ΣΧΑΣΗ
Το νετρόνιο και η σχάση

Πείραµα
Chadwick, 1930
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Irène & Jean Frédéric Joliot-Curie
1934 (Nobel Prize) – Σειρά πειραµάτων: Βοµβαρδισµός ελαφρών
στοιχείων µε α σωµατίδια
π. χ. Μεταστοιχείωση αλουµινίου σε φώσφορο
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Το α-σωµατίδιο συλλαµβάνεται από τον πυρήνα Al-27 µετασχηµατίζοντας τον
σε ένα αρκετά ασταθή πυρήνα, Ρ-31, ο οποίος µεταπίπτει αµέσως σε Ρ-30.
ΕΚΠΛΗΞΗ: Ο Ρ-30 συνεχίζει να εκπέµπει ποζιτρόνια ακόµα και µετά την
παύση βοµβαρδισµού σωµατιδίων-α.
30
15

0
P→30
Si
+
14
+1 e

Μη αυθόρµητη ραδιενέργεια – Τεχνητή πρόκληση ραδιενέργειας

Το νετρόνιο δεν έχει φορτίο και δεν υφίσταται άπωση ούτε από τον θετικά
φορτισµένο πυρήνα ούτε από τα ατοµικά ηλεκτρόνια. Εποµένως µπορεί
εύκολα να προσεγγίζει και να απορροφάται από τον ατοµικό πυρήνα.

Με την απορρόφηση νετρονίου ο αρχικός πυρήνας µετατρέπεται σε άλλον µε
µεγαλύτερο µαζικό αριθµό, ισότοπο του αρχικού, ο οποίος είναι ασταθής:
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ενεργοποιηµένοι πυρήνες, που είναι ισότοπα σταθερών ή ασταθών
πυρήνων ονοµάζονται τεχνητά ραδιενεργά ισότοπα ή ραδιοϊσότοπα.

Η ενεργοποίηση των πυρήνων επιτυγχάνεται µόνο µε απορρόφηση
νετρονίων

- Βοµβαρδίζει συστηµατικά µε νετρόνια όλα τα
στοιχεία µέχρι το Ουράνιο
- Ανακαλύπτει ότι νετρόνια που επιβραδύνονται
κατά το πέρασµα τους από διάφορα υλικά είναι
ικανότερα να προκαλέσουν µεταστοιχείωση.
(Παρεµβάλλοντας ένα φύλλο παραφίνης στην
ακτίνα νετρονίων, η ικανότητα της να προκαλέσει
µεταστοιχείωση αυξάνεται 100 φορές)
Ερµηνεία: Τα «αργά» αυτά νετρόνια καθώς
ταξιδεύουν προς τους πυρήνες βρίσκονται για
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα στην περιοχή τους
και απορροφώνται πιο αποτελεσµατικά.
E. Fermi (1901-1954)

Θερµικά: Ενέργεια νετρονίων < 0,4eV συγκρίσιµη µε εκείνη των
µορίων του αέρα στη θερµοκρασία του περιβάλλοντος
Επιθερµικά: 0,4eV < Ενέργεια νετρονίων < 1ΜeV
Ταχέα: Ενέργεια νετρονίων > 1ΜeV

1938, O. Hahn, L. Meither & F. Strassmanm
Max Planck Institute
O. Hahn & F. Strassmanm: βοµβαρδισµός
ουρανίου µε νετρόνια δίνει ισότοπα του ελαφρού
στοιχείου Βa.
Ο πυρήνας ουρανίου χωρίστηκε στα δύο!
Meitner & O. Frisch (ανιψιός της-δούλευε στο ινστιτούτο του Bohr στην Κοπεγχάγη)
Lise Meitner
(1878-1968)

Ένας πολύ µεγάλος πυρήνας όπως του ουρανίου αποτελείται
από πολλά πρωτόνια τα οποία σύµφωνα µε τις ηλεκτροστατικές
απώσεις που εµφανίζουν τείνουν να αναιρέσουν τις

επιφανειακές τάσεις. Ακόµη και ένα µικρό «σκούντηµα» που µπορεί να προκαλέσει
ένα εισερχόµενο νετρόνιο θα έχει ως αποτέλεσµα τη δόνηση και την επιµήκυνση του
πυρήνα. Η άπωση Coulomb θα τείνει να µεγαλώσει αυτήν την παραµόρφωση. Από την
άλλη γνωρίζουµε ότι οι πυρηνικές δυνάµεις είναι µικρής εµβέλειας. Κάποια στιγµή
(10-22 s αργότερα) θα σχηµατιστούν δύο ξεχωριστοί πυρήνες από την διάσπαση του
αρχικού.

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΣΧΑΣΗ
(Σχάση: όρος δανεισµένος από τη Βιολογία για τη διαίρεση των κυττάρων)
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Κατανοµή συναρτήσει του µαζικού αριθµού των προϊόντων σχάσεως του 235U
(Ο κάθετος άξονας είναι λογαριθµικός)

Οι πιθανότεροι µαζικοί αριθµοί
(εµφανίζονται περίπου στο 7%
των γεγονότων)
επικεντρώνονται γύρω από
Α ≈ 95 και Α ≈ 137

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΧΑΣΗΣ
Η σχάση ενός πυρήνα µπορεί να δώσει 40 διαφορετικά ζεύγη προϊόντων σχάσης
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και 94Sr είναι ιδιαίτερα ασταθή και υφίστανται β-διάσπαση (εκποµπή
ηλεκτρονίων) έως ότου καταλήξουν σε σταθερό προϊόν
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Ξένον – Καίσιο – Βάριο – Λανθάνιο – Κέριο

Σταθ.
Στρόντιο – Υττέρβιο – Ζιρκόνιο

19 min Σταθ.

Οι µαζικοί αριθµοί (140 και 94) παραµένουν αναλλοίωτοι (β-διάσπαση)
Οι ατοµικοί αριθµοί (αρχικά 54 και 38) αυξάνουν κατά ένα σε κάθε βήµα

236U

έχει 92p και 236-92=144n δηλ. Νετρ./Πρωτ. = 1,6 και οµοίως για
τα αρχικά προϊόντα σχάσης [Σταθερότητα ≈ 1,3 – 1,4]. Αρχικά,
«ξεφορτώνονται» ένα µικρό αριθµό νετρονίων (2,5 κατά µέσο όρο)
και στη συνέχεια µέσω β-διάσπασης µετατρέπουν και άλλα νετρόνια
σε πρωτόνια.

Α ≈ 240: ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο ≈ 7,6 MeV
Α ≈ 240: ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο ≈ 8,5 MeV
Η διαφορά της συνολική ενέργεια σύνδεσης µεταξύ ενός µεγάλου
πυρήνα (Α=240) και δύο προϊόντων (ας υποθέσουµε ότι είναι ίσα δηλ.
Α/2) που προκύπτουν από τη σχάση του είναι:
Q = 2(8,5 MeV) (A/2) – (7,6 MeV)(A) ≈ 200 MeV

[1 ΜeV = 1,6×10-13 Joule]

ΣΧΑΣΙΜΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ

ΟΥΡΑΝΙΟ – Απαντά στη φύση ως
µείγµα δύο ισοτόπων
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Ο διαχωρισµός των ισοτόπων βασίζεται σε µετατροπή του µεταλλικού ουρανίου σε αέρια χηµική
ένωση και εκµετάλλευση της ελαφρά διαφορετικής ταχύτητας διαχύσεως των αερίων µορίων µε
διαφορετικά µοριακά βάρη, που οφείλεται στο διαφορετικό µαζικό αριθµό των ισοτόπων του U.

Απαιτούνται µεγάλες και δαπανηρές εγκαταστάσεις
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Απορροφούν ταχέα νετρόνια και µετασχηµατίζονται σε
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Παράγεται σε µεγάλες ποσότητες σε κατάλληλους αντιδραστήρες.
Είναι µέταλλο µε µεγάλη χηµική δραστικότητα, πολύ τοξικό και
γι’ αυτό ιδιαίτερα επικίνδυνο

Η αλυσωτή αντίδραση

Κατά τη σχάση ενός πυρήνα εκπέµπονται 2-3
νετρόνια και απελευθερώνεται ενέργεια ίση µε
3,2 × 10-11 Joule. Αυτά µπορούν να διασπάσουν
δύο άλλους πυρήνες οι οποίοι θα αποτελούν τη
δεύτερη γενεά κ.ο.κ. Στην ιδανική περίπτωση
µετά από 80 γενεές 1,2 × 1024 πυρήνες θα έχουν διασπασθεί σε ένα κλάσµα
του msec. Περίπου 0,5 Kg ουρανίου θα έχουν εξαφανισθεί απελευθερώνοντας
3,8 × 1013 Joule – χονδρικά το ισοδύναµο 10 Kilotons ΤΝΤ.

Η βόµβα
Το πρόβληµα διαρροής νετρονίων
Φαινόµενο επιφάνειας π.χ. για κύβο επιφάνεια: 6α2 – όγκος α3
ο λόγος επιφάνεια/όγκο = 6/α ελαττώνεται αν αυξήσουµε το α
Κρίσιµη µάζα: Μάζα σχάσιµου υλικού κατά την οποία ο µέσος αριθµός
νετρονίων από κάθε σχάση ο οποίος επιφέρει και άλλη σχάση (αντί να χάνεται
κάπου) είναι ίσος µε 1. Σε αυτήν την περίπτωση η αλυσωτή αντίδραση απλώς
αρχίζει.
Υπερκρίσιµη µάζα: Μάζα σχάσιµου υλικού µεγαλύτερη από την κρίσιµη.
Ταχέως αναπτυσσόµενη αλυσωτή αντίδραση και έκλυση µεγάλων ποσοτήτων
ενέργειας σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα (msec)
Υποκρίσιµη µάζα: Μάζα µικρότερη της κρίσιµης – απορρόφηση λιγότερων από
ένα νετρονίων και σταδιακός εκφυλισµός της αλυσωτής αντίδρασης.

Ηλεκτροµαγνητικά αποτελέσµατα
Κινητική ενέργεια προϊόντων σχάσης
και αέρα αντίστοιχη σε θερµοκρασία
µερικών εκατοντάδων εκατοµµυρίων
0C – θερµική λάµψη
Ακτινοβολίες Χ και γ – ισυρός
ιοντισµός ατµόσφαιρας – Η/Μ παλµός

Μηχανικά αποτελέσµατα: Υψηλή θερµοκρασία – αύξηση της πίεσης του
αέρα σε εκατοντάδες χιλιάδες ατµόσφαιρες – ισχυρότατο ρεύµα αέρα
ωστικό κύµα

Ρυπαντικά αποτελέσµατα: Ενεργοποίηση πυρήνων των υλικών της
βόµβας και του περιβάλλοντος – µεγάλη ραδιενεργός ρύπανση (εξαρτάται
από το µέγεθος της βόµβας, το σηµείο της έκρηξης, την απόσταση του
σηµείου αυτού από την επιφάνεια της γης και τις µετεωρολογικές συνθήκες)

Ο πυρηνικός αντιδραστήρας
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ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΞΗ
ΗΛΙΟΣ
Ισχύς ακτινοβολίας 3,90 × 1026 W
Χηµική καύση άνθρακα – οξυγόνου
↓
Ζωή ήλιου 1000 χρόνια
Ηλικία ήλιου περίπου 5 δισεκατοµµύρια
χρόνια και αν η παραγωγή ενέργειας και η
ακτινοβολία του θα συνεχιστούν µε τους
ίδιους ρυθµούς εκτιµάται ότι θα διατηρήσει
την υπάρχουσα λαµπρότητα του για 5-9
δισεκατοµµύρια χρόνια ακόµα.

«Πυρηνικό καύσιµο»: Υδρογόνο
∆ιαδικασία: Σύντηξη πυρήνων υδρογόνου µεγάλης Κ.Ε. (~ 0,7MeV)
«Κλίβανος»: θερµοκρασίες ~108 Κ (Πλήρως ιονισµένα άτοµα – µόνο
ηλεκτρόνια και πυρήνες – ΠΛΑΣΜΑ) Θερµοπυρηνική αντίδραση
«Στάχτες»: Ήλιο

ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΩΤΟΝΙΟΥ - ΠΡΩΤΟΝΙΟΥ

41 H + 2e − → 4 He + 2ν + 6 γ
Q = ∆m c2 = (4×1,007825u - 4,002603u) × 932 MeV/u = 26,7 MeV
Q = 2×0,42MeV + 2×1,02MeV + 2×5,49MeV + 12,86MeV = 26,7MeV
0,5 MeV µέσω των 2 νετρίνων ξεφεύγει από τον ήλιο και 26,2MeV προστίθεται
ως θερµική ενέργεια στον πυρήνα του ήλιου

Η «καύση» του υδρογόνου στον ήλιο συνεχίζεται εδώ και περίπου
5 δισεκατοµµύρια χρόνια και θα συνεχίζεται για άλλο τόσο.
↓
Κόκκινος γίγαντας
Εάν η θερµοκρασία του πυρήνα αυξηθεί ακόµα κατά 108 Κ µπορεί να παραχθεί
ενέργεια από τη σύντηξη του ηλίου σε άνθρακα. Καθώς ένα αστέρι εξελίσσεται και
γίνεται θερµότερο σχηµατίζονται και άλλα βαρύτερα στοιχεία από αντιδράσεις
σύντηξης. ∆εν µπορούν να σχηµατιστούν στοιχεία βαρύτερα από Α ≈ 56 (56Fe, 56Co,
56Ni – βρίσκονται στην κορυφή της καµπύλης της ενέργειας σύνδεσης)
. Στοιχεία µε Α > 56 σχηµατίζονται από σύλληψη νετρονίων κατά τη διάρκεια
εκρήξεων υπερκαινοφανών αστέρων

2Η

έχει φορτίο +e και µπορεί να θεωρηθεί ως σφαίρα µε ενεργό ακτίνα R=2,1fm.
Έστω ότι 2 τέτοια σωµατίδια µε την ίδια κινητική ενέργεια Κ εκτοξεύονται το
ένα προς το άλλο. Ποία η τιµή της Κ ώστε τα σωµατίδια τη στιγµή που
«συγκρούονται» να βρίσκονται σε ηρεµία λόγω της αλληλεπίδρασης Coulomb;
Η αρχική κινητική τους ενέργεια έχει εξ ολοκλήρου µετατραπεί σε ηλεκτροστατική
δυναµική ενέργεια. Τα κέντρα τους απέχουν 2R.

1 q1q 2
1 e2
2K =
=
4πε0 r
4πε0 2R
e2
(1,6 ×10 −19 C) 2
K=
=
=
−12
−15
16πε0 R 16π(8,85 ×10 F / m)(2,1×10 m)
= 2,74 ×10 −14 J = 171KeV ≈ 200 KeV
Αυτή η τιµή της Κ µπορεί να θεωρηθεί ως µέτρηση του ύψους του
φράγµατος Coulomb

Κ=kT
K: κινητική ενέργεια, Τ: θερµοκρασία, k: σταθερά Boltzmann
Θερµοκρασία δωµατίου αντιστοιχεί σε Κ ≈ 0,03 ΚeV
Στον ηλιακό πυρήνα kT =1,3 Kev
Πως ξεπερνιέται το φράγµα δυναµικού coulomb;
1ον

2ον

Φαινόµενο σήραγγας για
το δυναµικό coulomb

Μόνο 1 από τις 1026 συγκρούσεις πρωτονίου – πρωτονίου οδηγούν σε
σχηµατισµό 2Η. Παρ’ όλα αυτά η συγκέντρωση των πυρήνων στον ηλιακό
πυρήνα είναι τεράστια µε αποτέλεσµα να παράγεται δευτέριο µε ρυθµό 1012 Kg/s

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΠΥΡΗΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΞΗ
Οκτώβριος 1952, ΗΠΑ  Πρώτη θερµοπυρηνική αντίδραση
πάνω στη γη.
Βόµβα Υδρογόνου
10 εκατ. τόνοι ΤΝΤ, η βόµβα σχάσης
χρησιµοποιείται ως «καψούλι»
Ο κύκλος p-p δεν είναι κατάλληλος (εξαιρετικά αργός) για την
επίτευξη θερµοπυρηνικής αντίδρασης στη γη. Καταλληλότερες οι:

και

2Η

+ 2Η → 3Ηe + n

Q = 3,27 MeV

(d-d)

2Η

+ 2Η → 3Η + 1H

Q = 4,03 MeV

(d-d)

2Η

+ 3Η → 4Ηe + n

Q = 17,59 MeV

(d-t)

To δευτέριο σε αναλογία 1 προς 6700 βρίσκεται σε αφθονία στο
θαλάσσιο νερό

Οι 3 βασικές απαιτήσεις για την επιτυχία ελεγχόµενης
θερµοπυρηνικής αντίδρασης
1. Υψηλή πυκνότητα σωµατιδίων n: Η πυκνότητα των αλληλεπιδρόντων
σωµατιδίων (έστω δευτερίων) πρέπει να είναι αρκετά µεγάλη ώστε να
διασφαλίζεται υψηλός ρυθµός κρούσεων d-d. Στις υψηλές θερµοκρασίες που
απαιτούνται το δευτέριο είναι πλήρως ιονισµένο και αποτελεί ουδέτερο
πλάσµα (ηλεκτρόνια και πυρήνες δευτερίου).

2. Υψηλή θερµοκρασία πλάσµατος Τ

3. Μεγάλος χρόνος διατήρησης τ: Το πλάσµα πρέπει να διατηρηθεί θερµό
και σε υψηλή πυκνότητα έτσι ώστε να πραγµατοποιηθεί η σύντηξη

Κριτήριο Lawson
n τ > 1020 s m-3
Βραδεία σύντηξη: µεγάλης διάρκειας αντίδραση σε πλάσµα µικρής
πυκνότητας (π.χ. ∆ιάρκεια 1s σε πλάσµα πυκνότητας
1015 ιόντων/cm3)

TOKAMAK

Ταχεία σύντηξη: βραχύτατη αντίδραση σε πυκνότατο πλάσµα (π.χ.
∆ιάρκεια 10ps (=10-11s) σε πλάσµα πυκνότητας 1026
ιόντων/cm3)

LASER

