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Rozszczepienie – a fuzja jądrowa

1. Wstęp

Nasza cywilizacja, od jej początku rozwija się dzięki paliwom kopalnym. Źródła kopalne
są na wyczerpaniu i przy ich spalaniu ma miejsce emisja różnych tlenków do atmosfery. In-
ne metody produkcji energii, w tym, elektrycznej wykorzystują źródła niekonwencjonalne,
do których zaliczamy odnawialne źródła energii i energetykę jądrową. Dzięki równoważno-
ści masy i energii w reakcjach syntezy (fuzji) i rozszczepienia jądrowego wyzwalana jest
energia. W reakcjach jądrowych biorą udział oddziaływania silne, które charakteryzują się
większą siłą oddziaływania od oddziaływań elektromagnetycznych, które biorą udział w
reakcjach chemicznych takich jak spalanie. Dlatego reakcje jądrowe są bardziej efektyw-
ne energetycznie w przeliczeniu na masę reaktantów niż w przypadku reakcji spalania.

E = mc2 (1)

Podczas zachodzenia reakcji i przemian jądrowych i chemicznych bezwzględnie jest
spełniona tylko zasada zachowania energii, masa nie musi być zachowana, może
ulec przemianie w energię.

Równoważność masy i energii

2. Energia wiązania jądra

Energia wiązania to energia, która jest niezbędna do rozłożenia jądra na tworzące je pro-
tony i neutrony. Układ odseparowanych nukleonów ma większą masę niż układ nukleonów
związanych (Rysunek 1).
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Rysunek 1: Energia wiązania. Źródło: Fizyka dla szkół wyższych. OpenStax licensed under
Creative Commons Attribution License v4.0.

Suma mas składających się na jądro atomowe nukleonów (protonów i neutronów),
mj < Zmp + (A−Z)mn jest większa niż całkowita masa jądra (mj). Różnica ta -
defekt masy jest dany przez

∆m = Zmp + (A− Z)mn −mj, (2)

gdzie Zmp to całkowita masa protonów, (A−Z)mn to całkowita masa neutronów,
a mj jest masą jądra.

Defekt masy

Całkowita energia jądra jest mniejsza od sumy energii nukleonów, z których się składa.
Utworzenie jądra ze swobodnych protonów i neutronów jest reakcją egzotermiczną, a to
oznacza, że w trakcie tego procesu uwalniana jest energia. Energia wyemitowana (wypro-
mieniowana) w takim procesie wynosi ∆mc2.

Na Rysunku 2 wykreślona jest energia wiązania na nukleon (EWN).

EWN =
Ew
A
, (3)

gdzie Ew – energia wiązania jądra, A – liczba masowa. Dla jąder stabilnych EWM jest
największa dla jąder o masie zbliżonej do masy 56Fe. Dla jąder o masie mniejszej od masy
jądra żelaza procesem egzotermicznym jest synteza (fuzja) jądrowa, czyli łączenie jąder.
Dla jąder o masie od niego większej procesem egzotermicznym jest -– rozszczepienie jądra.
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Rysunek 2: Energia wiązania na nukleon. Źródło: Fizyka dla szkół wyższych. OpenStax
licensed under Creative Commons Attribution License v4.0.

Wyznaczmy energię energię wiązania deuteronu i defekt masy. Masa deuteronu
wynosi mD = 3.34358× 1027kg, czyli 1876.12MeV/c2.

Korzystając z równaiania (2 wyznaczamy defekt masy deuteronu

∆m = mp +mn −mD = 938.27MeV/c2 + 938.57MeV/c2 − 1875.6MeV/c2

= 2, 23MeV/c2.

Stąd otrzymujemy energię wiązania deuteronu

Ew = ∆mc2 = 2.23MeV/c2 · c2 = 2.23MeV. (4)

Defekt masy

Powyższy przykład uświadamia jak silne są oddziaływania jądrowe. Aby rozbić deuteron
na proton i neutron, potrzeba ponad 2MeV . Dla porównania największa ilość energii po-
trzebna do uwolnienia elektronu związanego z atomem wodoru oddziaływaniem Coulomba
(siłą elektromagnetyczną) wynosi ok. 10eV – pięć rzędów wielkości – sto tysięcy razy
mniej!
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3. Rozszczepienie jądrowe

W najbardziej powszechnych reaktorach jądrowych energię elektryczną otrzymuje się
z rozszczepienia jąder Uranu235. Takie rozszczepienie może zajść na kilka sposobów. Oto
przykładowe trzy takie reakcje:

1
0n+23592 U → 141

56Ba+9236 Kr + 310n
1
0n+23592 U → 132

50Sn+10142 Mo+ 310n
1
0n+23592 U → 140

54Xe+9438 Sr + 210n

Suma mas jąder, które powstają w wyniku tych reakcji jest mniejsza niż masa rozszcze-
pianego jądra. Mówimy, że rozszczepienie uranu jest procesem egzotermicznym (w trakcie
którego generowane jest ciepło). To ciepło jest odbierane i wykorzystywane do podgrzania
wody Podobnie jak w elektrowniach węglowych woda podgrzewana jest w wyniku odebra-
nia ciepła, które wydziela się w wyniku spalania węgla.

Żeby zrozumieć dlaczego tak wygląda bilans energetyczny reakcji rozszczepienia, nale-
ży przeanalizować wykres energii wiązania na nukleon (Rysunek 2). Wartość EWN uranu
(A=235) jest mniejsza od wartości EWN dla jąder powstających w wyniku jego rozszcze-
pienia, znajdujących się bliżej maksimum w pobliżu żelaza (Fe). Nukleony w jądrach, które
powstają na skutek rozszczepienia są silniej związane niż w jądrze U235. Wynika z tego, że
reakcja rozszczepienia prowadzi do spadku średniej energii nukleonu. Ta nadwyżka ener-
gii jest unoszona przez neutrony i później odbierana w celu przetworzenia jej na energię
elektryczną (Rysunek 3.).

Rysunek 3: Źródło: Fizyka dla szkół wyższych. OpenStax licensed under Creative Commons
Attribution License v4.0.

4. Synteza jądrowa

Synteza jądrowa jest procesem, który naturalnie zachodzi w gwiazdach. Zasila je i dzięki
temu świecą. W gwiazdach podobnych do naszego Słońca główne reakcje, które zachodzą
na tym etapie ich ewolucji, to cykl protonowo-protonowy (p-p).
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Rysunek 4: Źródło: Fizyka dla szkół wyższych. OpenStax licensed under Creative Commons
Attribution License v4.0

p+ p → d+ e+ + νe + 0.42MeV

p+ d → 3He+ γ + 5.49MeV
3He+ 3He → 3He+ p+ p+ 12.89MeV

Cykl (p–p)

Od dziesięcioleci trwają prace nad ujarzmieniem tego rodzaju reakcji w rektorach (Ry-
sunek 6) w celu produkcji energii elektrycznej i ciepła. Obecnie realizowanych jest kilka
projektów np. typu tokamak ITER (ang. International Thermonuclear Experimental Re-
actor) w Cadarache (Francja) [1], JET w Culham (Wielka Brytania)[2] oraz stellerator
Wendelstein-7X w Greifswaldzie (Niemcy) [3].

Rysunek 5. przedstawia rodzaj reakcji syntezy jądrowej jaki ma być wykorzystywa-
ny w reaktorach termojądrowych. Podobnie jak w cyklu protonowym, energia wytwarzana
jest bez ubocznych produktów promieniotwórczych. Jedynym źródłem promieniotwórczości
może być zderzanie neutronów z materiałem osłony, który może częściowo ulec przemianie
w promieniotwórcze izotopy. Bardzo trudnym problemem technologicznym jest konieczność
utrzymywania i związania plazmy w wysokich temperaturach rzędu 107K z dala od ścian
reaktora. Tak ekstremalnie wysoka temperatura przekraczająca temperaturę wnętrza Słoń-
ca, jest konieczna do tego aby reakcje syntezy jądrowej mogły posłużyć do wytwarzania
znacznych ilości energii.
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Rysunek 5: Reakcja Fuzji jądrowej deuteru i trytu. Źródło: Wikipedia.

Rysunek 6: Źródło:Eurofusion (CC Uznanie autorstwa 2.5)
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W przypadku reakcji rozszczepienia jądrowego, w której biorą udział U235 i neu-
tron, czyli w sumie 236 nukleonów otrzymujemy około 200MeV . W przypadku
reakcji syntezy z Rysunku 5 na 5 nukleonów otrzymujemy 15MeV . Daje to szacun-
kowo trzy razy więcej energii na jeden nukleon biorący udział w reakcji
syntezy jądrowej.

Ilość energii na nukleon

5. Podsumowanie

Cała gospodarka i codzienne funkcjonowanie naszej cywilizacji jest obecnie „uzależ-
nione” od dostępu do energii elektrycznej. Obecne technologie oparte na odnawialnych
źródłach energii nie są w stanie dostarczyć do systemu elektroenergetycznego mocy, która
zaspokoiłaby zapotrzebowanie całego systemu. Z kolei największym problemem z użyciem
paliw kopalnych jest taki, że są ograniczone i przy najbardziej optymistycznych szacunkach
ich podaż będzie wstanie zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne na, co najmniej, kilka
najbliższych pokoleń. Dużym problemem jest także emisja tlenków, a przede wszystkim
dwutlenku węgla. Energetyka jądrowa jest bez-emisyjna, ale w trakcie jej funkcjonowa-
nia produkowane są wysokoaktywne odpady promieniotwórcze. Dlatego wymagana jest
transformacja i uruchomienie na skalę przemysłową nowego typu reaktorów, tak zwanych
reaktorów IV generacji, w celu zapewnienia trwałości energetyki jądrowej w miksie ener-
getycznym. Obiecującym kierunkiem rozwoju energetyki byłoby opanowanie fuzji termo-
jądrowej, co nadal jest nieokiełznanym problemem technologicznym, z którym borykamy
się od kilku dziesięcioleci. Problemem jest opanowanie plazmy w temperaturze kilkudzie-
sięciu milionów stopni Celsjusza, podczas kiedy już w temperaturze miliona stopni
Celsjusza parują skały. Zaletą fuzji jądrowej, jest wysoka energetyczność reakcji i praktycz-
nie nieskończona ilość potrzebnego materiału do zasilania takich reaktorów. Dodatkowo
reaktory fuzji jądrowej nie produkują materiałów promieniotwórczych, a co za tym idzie
nie powstaje problem ich długoletniego składowania.
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