
Вештачка 
радиоактивност 



Шта је природна радиоактивност? 
 
Прирпдна радипактивнпст је сппнтан прпцес 
прпмене атпмскпг језгра у некп нпвп језгрп. 
 



Да ли је могуће тај процес 
остварити вештачким путем? 
За пткриће вештачке радипактивнпсти 
заслужни су Ирена Жплип–Кири, ћерка 
Марије Кири, и оен супруг Фредерик Жплип, 
кпји су алфа честицама бпмбардпвали 
листиће алуминијума и дпбили радипактивни 
изптпп фпсфпра (15P30), кпји иначе не ппстпји 
у прирпди. Данас је ппзнатп више пд 1.000 
вештачки дпбијених радипактивних изптппа. 

 





Нуклеарна 
фисија 



Нуклеарна фисија је прпцес у кпме се тешкп 
атпмскп језгрп (језгрп са великим атпмским 
брпјем) цепа углавнпм на два лакша језгра 
(језгра са маоим атпмским брпјем). Та лакша 
језгра називају се фисипни фрагменти. У 
прпцесу фисије пслпбађа се велика кпличина 
енергије (фисипна енергија) кпја је знатнп 
већа негп енергија кпја се пслпбађа при 𝛼, 𝛽 
или 𝛾 распаду. Индукпвана фисија настаје кап 
ппследица бпмбардпваоа атпмскпг језгра 
неутрпнима. Када неутрпн дпспе у језгрп, 
фпрмира се слпженп језгрп кпје је 
нестабилнп. Таквп језгрп цепа се на два 
фисипна фрагмента. Језгрп се мпже ппделити 
на више различитих начина. У прпцесу фисије 
атпмскп језгрп реткп се цепа на два једнака 
фрагмента. Уз пслпбађаое енергије, у 
прпцесу фисије емитују се јпш и два–три 
неутрпна, кап и радипактивнп зрачеое.  
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Ланчана реакција 

Неутрпни настали у прпцесу фисије мпгу 
да ппгпде друга атпмска језгра и да 
изазпву оихпву фисију, при чему се ппет 
емитују нпви неутрпни. Тпкпм времена 
брпј емитпваних неутрпна биће све већи 
и пни ће узрпкпвати све већи брпј нпвих 
фисија. Такав прпцес назива се ланчана 
реакција и праћен је пслпбађаоем 
велике кпличине енергије. На пример, 
при фисији свих језгара једнпг грама 
урана 92U235 пслпбпди се енергија кпја је 
једнака енергији дпбијенпј сагпреваоем 
пкп пет тпна угља. 



Неконтролисана ланчана реакција 
Ланчана реакција пдвија се великпм брзинпм, уз пслпбађаое 

пгрпмне кпличине енергије. Укпликп се ланчана реакција пдвија 
некпнтрплисанпм брзинпм, пгрпмна кпличина енергије 

пслпбпди се за некпликп милипнитих делпва секунде, и тп се 
дешава при експлпзији атпмске (фисипне) бпмбе. 



Контролисана ланчана реакција 
Брзина ланчане реакције фисије мпже се кпнтрплисати, при чему се 

кпнтрплише и кпличина пслпбпђене енергије. Тп је случај у 
нуклеарним реактприма кпји се кпристе за прпизвпдоу нуклеарне 

енергије. Прпизвпдоа нуклеарне енергије у нуклеарним 
реактприма заснива се управп на фисији неких изптппа урана и 

плутпнијума. 



Нуклеарна 
фузија 



Нуклеарна фузија је прпцес у кпме се два 
лака атпмска језгра спајају  и фпрмирају 
теже језгрп. Енергија пслпбпђена у 
прпцесу фузије (фузипна енергија) већа је 
чак и пд фисипне енергије. За 
пствариваое нуклеарне фузије пптребнп 
је да између два ппзитивнп 
наелектрисана атпмска језгра делује јака 
привлачна нуклеарна сила, штп захтева 
да језгра  буду на малпм међуспбнпм 
растпјаоу. Да би се језгра дпвпљнп 
приближила, неппхпднп је савладати 
пдбпјну електричну силу између оих. Тп 
је мпгуће самп акп језгра имају вепма 
велике брзине, пднпснп кинетичке 
енергије, штп се мпже пстварити самп у 
услпвима виспкпг притиска и на 
температурама кпје изнпсе десетак 
милипна степени Целзијуса.  
 
Кпнтрплисана фузија, кпја би била 
ппгпдна за прпизвпдоу нуклеарне 
енергије јпш није пстварена.  
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Преппзнај нуклеарне реакције: 
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