
Wprowadzenie
Reakcją jądrową nazywamy taką reakcję, w czasie której bombardujemy jądro 
atomowe cząstką o dużej energii i wywołujemy zmianę jego własności, bądź 
rodzaju. Do bombardowania wykorzystać można np. cząstki alfa, protony, 
neutrony jak również fotony gamma (wysokoenergetyczne).

Cząstki naładowane muszą pokonać odpychanie kulombowskie. Cząstki 
pozbawione ładunku mają łatwiejszy dostęp do jądra. Najprostsze reakcje:

X + a → Y + b

Prawdopodobieństwo zajścia reakcji jądrowej jest opisywane za pomocą 
przekroju czynnego.

Zapis reakcji  jest zwykle uzupełniany wartością energii wydzielonej w reakcji 
Q - ciepło reakcji, jednostka: MeV

Q > 0, reakcja egzoenergetyczna,
Q < 0, reakcja endoenergetyczna.
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Odkrycie protonu i neutronu
Pierwszą reakcję jądrową  przeprowadził w 1919 roku Ernest Rutherford . 
Wywołał ją bombardując jądra azotu cząstkami alfa. 

Reakcja to pozwoliła na  
odkrycie protonu.
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Odkrycie protonu i  neutronu
Reakcja jądrowa wywołana bombardowaniem jąder berylu cząstkami 
alfa doprowadziła do odkrycia  w 1932 roku przez  James’a Chadwick’a
neutronów.
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Opis reakcji

Aby wywołać reakcję jądrową  należy zderzyć  np. cząstkę alfa z jądrem 
atomowym. W tym celu  trzeba pokonać odpychanie elektrostatyczne  (cząstka 
alfa i jądro mają ładunek dodatni).  Im większe jądro, tym większy ma ładunek i  
tym szybciej musi poruszać się cząstka alfa, aby zbliżyła się na dostatecznie małą 
odległość  by  wywołać reakcję jądrową.

Źródłem cząstek alfa  używanych w pierwszych eksperymentach  były próbki  
pierwiastków promieniotwórczych . Cząstki alfa tak uzyskiwane mają małą 
energię kinetyczną. Ogranicza to możliwości przeprowadzania reakcji jądrowych 
do lekkich jąder. Współcześnie  reakcje jądrowe przeprowadza się wykorzystując  
akceleratory cząstek (np. w CERN), w których  cząstki rozpędzane są do wielkich 
prędkości za pomocą pola elektrycznego i magnetycznego. 

Reakcje jądrowe pozwalają  uzyskiwać pierwiastki nie występujące w przyrodzie 
np. technet, promet, pluton itp.
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Prawa rządzące reakcjami
1. Zachowania ładunku elektrycznego.
Całkowita liczba protonów przed reakcją jest równa całkowitej liczbie protonów 
po reakcji.

2. Zachowania liczby nukleonów.
Całkowite liczby masowe przed i po reakcji są takie same.

3. Zachowania masy (energii).
Dla danego układu izolowanego podlegającego przemianie jądrowej stała jest 
suma energii (masa związana jest z energią przez równanie Einsteina ).

4. Zachowania pędu.
5. Zachowania momentu pędu.
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Rozszczepienie jąder

Rozszczepienie jadra atomowego to przemiana jądrowa 
polegająca na rozpadzie jadra na dwa (rzadziej na więcej) 
fragmenty o zbliżonych masach. 
Rozszczepieniu towarzyszy emisja neutronów, 
a także kwantów gamma, które unoszą znaczne ilości 
energii. 

Jadra atomowe ulegają rozszczepieniu zarówno w sposób 
samoistny, jak i wymuszony.  Rozszczepienie wymuszone 
ma miejsce w wyniku bombardowania neutronami, 
protonami, kwantami gamma lub innymi cząsteczkami. 
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Przekrój czynny na rozszczepienie (prawdopodobieństwo zajścia zjawiska) w 
wyniku bombardowania neutronami zależy od energii neutronów oraz rodzaju 
jądra atomowego. Wraz ze wzrostem energii neutronów, zwykle następuje spadek 
przekroju czynnego na rozszczepienie. Dlatego np. jądra (233U, 235U, 239Pu) 
najłatwiej ulegają rozszczepieniu dla powolnych neutronów termicznych.
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Reaktor jądrowy 
Reaktor jądrowy to urządzenie, w którym przeprowadza się z kontrolowaną 
szybkością reakcję rozszczepienia jader atomowych. 

Podział reaktorów ze względu na zastosowanie: 
•energetyczne, 
•napędowe (głównie łodzi podwodnych i dużych okrętów wojennych), 
•militarne (wytwarzające materiał rozszczepialny do broni jądrowej), 
•badawcze. 

W większości reaktorów paliwo jądrowe stanowi wzbogacony uran. 
Wzbogacenie polega na zwiększeniu zawartości rozszczepialnego izotopu U-235 
do około 3-5% (z około 0,7%)
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Reakcja łańcuchowa
Reakcja rozszczepienia jader atomowych ma przebieg lawinowy – jedna reakcja 
może zainicjować kilka następnych. Taką sytuację nazywamy reakcją
łańcuchową. 
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Działanie reaktora jądrowego
Materiał rozszczepialny (np. uran) umieszczony jest w reaktorze w postać tzw. 
prętów paliwowych. 

W celu kontrolowania szybkości reakcji, tak by przebiegała z jednakową 
prędkością wprowadza się do reaktora substancje pochłaniające neutrony 
umieszczone w prętach regulacyjnych. Są to np. bor lub kadm.

Neutrony wyrzucane w wyniku rozszczepienia uranu mają zbyt dużą energie,
aby wywołać rozszczepienie kolejnych jader. 
Reakcje rozszczepienia wywołują tzw. neutrony termiczne (v =2500 m/s) 
W celu spowolnienia neutronów wywołujących reakcje rozszczepienia stosuje się 
substancję nazywaną moderatorem. Np. woda, ciężka woda, grafit, beryl. 
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Pierwszy reaktor jądrowy
Pierwszy reaktor jądrowy, nazywany wtedy stosem atomowym został 

zbudowany w 1942 roku w Chicago przez zespół fizyków kierowany przez Enrico 
Fermiego.

Reaktor zbudowano w pokoju do gry w squasha pod trybunami stadionu 
Uniwersytetu w Chicago.  Budowę stosu zaczęto od ułożenia kilku warstw 
grafitowych cegieł (pełniących rolę moderatora) na małym źródle neutronów. 
Następnie układano warstwy grafitu zawierające uran metaliczny 235U lub tlenek 
uranu.

Uran był umieszczony w grafitowych cegłach w postaci małej kulki.  Ułożono 
„kopiec” szerokości ok. 7,5 m i wysokości ok. 6 m składający się z 350 ton grafitu, 
36,5 ton tlenku uranu i 5,6 ton metalicznego uranu. 
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Pierwszy reaktor jądrowy
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Pierwszy reaktor jądrowy

Kontrola reakcji rozszczepienia odbywała się za pomocą prętów kadmowych.

Stos posiadał dwa systemy bezpieczeństwa:
- Pierwszy - człowiek z siekierą, który w razie niebezpieczeństwa przecinał 

sznur na którym wisiały tzw. pręty bezpieczeństwa z kadmu. Po przecięciu 
pręty opadały i reakcja zostawała zatrzymana. 
- Drugi - grupa ludzi stojąca na szczycie stosu zaopatrzona w wiadra z wodą 

bromowaną, którą w razie niebezpieczeństwa wylewali na stos. Woda 
bromowana bardzo silnie pochłania neutrony i dodatkowo przejmuje ciepło 
wydzielone w czasie reakcji.

Moc pierwszego reaktora była niewielka i wynosiła około 200W. 
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Pierwszy polski reaktor jądrowy

• Pierwszy polski reaktor EWA (Eksperymentalny, Wodny, Atomowy). 
• Reaktor EWA był reaktorem naukowo-badawczym.
• Został sprowadzony z b.ZSRR i zamontowany w Świerku. 
• Pierwszy raz uruchomiony w roku 1958
• Początkowa moc 2 MW, stopniowo zwiększana 10 MW. 
• Reaktor został definitywnie zamknięty w roku 1995.
• Pozostała pusta konstrukcja, która będzie służyć do przechowywania 

odpadów radioaktywnych. 
• Hala reaktora EWA znajduje się ok. 300 metrów od hali reaktora MARIA.
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Pierwszy polski reaktor
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