωγών ανιχνευτών υψηλής διακριτικής ικανότητας, δηλαδή υψηλής ικανότητας να διακρίνουν ακτίνες-γ με παραπλήσια ενέργεια.
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.
Στο ΕΠΤ-ΕΜΠ είναι εγκατεστημένοι σήμερα και λειτουργούν, αδιαλείπτως από ετών,
μία σειρά από ημιαγωγούς ανιχνευτές ακτίνων-γ, υψηλής διακριτικής ικανότητας και
απόδοσης. Συγκεκριμένα:
Ανιχνευτής GeLi, με διακριτική ικανότητα 1.97keV και σχετική απόδοση 23.8%, ο
οποίος εγκαταστάθηκε το 1978.
Ανιχνευτής HPGe με διακριτική ικανότητα 1.78keV και σχετική απόδοση 33.8%, ο
οποίος εγκαταστάθηκε το 1983.
Ανιχνευτής LEGe, με διακριτική ικανότητα 341eV, ο οποίος εγκαταστάθηκε το 1987.
Πρόκειται για ένα ανιχνευτή, που λόγω της εξαιρετικής διακριτικής ικανότητάς του
και της υψηλής απόδοσης στην ανίχνευση φωτονίων πολύ χαμηλών, επιτρέπει την
ανίχνευση και τον προσδιορισμό «δύσκολων» ισοτόπων, όπως είναι το
και

U,

238

U

235

Pb.

210

Ανιχνευτής XtRa, με διακριτική ικανότητα 1keV και εξαιρετικά υψηλή σχετική απόδοση 104%, ο οποίος εγκαταστάθηκε το 2000. Πρόκειται για ένα ανιχνευτή, ο οποίος
επιτρέπει την ανίχνευση πολύ χαμηλών επιπέδων ραδιενέργειας σε δείγματα.
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Ο ανιχνευτής XtRa του ΕΠΤ-ΕΜΠ

Οι παραπάνω ανιχνευτές χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση φυσικών και τεχνητών
ραδιενεργών ισοτόπων σε μία μεγάλη ποικιλία δειγμάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
- Δείγματα εδάφους, επιφανειακού και από βάθος, προκειμένου να εκτιμηθεί η φυσική
και η τεχνητή ραδιενέργεια (εξαιτίας ραδιενεργού ρύπανσης) που περιέχουν και να
διαπιστωθεί ενδεχόμενη ρύπανση, καθώς και η κατά βάθος κατανομή των ισοτόπων
στο έδαφος.
- Δείγματα νερών (πόσιμο, θαλασσινό, υπόγειο, βροχής κλπ).
- Δείγματα τροφίμων (εγχώριας παραγωγής και εισαγόμενα).
- Δείγματα ορυκτών καυσίμων (λιγνίτης) και των παραγομένων από την καύση τους
τεφρών (ιπτάμενη και υγρή τέφρα).
- Δείγματα

άλλων

υλικών

με

Τεχνολογικά

Επαυξημένη

Φυσική

Ραδιενέργεια

(Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials – TENORM),
όπως υποπροϊόντα της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων (φωσφογύψος), υποπροϊόντα από την εξόρυξη πετρελαίου κλπ.
- Δείγματα οικοδομικών υλικών.
Το πλήθος και το μεγάλο εύρος των δυνατοτήτων των ανιχνευτικών διατάξεων του
ΕΠΤ-ΕΜΠ, έχει επιτρέψει κατά τις τελευταίες τρεις περίπου δεκαετίες τη διεξαγωγή σημαντικής έρευνας, σχετικής με τη μετρολογία των γ-ραδιενεργών ισοτόπων και την ανάπτυξη σχετικών τεχνικών, καθώς και επισταμένη μελέτη της φυσικής και της τεχνητής
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ραδιενέργειας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι:
1. Διερεύνηση της επίπτωσης (fallout) στην Ελλάδα, εξαιτίας του ατυχήματος στον πυρηνικό αντιδραστήρα του Chernobyl το 1986. Η εκτεταμένη δειγματοληψία εδάφους
από όλη τη χώρα, η οποία ξεκίνησε αμέσως μετά το ατύχημα και η οποία οδήγησε
στην συλλογή περί των 1500 δειγμάτων επιφανειακού χώματος από όλη την Ελλάδα
- η πλέον εκτεταμένη σε όλη την Ευρώπη – επέτρεψε τη χαρτογράφηση της απόθεσης
δέκα τεχνητών ραδιενεργών ισοτόπων – προϊόντων σχάσεως – στα ελληνικά εδάφη.
Συγκεκριμένα, χαρτογραφήθηκαν τα ισότοπα:

Cs,

137

Cs,

134

Ce,

144

Ce,

141

Sb,

125

Ag,

110m

Ru, 103Ru, 95Zr και 54Mn. Σήμερα, η έρευνα αυτή συνεχίζεται σε επιλεγμένες περιοχές

106

της χώρας και εστιάζεται στη διερεύνηση της οριζόντιας και κατακόρυφης μετανάστευσης όσων ραδιενεργών ισοτόπων ανιχνεύονται ακόμα σήμερα στο έδαφος.

Χάρτης της απόθεσης του

Cs στην Ελλάδα εξαιτίας του ατυχήματος στο Chernobyl

137

2. Διερεύνηση και χαρτογράφηση της φυσικής ραδιενέργειας στα ελληνικά εδάφη. Η
έρευνα αυτή, η οποία στηρίχθηκε στην ανάλυση περισσοτέρων από 2000 δειγμάτων
χώματος, επέτρεψε τη χαρτογράφηση των σημαντικότερων ισοτόπων φυσικής ραδιενέργειας

Ra,

226

Th,

232

K,

40

U και

238

Pb, στα ελληνικά επιφανειακά εδάφη. Σήμερα, η

210
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έρευνα αυτή συνεχίζεται με τη μελέτη φαινομένων, όπως είναι η μελέτη της κατά βάθος κατανομής και της διαταραχής της ραδιενεργού ισορροπίας σε ορισμένες περιοχές
της Ελλάδας όπου παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η διερεύνηση των αιτίων
που την προκαλούν.

Χάρτης του

Ra στην Ελλάδα

226

3. Διερεύνηση της φυσικής ραδιενέργειας σε τέφρες που παράγονται σε λιγνιτικούς ΑΗΣ
της ΔΕΗ. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, έχει μελετηθεί μία σειρά από ΑΗΣ από την
περιοχή της Μεγαλόπολης και της Πτολεμαΐδας. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής έχει
επίσης, διερευνηθεί η εξάρτηση της φυσικής ραδιενέργειας και της εκροής του ραδονίου από την κοκκομετρία της τέφρας, η οποία συλλέγεται σε διάφορες θέσεις κατά
μήκος της διαδρομής των καυσαερίων του σταθμού.
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Εκροή ραδονίου από την τέφρα, η οποία συλλέγεται σε διάφορες θέσεις
δειγματοληψίας κατά μήκος της γραμμής καυσαερίων λιγνιτικού ΑΗΣ.

4. Ανάπτυξη τεχνικών ανίχνευσης και ποσοτικού προσδιορισμού του απεμπλουτισμένου
ουρανίου (Depleted Uranium – DU) στο έδαφος. Η ανίχνευση του απεμπλουτισμένου
ουρανίου στο έδαφος είναι μία δύσκολη διαδικασία, καθώς στο έδαφος συνυπάρχουν
πάντα και τα ισότοπα του φυσικού ουρανίου. Για το λόγο αυτό απαιτείται εξειδικευμένος εξοπλισμός και ανάπτυξη ιδιαίτερων τεχνικών γ-φασματοσκοπίας. Στο ΕΠΤΕΜΠ, το οποίο διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό αναπτύχθηκαν οι τεχνικές αυτές, οι
οποίες επέτρεψαν τόσο την ανίχνευση, όσο και τον ποσοτικό προσδιορισμό του DU σε
δείγματα εδάφους.
Σε συνεργασία με Ερευνητικό Κέντρο της πρώην Γιουγκοσλαβίας, κατέστη δυνατή η
συλλογή και η ανάλυση δειγμάτων χώματος από περιοχές της πρώην Γιουγκοσλαβίας,
οι οποίες είχαν βληθεί με βλήματα DU το 1999. Η ανάλυση των δειγμάτων αυτών επέτρεψε τη χαρτογράφηση τα διασποράς του DU γύρω από το στόχο, η οποία έδειξε ότι
η διασπορά είναι εξαιρετικά ανομοιογενής και περιορισμένη γύρω από το στόχο.
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Διασπορά του απεμπλουτισμένου ουρανίου γύρω από σημείο
προσβολής βλήματος (κέντρο κύκλου ακτίνας 5m)

5. Η ανίχνευση της συγκέντρωσης φυσικών ή τεχνητών ραδιενεργών ισοτόπων στο περιβάλλον παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, όταν αυτά εκπέμπουν μόνο ή κυρίως σωματίδια –β ή –α. Τα σωματίδια αυτά επειδή κυρίως έχουν σημαντική μάζα (στο ατομικό
επίπεδο), δεν μπορούν να διαφύγουν από το υλικό μέσα στο οποίο παράγονται και να
ανιχνευτούν σε κάποια εξωτερική ανιχνευτική διάταξη, όπως γίνεται π.χ. στην –γ φασματοσκοπία, διότι όλη τους η κινητική ενέργεια καταναλώνεται σε συγκρούσεις. Μετά
την ανακάλυψη και τη διερεύνηση της φύσης αυτών των ακτινοβολιών στο πρώτο μισό
του εικοστού αιώνα, καλλιεργήθηκε η ιδέα, ότι πρέπει να βρεθεί ανιχνευτής, ο οποίος να αναμιγνύεται με το υλικό που περιέχει τα –β και –α ραδιενεργά ισότοπα, ώστε
να αλληλεπιδρά με αυτά και να δίνει σχετικό ανιχνεύσιμο από τον άνθρωπο σήμα, τη
στιγμή που παράγονται τα σωματίδια –β και –α και μάλιστα στο σημείο ακριβώς που
γίνεται αυτή η παραγωγή. Τέτοια ανάμιξη φυσικά μπορεί να είναι πολύ καλύτερη αν
τόσο το υλικό που περιέχει τα ισότοπα που ενδιαφέρουν είναι σε υγρή μορφή, όσο αν
και το ανιχνευτικό υλικό είναι επίσης υγρό.
Δεδομένου ότι υπάρχουν οι τεχνολογικές λύσεις για την υγροποίηση αερίων (ψύξη)
και στερεών (διάλυση σε ισχυρά οξέα) το πραγματικό πρόβλημα ήταν ο προσδιορισμός
υγρού ανιχνευτικού υλικού για την ανάμιξή του με το υλικό που περιέχει τα ισότοπα
που ενδιαφέρουν. Περί τα μέσα του εικοστού αιώνα, διαπιστώθηκε ότι πολλά από τα
υγρά οργανικά υλικά (π.χ. τολουένιο) αν αναμιχθούν με υγρά υλικά που περιέχουν –β
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και –α ραδιενεργά ισότοπα, αποδίδουν υπεριώδες φως. Το φως αυτό οφείλεται στην
αλληλεπίδραση των –β και –α σωματιδίων με το υγρό οργανικό υλικό. Η ποσότητά
του είναι ανάλογη με τη συγκέντρωση των –β και –α σωματιδίων που υπάρχουν, ενώ
το μήκος κύματος του είναι ανάλογο με την ενέργεια τους. Το φαινόμενο ονομάζεται
“υγρός σπινθηρισμός” και το παραγόμενο φως μπορεί να ανιχνεύεται από διάταξη που
ονομάζεται φωτοπολλαπλασιαστής, αρκεί η αλληλεπίδραση των ισοτόπων με το οργανικό υγρό να γίνεται σε διαφανές φιαλίδιο.
Για την εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας το ΕΠΤ-ΕΜΠ προμηθεύθηκε από το 2004
σύγχρονη διάταξη υγρού σπινθηρισμού, τύπου TRIATHLER του φινλανδικού οίκου
HIDEX (εικόνα), καθώς επίσης και κατάλληλα υγρά οργανικά υλικά. Με τη διάταξη
αυτή, το ΕΠΤ – ΕΜΠ συμμετείχε με επιτυχία σε διεθνή διασύγκριση για Sr-90 (Στρόντιο –90), ένα –β ραδιενεργό ισότοπο το οποίο περιεχόταν σε υγρό διάλυμα. Τη διασύγκριση διοργάνωσε το National Physical Laboratory του Ηνωμένου Βασιλείου το 2004.
Η πειραματική διακρίβωση των δυνατοτήτων της υπόψη διάταξης υγρού σπινθηρισμού, αποτελεί σήμερα μέρος του αντικειμένου σχετικής Διδακτορικής Διατριβής που
εκπονείται στο ΕΠΤ-ΕΜΠ. Στο πλαίσιο της σχετικής διερεύνησης εξετάζονται πρότυπα
υγρά δείγματα τα οποία περιέχουν άγνωστες συγκεντρώσεις από τα εξής –β ραδιενεργά ισότοπα: Η-3 (Τρίτιο) , Ι-129 (Ιώδιο 129), Tc-99 (Τεχνήτιο 99), Sr-90 (Στρόντιο
90) ή/και από τα εξής –α ραδιενεργά ισότοπα: Αm-241 (Αμερίκιο 241) και Pu-239
(Πλουτώνιο 239). Γίνεται ίσως αντιληπτό ότι στη διάταξη υγρού σπινθηριστή μεγάλες
δυσκολίες προκύπτουν από το γεγονός ότι πολλά από τα πιο πάνω ισότοπα εκπέμπουν
–β και –α σωματίδια παραπλήσιων ενεργειών, με αποτέλεσμα την παραγωγή φωτός
παρόμοιας συχνότητας που δεν μπορεί να διακριθεί. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται
με την εφαρμογή πολύπλοκων χημικών μεθόδων διαχωρισμού των ισοτόπων. Για το
σκοπό αυτό, στο πλαίσιο άλλης Διδακτορικής Διατριβής, οργανώθηκε και εξοπλίσθηκε
μικρό αλλά επαρκές εργαστηριακό χημείο στους χώρους του ΕΠΤ-ΕΜΠ, στο οποίο με
κατάλληλη τεχνολογία και τεχνογνωσία επιτυγχάνονται οι επιθυμητοί διαχωρισμοί.
6) Η ανίχνευση εξαιρετικά χαμηλών συγκεντρώσεων α-ραδιενεργών στοιχείων σε δείγματα, επιτυγχάνεται με χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού για α-φασματοσκοπική ανά-
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λυση αυτών των δειγμάτων. Απαιτείται και σε αυτή την περίπτωση ραδιοχημική προετοιμασία και απομόνωσή του προς μέτρηση στοιχείου και στη συνέχεια, παρασκευή
πλακιδίου μέτρησης τυποποιημένων διαστάσεων.
Από τα προαναφερθέντα, καθίσταται προφανές ότι το ΕΠΤ-ΕΜΠ διαθέτει μια μεγάλη γκάμα μετρητικών συστημάτων ραδιενέργειας, τα οποία υποστηρίζουν αξιόπιστα
την εκπαίδευση και την έρευνα, με γρήγορες και αξιόπιστες μετρήσεις των σχετικών
μεγεθών.

3.2. Επιτόπιες μετρήσεις ραδιενέργειας
Το ΕΠΤ-ΕΜΠ δραστηριοποιείται στον τομέα των επιτόπιων μετρήσεων ραδιενέργειας
κατά την τελευταία δεκαετία. Στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει επιστάμενες επισκοπήσεις σε
περιοχές της χώρας που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, λόγω υψηλών επιπέδων φυσικής
ραδιενέργειας, ραδιενεργού ρύπανσης κλπ. Στο πλαίσιο των επισκοπήσεων αυτών γίνονται, εκτός των άλλων, μετρήσεις ρυθμού δόσης και εκροής ραδονίου από το έδαφος,
συγκέντρωσης του ραδονίου στο γήινο αέριο, δειγματοληψίες νερού και χώματος κλπ.
Με στόχο την αναβάθμιση του διατιθέμενου εξοπλισμού για επιτόπιες μετρήσεις (in-situ),
αποκτήθηκε το 2003 ανιχνευτικό σύστημα με ανιχνευτή BEGe, ο οποίος επιτρέπει τον
επιτόπιο ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των ραδιενεργών ισοτόπων που υπάρχουν
στο έδαφος.

Επιτόπιες μετρήσεις ραδιενέργειας με in-situ ανιχνευτή BEGe.
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3.3. Επιτήρηση ραδιενέργειας περιβάλλοντος στην Πολυτεχνειούπολη
Ζωγράφου
Μία από τις σημαντικές δραστηριότητες του ΕΠΤ-ΕΜΠ είναι η συνεχής επιτήρηση της
ραδιενέργειας περιβάλλοντος στην περιοχή της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου.
Η επιτήρηση αυτή γίνεται με δύο τρόπους:
- Συνεχής επιτήρηση των επιπέδων της ραδιενέργειας στον αέρα. Αυτό επιτυγχάνεται
με σταθεροποιημένη (stabilized) διάταξη ανιχνευτή NaI, η οποία είναι απευθείας συνδεδεμένη σε Η/Υ και πραγματοποιεί σε 24ωρη βάση μετρήσεις των επιπέδων ραδιενέργειας στο εξωτερικό περιβάλλον. Ο δικτυακός τόπος του ΕΠΤ-ΕΜΠ ενημερώνεται
συνεχώς με τις τρέχουσες μετρήσεις.
- Δειγματοληψία αέρα με χρήση αντλίας υψηλής παροχής (~1000m3/12h) μέσα από κατάλληλα φίλτρα Φ4” ή 8”x10” τα οποία κατακρατούν το 99.9% των αιωρούμενων στον
αέρα ραδιενεργών σωματιδίων. Η εν συνεχεία ανάλυση των φίλτρων με την τεχνική
της γ-φασματοσκοπίας επιτρέπει τον προσδιορισμό των φυσικών και τεχνητών ραδιενεργών ισοτόπων τα οποία βρίσκονται σε αιώρηση κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας. Ο συνδυασμός της αντλίας δειγματοληψίας υψηλής παροχής και των γ-φασματοσκοπικών διατάξεων υψηλής απόδοσης επιτρέπει πολύ χαμηλά επίπεδα ανίχνευσης για
τα ισότοπα που προσδιορίζονται (τυπικές τιμές mBq) και πολύ υψηλή ακρίβεια.

Δειγματολήπτης αέρα υψηλής παροχής
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3.4. Προσδιορισμός μη ραδιενεργών ιχνοστοιχείων με τεχνικές
πυρηνικής τεχνολογίας
Στο ΕΠΤ-ΕΜΠ έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται τεχνικές για τον ποιοτικό και
ποσοτικό προσδιορισμό μη-ραδιενεργών ιχνοστοιχείων σε δείγματα διαφόρων ειδών,
όπως χώμα, υποπροϊόντα βιομηχανικών διεργασιών, νερό, στον αέρα κλπ. Για το σκοπό
αυτό χρησιμοποιούνται οι τεχνικές της νετρονικής ενεργοποίησης και η τεχνική του φθορισμού ακτίνων-Χ..

1. Η τεχνική της νετρονικής ενεργοποίησης (Neutron Activation Analysis)
Πρόκειται για μία καταστροφική τεχνική, η οποία βασίζεται στην ακτινοβόληση του
δείγματος το οποίο πρόκειται να αναλυθεί με νετρόνια. Ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των νετρονίων με τους πυρήνες που βρίσκονται στο δείγμα, παράγονται νέοι
πυρήνες (νετρονική ενεργοποίηση) οι οποίοι είναι ραδιενεργοί. Ακολουθεί η γ-φασματοσκοπική ανάλυση του ενεργοποιημένου δείγματος, η οποία οδηγεί στον προσδιορισμό
των πυρήνων που έχουν ενεργοποιηθεί, και κατ’ επέκταση των αρχικών πυρήνων. Η
τεχνική αυτή, συνήθως, εφαρμόζεται για υψηλές ροές νετρονίων (τάξη μεγέθους 1014
νετρόνια/cm2 s) που διατίθενται σε πυρηνικούς αντιδραστήρες. Στο ΕΠΤ-ΕΜΠ η τεχνική
αυτή εφαρμόζεται με χρήση πηγής νετρονίων Am-Be (10Ci). Τα δείγματα τα οποία αναλύονται είναι κυρίως δείγματα χώματος για τον προσδιορισμό βαρέων μετάλλων. Μεταξύ
των στοιχείων που ανιχνεύονται είναι As, Sb, Mn, Zn, Al, U, Na, K κλπ.

2. Η τεχνική του φθορισμού των ακτίνων-x (X-ray Fluorescence – XRF)
Πρόκειται για μία τεχνική η οποία επιτρέπει τον προσδιορισμό μη ραδιενεργών ιχνοστοιχείων στα δείγματα που αναλύονται. Η τεχνική βασίζεται στην ακτινοβόληση των
δειγμάτων με δέσμη ακτίνων-x. Λόγω της αλληλεπίδρασης των ακτίνων-x με τα άτομα
του δείγματος, εκπέμπονται ακτίνες-x, οι οποίες έχουν ενέργειες χαρακτηριστικές των
ατόμων που τις εκπέμπουν και συνεπώς μπορούν να τα ταυτοποιήσουν. Με χρήση κατάλληλων ημιαγωγών ανιχνευτών συλλέγεται και αναλύεται το φάσμα των ακτίνων-x. Η
ανάλυση του φάσματος επιτρέπει τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των στοιχείων
και ιχνοστοιχείων που υπάρχουν στο δείγμα. Το κατώτερο επίπεδο ανίχνευσης εξαρτάται
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από το στοιχείο αλλά και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται, τον τρόπο που εφαρμόζεται η τεχνική κλπ. Στο ΕΠΤ-ΕΜΠ χρησιμοποιείται διάταξη, η οποία συγκροτείται από
μηχανή ακτίνων-x 50keV και ανιχνευτή SiLi για την ανίχνευση των ακτίνων-x. Για την
ανάλυση στερεών δειγμάτων, τα δείγματα κονιοποιούνται και εν συνεχεία, με κατάλληλη
πρέσα προετοιμάζονται δοκίμια τυποποιημένης γεωμετρίας (pellet) με χρήση κατάλληλου συνδετικού υλικού (binder). Μεταξύ των στοιχείων τα οποία ανιχνεύονται είναι Ti,
Mn, Fe, Cu, Zn, Pb κλπ. Το επίπεδο ανίχνευσης που επιτυγχάνεται είναι της τάξης των
μερικών ppm.

Η διάταξη φθορισμού ακτίνων-Χ του ΕΠΤ-ΕΜΠ

Πέραν της ερευνητικής δραστηριότητας στους παραπάνω τομείς, όλους ο εργαστηριακός εξοπλισμός, ο οποίος περιγράφηκε παραπάνω, χρησιμοποιείται και για εκπαιδευτικούς σκοπούς, τόσο στο πλαίσιο Διδακτορικών Διατριβών και Διπλωματικών Εργασιών,
όσο και για την εργαστηριακή εξάσκηση Προπτυχιακών Σπουδαστών της Σχολής στο
πλαίσιο μίας σειράς σχετικών κατ’ επιλογήν μαθημάτων που παρέχονται από τον Τομέα
στα δύο τελευταία έτη των σπουδών τους.
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3.5. Ραδόνιο και οικοδομικά υλικά
Όπως είναι γνωστό, το ραδόνιο είναι φυσικώς1 ραδιενεργό αέριο, το οποίο προέρχεται
από τη διάσπαση του φυσικώς ραδιενεργού ραδίου. Το ράδιο είναι στερεό ισότοπο, το
οποίο παρατηρείται σε ποικίλες συγκεντρώσεις σχεδόν σε όλα τα στερεά πετρώματα του
φλοιού της γης. Ως εκ τούτου, ραδόνιο σε χαμηλές συγκεντρώσεις υπάρχει πάντοτε στην
ατμόσφαιρα του περιβάλλοντος. Δεδομένου, ότι πάνω σε αυτά τα πετρώματα, χτίζονται
κτίρια και ότι από την επεξεργασία αυτών των πετρωμάτων κατασκευάζονται οικοδομικά
υλικά, γίνεται κατανοητό, ότι στην εσωτερική ατμόσφαιρα κατοικιών, σχολείων, νοσοκομείων και γενικά ιδιωτικών και δημόσιων κτιριακών κατασκευών υπάρχει ραδόνιο. Μετά
τη πρώτη πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970 διαπιστώθηκε ότι οι συγκεντρώσεις
ραδονίου στην εσωτερική ατμόσφαιρα των κτιρίων αυξήθηκαν σε επίπεδα κατά πολύ
μεγαλύτερα από αυτά που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα του περιβάλλοντος. Δύο είναι οι
κυριότερες αιτίες:
(α) η σημαντική μείωση του ρυθμού ανανέωσης του εσωτερικού αέρα για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας για την αποδοτικότερη λειτουργία των συστημάτων Θέρμανσης
– Αερισμού – Κλιματισμού και βεβαίως,
(β) η τεχνολογική εισαγωγή του “στεγανού” κτιρίου, κυρίως στις βορειότερες χώρες,
με την οποία εξασφαλίσθηκε ο περιορισμός των απωλειών θερμού αέρα από “άδηλα”
σημεία της οικοδομής. Με αυτές τις τεχνολογικές λύσεις εξασφαλίσθηκε ενεργειακή
εξοικονόμηση αλλά η εσωτερική ατμόσφαιρα των κτιρίων εμπλουτίσθηκε σε ραδόνιο
που προέρχονταν από τα θεμέλια της οικοδομής –την επαφή δηλ. της οικοδομής με τα
επιφανειακά πετρώματα της γης- και τα οικοδομικά υλικά των τοίχων και των άλλων
επιφανειών του κτιρίου.
Υψηλές συγκεντρώσεις ραδονίου στην εσωτερική ατμόσφαιρα των κτιρίων είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε νεοπλασματικές ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος,
ιδιαίτερα αν συνεργούν με άλλους παθογόνους παράγοντες, της π.χ. το κάπνισμα. Τα
όρια συγκεντρώσεων ραδονίου πέρα από τα οποία η επίδραση στην ανάπτυξη τέτοιων
1

Δηλαδή, δεν παράγεται τεχνητά από τον άνθρωπο σε κάποια πυρηνική τεχνολογική εγκατάσταση, αλλά
υπάρχει στη φύση μας από τη δημιουργία του πλανήτη.
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ασθενειών είναι αποδεδειγμένη είναι ακόμη ασαφή.
Το ΕΠΤ-ΕΜΠ, θέλοντας να συμβάλλει στη σχετική επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα,
δραστηριοποιείται στο χώρο της τεχνολογίας μέτρησης συγκεντρώσεων ραδονίου από τα
μέσα της δεκαετίας του 1990. Τρία είναι τα κύρια αντικείμενα έρευνας:
1. Η μέτρηση του ρυθμού εκροής ραδονίου, από χύδην οικοδομικά υλικά και τμήματα
δομικών κατασκευών (π.χ. τοιχοποιίες).
2. Η πειραματική διερεύνηση της αποτελεσματικότητας διάφορων μονωτικών υλικών
στον περιορισμό του ρυθμού εκροής ραδονίου από τμήματα δομικών κατασκευών.
3. Η βαθμονόμηση οργάνων μετρήσεων συγκεντρώσεως ραδονίου στην ατμόσφαιρα.
Τα σχετικά πειράματα για όλα αυτά τα αντικείμενα έρευνας πραγματοποιούνται σε
ειδικό χώρο του ΕΠΤ-ΕΜΠ, όπου υπάρχουν οι λεγόμενοι “θάλαμοι ραδονίου”.

Θάλαμος Ραδονίου 2.0 m3 του ΕΠΤ-ΕΜΠ
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Θάλαμος Ραδονίου 8.5 m3 του ΕΠΤ-ΕΜΠ

Διατίθενται δύο τέτοιοι, οι οποίοι έχουν σχεδιασθεί από το προσωπικό του ΕΠΤ-ΕΜΠ και
κατασκευάσθηκαν στην Ελλάδα από ανοξείδωτο χάλυβα: Ένας, όγκου 8.5 m3 (αριστερά
στην εικόνα) και ένας μικρότερος όγκου 2.0 m3 (δεξιά στην εικόνα). Οι θάλαμοι αυτοί
έχουν δυνατότητες δημιουργίας εσωτερικής ατμόσφαιρας με ελεγχόμενες και συνεχώς
καταγραφόμενες από Η/Υ συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και πίεσης. Στην περίπτωση
που ζητείται η μέτρηση του ρυθμού εκροής ραδονίου, το εξεταζόμενο υλικό εγκλείεται αεροστεγώς σε ένα από τους θαλάμους και παρακολουθείται ο ρυθμός μεταβολής της συγκέντρωσης του ραδονίου στην εσωτερική ατμόσφαιρα του θαλάμου με τη χρήση καταλλήλων μετρητικών διατάξεων. Το εξεταζόμενο υλικό μπορεί να έχει χύδην μορφή, ή μπορεί
να είναι τμήμα πρότυπης τοιχοποιίας από τούβλα ή από σκυρόδεμα ή άλλα υλικά, το οποίο
εισάγεται στο θάλαμο με τη βοήθεια κατάλληλου φορείου. Για τις σχετικές βαθμονομήσεις
των μετρητικών διατάξεων χρησιμοποιούνται πρότυπες πηγές ραδονίου, οι οποίες με ελεγχόμενο τρόπο μπορούν να αναπτύξουν μέσα στην εσωτερική ατμόσφαιρα των θαλάμων
συγκεντρώσεις ραδονίου με τιμές από αυτές τις πολύ χαμηλές που συναντούμε στην εξωτερική ατμόσφαιρα έως πολλαπλάσιες από εκείνες που πιστεύεται ότι είναι επιβλαβείς.
Σε σχέση με το πρώτο αντικείμενο έρευνας πρέπει να σημειωθεί ότι, δεδομένης της
γενικά πολύ χαμηλής περιεκτικότητας των ελληνικών πετρωμάτων και των οικοδομικών
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υλικών που παράγονται από αυτά, σε στερεό ράδιο, ο ρυθμός εκροής ραδονίου που επάγεται και έχει μετρηθεί στο ΕΠΤ – ΕΜΠ είναι γενικά πολύ χαμηλός, και μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβάλλει ελάχιστα στην συγκέντρωση ραδονίου στην εσωτερική ατμόσφαιρα
των ελληνικών κτιρίων. Όσο για την διερεύνηση της αποτελεσματικότητας μονωτικών
υλικών για τον περιορισμό του ρυθμού εκροής ραδονίου από τμήματα δομικών κατασκευών, διαπιστώθηκε ότι εμπορικές εποξικές ρητίνες είναι δυνατόν να περιορίσουν έως
και κατά 2/3 την σχετική εκροή. Η βαθμονόμηση των οργάνων μετρήσεων συγκεντρώσεως ραδονίου είναι απαραίτητο στοιχείο της πιο πάνω ερευνητικής διαδικασίας για την
εξασφάλιση της ποιότητας των πειραματικών μετρήσεων. Επιπλέον υπηρεσίες βαθμονόμησης σχετικών οργάνων παρέχονται και σε άλλους ερευνητές της Ελλάδας και του
εξωτερικού μετά από σχετική συνεννόηση.

3.6. Ραδόνιο και περιβάλλον
Το ΕΠΤ-ΕΜΠ απασχολεί, επίσης, η μέτρηση της συγκέντρωσης του ραδονίου και των
θυγατρικών του, στο γήινο αέριο του υπεδάφους, στα υπόγεια και πηγαία ύδατα, καθώς
και η συγκέντρωσή του στην ατμόσφαιρα. Έτσι, έχει αναπτύξει και εφαρμόσει τεχνικές
μέτρησης σχετικών μεγεθών και έχει πραγματοποιήσει δειγματοληψίες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος.

Όργανο μέτρησης συγκεντρώσεων Ραδονίου και θυγατρικών του στον αέρα.
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Αυτοματοποιημένη Μέτρηση συγκέντρωσης Ραδονίου σε Φρέατα
βάθους 1, 20 και 50 m στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γίνεται, επίσης, προσπάθεια συσχέτισης των συστηματικά μετρούμενων σχετικών μεγεθών με τη βραχυπρόθεσμη μελλοντική σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Τα μέχρι
στιγμής αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά.
Τέλος, σε ανάπτυξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ΕΠΤ-ΕΜΠ Γεωγραφικό Σύστημα ραδιοπεριβαλλοντικών απεικονίσεων της συγκέντρωσης του Ραδονίου στο εσωτερικό των
κατοικιών, καθώς και του σχετικού κινδύνου για την υγεία που αυτό συνεπάγεται κατά
περιοχές. Αξιοποιούνται μετρήσεις που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο συνεργασιών του Εργαστηρίου.

3.7. Βιομηχανική Ραδιογραφία
Ο Μη Καταστρεπτικός Έλεγχος (ΜΚΕ) με μεθόδους Πυρηνικής Τεχνολογίας είναι στις
μέρες μας πολύ σημαντικό μέρος των καθημερινών εφαρμογών ελέγχου και διασφάλισης
της ποιότητας στα έργα του μηχανικού και ιδιαίτερα σε αυτά του Μηχανολόγου και του
Πολιτικού Μηχανικού. Χαρακτηριστικός τέτοιος ΜΚΕ είναι η βιομηχανική ραδιογραφία, η
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ακτινογραφία δηλαδή διαφόρων, κυρίως μεταλλικών, τεχνολογικών κατασκευών με στόχο τη διαπίστωση ή μη της ύπαρξης ατελειών, που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο
τη λειτουργία των κατασκευών αυτών αλλά και των ανθρώπων που τις χρησιμοποιούν.
Τρέχουσες σχετικές εφαρμογές στη χώρα μας, οι οποίες είναι ευρύτερα γνωστές στο
ελληνικό κοινό, είναι κατά πρώτο λόγο ο ραδιογραφικός έλεγχος της ποιότητας των συγκολλήσεων στο ελληνικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου και κατά δεύτερο η διερεύνηση της κατάστασης του σιδηρού οπλισμού παλαιότερων ή νεότερων κατασκευών από
σκυρόδεμα, οι οποίες έχουν καταπονηθεί από κόπωση ή/και διάβρωση. Λιγότερο γνωστές, αλλά πολύ περισσότερο καθημερινές στην Ελλάδα, είναι οι εφαρμογές της βιομηχανικής ραδιογραφίας στον τακτικό έλεγχο της κατάστασης των αγωγών στα διυλιστήρια
και των συγκολλήσεων στα πλοία.
Πέρα από τα παραπάνω, στο εξωτερικό, η βιομηχανική ραδιογραφία είναι μία από
τις σημαντικότερες μεθόδους που εξασφαλίζει την αξιόπιστη κατασκευή των δομικών
στοιχείων των αεροπλάνων και πολλών από τα στοιχεία που αποτελούν τις μονάδες παραγωγής ενέργειας με ατμό. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να συγχέεται η διαπεραστική
ικανότητα της ακτινοβολίας που χρησιμοποιείται στη βιομηχανική ραδιογραφία με εκείνη
που χρησιμοποιείται στις ιατρικές απεικονίσεις. Στην πρώτη περίπτωση η ικανότητα αυτή
είναι πολύ μεγαλύτερη διότι αφορά στην εξέταση μεταλλικών κυρίως κατασκευών μεγάλης πυκνότητας και όχι ιστών και οστών, με αποτέλεσμα να μπορούν να συμβούν ραδιολογικά ατυχήματα αν δεν τηρούνται σχετικοί –πολύ αυστηροί- κανόνες ασφαλείας.
Το ΕΠΤ-ΕΜΠ, έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προμηθεύθηκε το 2005, πηγή ακτίνων –Χ
κατάλληλη για βιομηχανική ραδιογραφία του οίκου GE Inspection Technologies – Seifert,
ονομαστικής τάσης λειτουργίας 200 kV (βλ. εικόνα), καθώς και εμφανιστήριο για φιλμ
βιομηχανικής ραδιογραφίας.
Η υπόψη επένδυση ξεπέρασε το ύψος 60000 ΕΥΡΩ. Ελπίζεται ότι η σχετική διάταξη θα
εγκατασταθεί σε κατάλληλο χώρο μέσα στο 2007. Ο χώρος αυτός έχει σχεδιασθεί από
το προσωπικό του ΕΠΤ-ΕΜΠ, έτσι ώστε να τηρούνται απαρέγκλιτα όλοι οι κανόνες ραδιοπροστασίας, όταν λειτουργεί η πηγή των ακτίνων –Χ. Με τη λειτουργία αυτής της διάταξης, το ΕΠΤ-ΕΜΠ θα πετύχει να καλύψει μεγάλο εκπαιδευτικό κενό στο ΕΜΠ, αλλά και
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στην Ελλάδα γενικότερα σχετικά με τη βιομηχανική ραδιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο
φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του Εργαστηρίου, θα κατορθώσουν να αποκτήσουν
πραγματική πειραματική εμπειρία, τόσο στο αντικείμενο της βιομηχανικής ραδιογραφίας,
όσο και στο αντικείμενο της δοσιμετρίας και της ακτινοπροστασίας από ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Στο ερευνητικό επίπεδο, η υπόψη διάταξη θα συμβάλλει στην επαλήθευση του
πεδίου ακτινοβολίας στο χώρο εγκατάστασης από διάφορους κώδικες προσομοίωσης,
καθώς και στην ανάπτυξη μεθόδων XRF.
Είναι στα μελλοντικά σχέδια του ΕΠΤ-ΕΜΠ, ο συνδυασμός της διάταξης αυτής με σύστημα πραγματικού χρόνου, όπου η ραδιογραφική εικόνα δεν θα αποτυπώνεται πλέον
σε φιλμ αλλά σε κατάλληλη τηλεοπτική οθόνη, επιτρέποντας τη μετάβαση σε μεθόδους
βιομηχανικής τομογραφίας.

3.8. Μελέτη της Θερμοϋδραυλικής Συμπεριφοράς Πυρηνικών
Αντιδραστήρων Ισχύος
Στα Ερευνητικά αντικείμενα που θεραπεύει το ΕΠΤ-ΕΜΠ, συμπεριλαμβάνεται η θεωρητική και πειραματική μελέτη της λειτουργίας Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος - ΠΑΙ.
Ο λόγος γίνεται εύκολα κατανοητός εάν αναλογισθούμε ότι Διεθνώς αλλά και ειδικότερα
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη λειτουργούν αυτή τη στιγμή αρκετοί ΠΑΙ με κύριο στόχο
την ηλεκτροπαραγωγή.
Η μελέτη των συστημάτων τους και η πειραματική ανάλυση των παραμέτρων ασφαλούς λειτουργίας τους καθώς και η συνακόλουθη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων σε
διεθνή συνέδρια και περιοδικά, βοηθάει αφενός μεν τους υπεύθυνους των σταθμών στη
λήψη αυστηρότερων μέτρων κάνοντας έτσι ασφαλέστερη τη λειτουργίας τους, αφετέρου
δε τις αρμόδιες αρχές της χώρας μας στο να έχουν καλύτερη γνώση του διεθνούς περιβάλλοντος που διαμορφώνεται.
Στο Εργαστήριο, υπάρχει ένα Θερμοϋδραυλικό Κύκλωμα με εργαζόμενο μέσο νερό,
στο οποίο είναι δυνατή η πλήρης προσομοίωση της θερμοϋδραυλικής συμπεριφοράς του
ψυκτικού κατά την ψύξη μιας από τις περίπου 30.000 ράβδους του πυρήνα ενός ΠΑΙ σε
όλες τις συνθήκες διφασικής ροής νερού-ατμού, σε πιέσεις έως 7 bar.
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Το Θερμοϋδραυλικό Κύκλωμα του ΕΠΤ-ΕΜΠ

Ήδη, βρίσκεται στο στάδιο της συγκρότησης δεύτερο Θερμοϋδραυλικό Κύκλωμα αντίστοιχο με το πρώτο, το οποίο όμως, θα προσφέρει τη δυνατότητα μελέτης των φαινομένων σε δέσμη ράβδων αντί μιας και μόνο.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο εξαιτίας της συνεισφοράς στην ψύξη μιας ράβδου πυρηνικού καυσίμου, όσο και εξαιτίας των εφαρμογών σε ευρείας κλίμακος άλλες περιπτώσεις
-όπως στην ψύξη και στερεοποίηση των ημιαγωγών, στην εξάχνωση χημικών ουσιών
κλπ.- έχει η έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο υπό εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής για
τον προσδιορισμό των κυματικών χαρακτηριστικών πιπτόντων φιλμς υγρού, στην εξωτερική επιφάνεια πλάκας ή ράβδου, σε συνδυασμό με σύνθετες περιπτώσεις μεταφοράς
θερμότητας από το υλικό της επιφάνειας προς το ρευστό. Αξίζει να αναφερθεί ότι αποτελέσματα από πειράματα αντίστοιχα με αυτά που προαναφέρθηκαν είναι εξαιρετικά σπάνια
στη Διεθνή Βιβλιογραφία, λόγω της μεγάλης δυσκολίας που παρουσιάζει η ρύθμιση των
πειραματικών συνθηκών και η λήψη των αποτελεσμάτων. Στο ΕΠΤ-ΕΜΠ, αναπτύχθηκαν
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ειδικά πρωτοποριακά συστήματα για τους σκοπούς των πειραμάτων.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ερευνητική Δραστηριότητα του ΕΠΤ-ΕΜΠ
που παρατέθηκε, μπορούν να αναζητηθούν στον Δικτυακό Τόπο του Τομέα Πυρηνικής
Τεχνολογίας (http://nuclear.ntua.gr)

4. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Με στόχο να παραμένει συνεχώς σε εγρήγορση και να πιστοποιεί συνεχώς τις χρησιμοποιούμενες διατάξεις και τεχνικές, το ΕΠΤ-ΕΜΠ συμμετέχει κατά τακτά χρονικά
διαστήματα σε Διεθνείς Ασκήσεις Διαβαθμονόμησης που διοργανώνονται από διεθνείς
οργανισμούς (IAEA, NPL-UK κλπ) αλλά και από την ΕΕΑΕ.
Το ΕΠΤ-ΕΜΠ είναι μέλος:
- του δικτύου Εργαστηρίων της ΕΕΑΕ και συνεπικουρεί την ΕΕΑΕ, σε περιπτώσεις
ανάγκης,
- του δικτύου ALMERA του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), το οποίο συγκροτείται από Εργαστήρια από όλο τον κόσμο, τα οποία πιστοποιημένα έχουν
δυνατότητα ταχείας και αξιόπιστης ανάλυσης δειγμάτων για προσδιορισμό χαμηλών
επιπέδων ραδιενέργειας σε δείγματα. Το δίκτυο αυτό έχει ως σκοπό να συνεπικουρήσει
τον Δ.Ο.Α.Ε. σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη ανάλυσης μεγάλου όγκου δειγμάτων
(π.χ. εξαιτίας εκτεταμένης ραδιενεργού ρύπανσης λόγω πυρηνικού ατυχήματος).
Στο πλαίσιο της προσφοράς αλλά και αναγνώρισης του ΕΠΤ-ΕΜΠ τόσο στην Ελλάδα
αλλά και διεθνώς, διοργανώθηκαν με επίσπευσή του δύο Μεγάλα Συνέδρια και πλήθος
Ημερίδες σε θέματα σχετικά με τη Ραδιενέργεια Περιβάλλοντος. Επίσης, το ΕΠΤ-ΕΜΠ
συμμετέχει σε διεθνή Προγράμματα και συνεργασίες σε θέματα ραδιοπεριβαλλοντικής
προστασίας του πληθυσμού:
α) Tο ραδόνιο του περιβάλλοντος μπορεί να είναι, όπως τονίσαμε, σημαντική πηγή δόσης
ακτινοβολίας που προσδίδεται στον άνθρωπο στην καθημερινή του ζωή. Ειδικά, στις
χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη η επιστημονική κοινότητα μελετάει εδώ και καιρό το ραδόνιο και τη συμπεριφορά του, κυρίως για
να κατανοήσει καλύτερα τους μηχανισμούς με τους οποίους εισέρχεται στα κτίρια. Με
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την κατανόηση αυτή οι επιστήμονες θα μπορέσουν να αναπτύξουν πρακτικά προληπτικά μέτρα και τεχνικές περιορισμού της συγκέντρωσης του ραδονίου στην εσωτερική ατμόσφαιρα των οικοδομών. Η Ε.Ε, προκειμένου να συνδράμει στην ανταλλαγή
σχετικών γνώσεων και τεχνικών πληροφοριών χρηματοδότησε δύο Συνδυασμένες
Δράσεις (Concerted Actions): (1) τη δράση ERRICCA (European Research into Radon
in Construction Concerted Action – Συνδυασμένη Δράση για την Ευρωπαϊκή Έρευνα
σχετικά με το Ραδόνιο στις Κατασκευές) και (2) τη δράση RETRO (Retrospectively
estimated radon in areas affected by uranium mining activities – Αναδρομική εκτίμηση της συγκέντρωσης ραδονίου σε περιοχές, όπου αναπτύχθηκαν δραστηριότητες
εξόρυξης ουρανίου). Στην πρώτη από τις δράσεις αυτές συμμετείχε και το ΕΠΤ-ΕΜΠ,
ως συντονιστής των δραστηριοτήτων, που αφορούσαν στα οικοδομικά υλικά ως πηγές
ραδονίου. Επιπλέον, το ΕΠΤ-ΕΜΠ διοργάνωσε στην Αθήνα και πολυήμερη Επιστημονική Συνάντηση με τίτλο “Radon in the Living Environment” με κύριο σκοπό την παρουσίαση των επιστημονικών αποτελεσμάτων των δύο αυτών δράσεων. Η Συνάντηση
έλαβε χώρα μεταξύ 19 και 23 Απριλίου 1999 στο Ίδρυμα Ευγενίδιου. Τα κύρια συμπεράσματα της Συνάντησης συνοψίζονται στα ακόλουθα:
• Η επιστημονική εργασία υψηλής ποιότητας που γίνεται στα γνωστικά αντικείμενα του
ραδονίου πρέπει να μετουσιώνεται σε πρακτικές προτάσεις και λύσεις που να μπορούν
να χρησιμοποιηθούν από τις δημόσιες αρχές, τη βιομηχανία και το κοινό.
• Πρέπει να επεκταθεί περισσότερο η συνεργασία της επιστημονικής κοινότητας που
ασχολείται με το ραδόνιο με την επιστημονική κοινότητα, που ερευνά άλλους ατμοσφαιρικούς ρύπους σχετικούς με την ποιότητα του αέρα της εσωτερικής ατμόσφαιρας
των κατοικιών.
• Είναι άμεση η ανάγκη τυποποίησης πρωτοκόλλων μετρήσεων που έχουν σχέση με το
ραδόνιο.
• Το κοινό πρέπει να ενημερωθεί πολύ πιο πληρέστερα για τους κινδύνους από το ραδόνιο και τις πρακτικές λύσεις με χαμηλό κόστος που υπάρχουν προκειμένου να το
αποφύγει.
Η Συνάντηση είχε εξαιρετική επιτυχία και την παρακολούθησαν 197 συμμετέχοντες
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από 40 χώρες. Σαράντα από τις 181 εργασίες που παρουσιάσθηκαν συμπεριλήφθηκαν σε
ειδική έκδοση του εγνωσμένου κύρους επιστημονικού περιοδικού “Science of the Total
Environment” (272,1,2001).
β) Το Μάιο του 2002 (20-24) το ΕΠΤ-ΕΜΠ διοργάνωσε στη Ρόδο, το έβδομο Διεθνές
Συμπόσιο για το Φυσικώς Ραδιενεργό Περιβάλλον (Natural Radiation Environment
Symposium VII – NRE VII). Το Συμπόσιο αυτό ανήκει στη σειρά Συμποσίων που ξεκίνησε το 1963 στο Πανεπιστήμιο Rice του Texas των Ηνωμένων Πολιτειών. Στα περίπου σαράντα χρόνια που μεσολάβησαν, η ερευνητική δουλειά που παρουσιάσθηκε σε
αυτά τα Συμπόσια συνέβαλλε αποφασιστικά στην βαθύτερη κατανόηση του φυσικώς
ραδιενεργού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα στην κατανόηση των επιπτώσεών του στον
άνθρωπο. Οι 300 περίπου επιστημονικές εργασίες που παρουσιάσθηκαν στο NRE VII,
μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στα ακόλουθα κύρια θέματα:
• μέτρηση της συγκέντρωσης και έρευνα της συμπεριφοράς των φυσικώς ραδιενεργών
ισοτόπων στο περιβάλλον,
• μέτρηση και δοσιμετρία κοσμικής ακτινοβολίας,
• εξωτερική ακτινοβόληση του ανθρώπου στην επιφάνεια της γης,
• υλικά με αυξημένα επίπεδα φυσικής ραδιενέργειας,
• υλικά με τεχνολογικά αυξημένα επίπεδα φυσικής ραδιενέργειας ,
• επιπτώσεις του ραδονίου στην υγεία,
• οδηγίες ακτινοπροστασίας από τη φυσική ραδιενέργεια.
Από το σύνολο των υπόψη 300 εργασιών, 143 επιλέχθηκαν για να συμπεριληφθούν
αποκλειστικά στον έβδομο τόμο της σειράς βιβλίων Radioactivity in the Environment
του εκδοτικού οίκου Elsevier, ως επίσημα πρακτικά του Συνεδρίου. Τα πρακτικά αυτά
συγκροτήθηκαν στο σύνολό τους με ευθύνη του ΕΠΤ-ΕΜΠ.
Το Συμπόσιο παρακολούθησαν 260 εγγεγραμμένοι σύνεδροι από όλο τον κόσμο, δια
της συμβολής των οποίων καταδείχθηκαν τα ακόλουθα:
• υπάρχει η ανάγκη καλύτερου συντονισμού της σχετικής έρευνας για τα φυσικώς ραδιενεργά ισότοπα,
• η έρευνα για τα φυσικώς ραδιενεργά ισότοπα και το φυσικώς ραδιενεργό περιβάλλον
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είναι ποιοτικά και ποσοτικά σημαντική και αντιπροσωπεύει διεθνή ερευνητικό προβληματισμό,
• οι επιπτώσεις στον άνθρωπο από το φυσικώς ραδιενεργό περιβάλλον και μάλιστα από
το ραδόνιο είναι πολύ σημαντικές και κατά μέσο όρο σημαντικότερες ακόμα και από
αυτές των ιατρικών εφαρμογών,
• οι αρχές ραδιοπροστασίας ανά τον κόσμο έχουν κατ’ αρχήν ξεκινήσει να εξετάζουν
τρόπους με τους οποίους θα υλοποιηθούν απλοί κανόνες ακτινοπροστασίας από τα
φυσικώς ραδιενεργά ισότοπα.
Τέλος, υπάρχει συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης JRCIspra, την ΕΕΑΕ και το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε
θέματα ραδιοπεριβαλλοντικών απεικονίσεων της συγκέντρωσης του Ραδονίου στο εσωτερικό των κατοικιών καθώς και του σχετικού κινδύνου για την υγεία που αυτό συνεπάγεται κατά περιοχές.
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση, θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε ότι το Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ υποστηρίζει πλήρως την Εκπαίδευση και την Έρευνα
που του έχουν ανατεθεί και μπορεί άμεσα και αξιόπιστα να ανταποκριθεί όταν του ζητηθεί, στηρίζοντας το κοινωνικό σύνολο και τη χώρα .

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

1. Σ.Ε. Σιμόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ, Διευθυντής του Εργαστηρίου
2. Μ. Αναγνωστάκης, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ
3. Ε. Χίνης, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ
4. Ν. Πετρόπουλος, Λέκτορας ΕΜΠ
5. Π. Ρούνη, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ, Μέλος ΕΤΕΠ
6. Α. Ευσταθόπουλος, Διπλ. Μηχανικός, ΥΔ ΕΜΠ
7. Δ. Καράγγελος, Πτυχιούχος Φυσικός ΕΚΠΑ, ΥΔ ΕΜΠ
8. Κ. Καρφόπουλος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ, ΥΔ ΕΜΠ
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9. Α. Νικόγλου, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ, ΥΔ ΕΜΠ
10. Γ. Παπαδάκος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ, ΥΔ ΕΜΠ
11.Ν. Παπαδόπουλος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ, ΥΔ ΕΜΠ

6. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΔΕΚΑΕΤΙΑ (1996-ΣΗΜΕΡΑ)

• Anagnostakis M.J., Hinis E.P., Simopoulos S.E., Angelopoulos M.G. (1996)
Natural radioactivity mapping of greek surface soils
Environment International vol. 22, suppl. , S3-S8, Pergamon
• Petropoulos N.P., Hinis E.P., Simopoulos S.E. (1996)
Cs Chernobyl fallout in Greece and its associated radiological impact
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Environment International vol. 22, suppl. , S396-S3738, Pergamon
• Katsanevakis S., Petropoulos N.P., Hinis E.P., Simopoulos S.E. (1996)
Natural radioactivity content of greek cigarettes
Environment International vol. 22, suppl. , S375-S377, Pergamon
• Anagnostakis M.J., Simopoulos S.E. (1996)
An experimental-numerical method for the efficiency calibration of low energy
germanium detectors
NRE VI, Montreal, 1995, Environment International, vol. 22, suppl. S93-S99
• Petropoulos N.P., Anagnostakis M.J., Hinis E.P., Simopoulos S.E. (1996)
Geographical mapping and associated fractal analysis of the long-lived
Chernobyl fallout isotopes in Greece
YUNSC’96
• Anagnostakis M.J., Petropoulos N.P., Hinis E.P., Simopoulos S.E. (1996)
Radiological impact of the long-lived Chernobyl fall out isotopes in Greece
YUNSC’96
• Hinis E.P., Simopoulos S.E. (1996)
Experimental investigation of the rewetting process at low steam pressures
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YUNSC’96
• Simopoulos S.E. (1996)
Computer codes in Nuclear Engineering
YUNSC’96
• Petropoulos N.P. (1997)
The EU ERRICCA Project
1st Southeastern-European Regional Radon Workshop, Athens (GAEC+NTUA)
• Anagnostakis M.I. (1997)
Ra content and radon exhalation rate of greek building materials
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1st Southeastern-European Regional Radon Workshop, Athens (GAEC+NTUA)
• Koukouliou V., Simopoulos S.E. (1997)
Radon exhalation measurements of building materials
1st Southeastern-European Regional Radon Workshop, Athens (GAEC+NTUA)
• Rouni P.K., Petropoulos N.P., Anagnostakis M.J., Hinis E.P., Simopoulos S.E.
(1997)
Radon Chamber facility of the National Technical University of Athens
Workshop on measurements and metrology of radon and its decay products, Pribram,
Czech Republik
• Rouni P.K., Petropoulos N.P., Anagnostakis M.J., Hinis E.P., Simopoulos S.E.
(2001)
Radioenvironmental survey of the Megalopolis lignite field basin
The science of the Total Environment, vol. 272, 261-272, Elsevier
• Petropoulos N.P., Anagnostakis M.J., Hinis E.P., Simopoulos S.E. (2001)
Geographical mapping and associated fractal analysis of the long-lived
Chernobyl fallout radionuclides in Greece
Journal of Environmental Radioactivity, vol. 53, 59-66, Elsevier
• Hinis E.P., Simopoulos S.E. (2001)
Experimental investigation of the rewetting process at pressures of 1-7 bar.
Kerrntechnik, vol. 68, 1-2
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• Anagnostakis M.J., Hinis E.P., Karangelos D.J, Petropoulos N.P., Rouni P.K.,
Simopoulos S.E., Zunic Z.S. (2001)
Determination of depleted uranium in environmental samples by gammaspectroscopic techniques
Archive of Oncology, 9/4
• Karangelos D.J,

Rouni P.K., Petropoulos N.P., Anagnostakis M.J., Hinis E.P.,

Simopoulos S.E. (2001)
Technologically enhanced natural radioactivity of fly-ash produced in lignitefired power plants and the associated radiological impact
NORM III Symposium, Brussels, 2001
• Petropoulos N.P., Anagnostakis M.J., Simopoulos S.E. (2001)
Building materials radon exhalation rate: ERRICCA intercomparison exercise
results
The Science of the Total Environment, vol. 272, 109-118, Elsevier
• Petropoulos N.P., Anagnostakis M.J., Simopoulos S.E. (2002)
Photon attenuation, natural radioactivity content and radon exhalation rate of
building materials
Journal of Environmental Radioactivity, vol. 61, 257-269, Elsevier
• Karangelos D.J, Petropoulos N.P., Anagnostakis M.J., Hinis E.P., Simopoulos S.E.
(2002)
Disturbance of radioactive equilibrium in the ashes produced in lignite fired
power plants
7th International Sumposium Natural Radiation Environment (NRE - VII), Rhodes,
Greece, BoA, 205
• Nikoglou A.A., Karangelos D.J, Rouni P.K., Anagnostakis M.J., Hinis E.P., Simopoulos
S.E. (2002)
Reducing the natural radioactivity background in Ge detector shields
7th International Sumposium Natural Radiation Environment (NRE - VII), Rhodes,
Greece, BoA, 206
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• Michelaraki M., Vrantzas P.F., Petropoulos N.P., Hinis E.P., Simopoulos S.E. (2002)
Association of the Chernobil fallout isotopes patterns with those of rainfall in
Greece
7th International Sumposium Natural Radiation Environment (NRE - VII), Rhodes,
Greece, BoA, 207
• Karangelos D.J, Petropoulos N.P., Anagnostakis M.J., Hinis E.P., Simopoulos S.E.
(2004)
Radiological characteristics and radioactive equilibrium disturbance of the
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Journal of Environmental Radioactivity, vol. 77, 233-246, Elsevier
• Karangelos D.J, Anagnostakis M.J., Hinis E.P., Simopoulos S.E, Zunic Z.S. (2004)
Determination of depleted uranium in environmental samples by gammaspectroscopic techniques
Journal of Environmental Radioactivity, vol. 76, 295-310, Elsevier
• Karangelos D.J, Rouni P.K., Petropoulos N.P., Anagnostakis M.J., Hinis E.P.,
Simopoulos S.E. (2005)
Radioenvironmental survey of the Megalopolis Power Plant fly ash deposits
Radioactivity of the Environment, vol. 7-NRE VII Proceedings, Edited by J.P. McLaughlin,
S.E. Simopoulos, F. Steinhausler, 1025-1029, Elsevier
• Anagnostakis M.J., Hinis E.P., Simopoulos S.E. (2005)
U and its daughter products in Greek surface soils
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Radioactivity of the Environment, vol. 7-NRE VII Proceedings, Edited by J.P. McLaughlin,
S.E. Simopoulos, F. Steinhausler, 175-186, Elsevier
• Karangelos D.J, Petropoulos N.P., Anagnostakis M.J., Hinis E.P., Simopoulos S.E.
(2005)
Data leading to the investigation of a arelation between seismic activity and
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Radioactivity of the Environment, vol. 7-NRE VII Proceedings, Edited by J.P. McLaughlin,
S.E. Simopoulos, F. Steinhausler, 187-197, Elsevier
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Radon-in-water secondary standard preparation
Radioactivity of the Environment, vol. 7-NRE VII Proceedings, Edited by J.P. McLaughlin,
S.E. Simopoulos, F. Steinhausler, 842-847, Elsevier
• Nikolaou A.A., Hinis E.P., Simopoulos S.E. (2005)
Experimental investigation of free falling water film characteristics
5th International Symposium on Multiphase flow. Heat Mass Transfer and Energy
Conversion Xi’an, China, BoA, 297
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low energy germanium detectors (LEGe)
15th ICRM, Oxford, England, BoA, 130
• Skodras G., Karangelos D., Anagnostakis M., Hinis E., Grammelis P., Kakaras E.
(2005)
Coal fly-ash utilisation in Greece
World of Coal Ash, Lexington, Kentuky, USA
• Grammelis P., Skodras G., Kakaras E., Karangelos D., Petropoulos N., Anagnostakis
M., Simopoulos S. (2005)
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