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1. Εισαγωγή 
 
Οι σύντομες αυτές σημειώσεις συντάχθηκαν, διανεμήθηκαν και διδάχτηκαν από τον συγγραφέα στους 
σπουδαστές της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου (ΑΣΠ) το διάστημα 1998-2000 κατά την παραμονή του στην 
Έδρα Ειδικών Όπλων και Ειδικών Επιχειρήσεων1. Οι «Σημειώσεις Πυρηνικών Όπλων», το «Εγχειρίδιο 
Πυρηνικών Όπλων» του καθηγητή Κώστα Τσίπη (που μετέφρασε και επιμελήθηκε ο συγγραφέας) καθώς 
και τα STANAG του ΝΑΤΟ αποτέλεσαν τα διδακτικά εγχειρίδια των μαθημάτων πυρηνικών όπλων στην 
ΑΣΠ για το διάστημα 1998-2000.  Τα σχήματα και οι πληροφορίες προέρχονται από διάφορες αξιόπιστες 
πηγές αλλά κυρίως από τις μελέτες που δημοσίευσε η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας των ΗΠΑ στον τόμο 
“The Effects of Nuclear Weapons” υπό την επιμέλεια του Samuel Glasstone. 
 
 
2. Το ωστικό κύμα της πυρηνικής έκρηξης 
 
Αμέσως μετά την έκρηξη μιας εκρηκτικής διάταξης χημικού ή πυρηνικού υλικού έχουμε έκλυση 
μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας στον περιβάλλοντα χώρο. Κατά συνέπεια δημιουργείται μια διαταραχή 
στο μέσο στο οποίο συντελείται η έκρηξη η οποία διαδίδεται φυγόκεντρα, με σφαιρική συμμετρία. Αν και 
η φύση του ωστικού κύματος μιας χημικής έκρηξης είναι ίδια με αυτή της πυρηνικής έκρηξης, έχουμε 
διαφορά στην ισχύ. 
 

                                                           
1 Ειδική αναφορά στις σημειώσεις αυτές γίνεται στην επίσημη αξιολόγηση της Διοίκησης της ΑΣΠ προς το ΓΕΣ σχετικά με 
την αναβάθμιση της διδασκαλίας των πυρηνικών όπλων στην ΑΣΠ (ΑΣΠ, 3ο  επιτελικό γραφείο, Φ.300/9/6277, Σ.1592, 
23.12.1998) 
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Βασικό χαρακτηριστικό ενός ωστικού κύματος είναι η αύξηση της πίεσης σε ένα σφαιρικό κέλυφος που 
περιβάλλει την έκρηξη, το οποίο διαδίδεται στο χώρο. Συγκεκριμένα το ωστικό κύμα δημιουργεί μια 
απότομη ασυνέχεια στην πίεση του μέσου διάδοσης, η οποία σταδιακά αποκαθίσταται. Ένα ιδανικό 
ωστικό μέτωπο φαίνεται στο αμέσως επόμενο σχήμα. Στο σχήμα αυτό βλέπουμε μια απότομη αύξηση 
στην πίεση η οποία σταδιακά μεταδίδεται στο χώρο. 
 

 
Η μεταβολή της υπερπίεσης ως συνάρτηση της απόστασης από το σημείο μηδέν 

 
 

 
Η μεταβολή της υπερπίεσης ως συνάρτηση της απόστασης από το σημείο μηδέν σε διαδοχικές χρονικές 
στιγμές 
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Η περιοχή όπου το μέτωπο δεν έχει φτάσει ακόμη έχει πίεση Ρ0 ίση με τη φυσιολογική πίεση του 
περιβάλλοντος (Ambient pressure AP). Ακριβώς στο σημείο όπου το μέτωπο έχει φτάσει, η πίεση θα 
είναι Ρ0+Ρ, δηλαδή προσαυξάνεται ακαριαία (ιδανικό μέτωπο) κατά Ρ. Η μέγιστη αύξηση Ρ της πίεσης σε 
δεδομένο σημείο ονομάζεται μέγιστη στατική υπερπίεση (peak static overpressure: PSO). Στη συνέχεια η 
στατική υπερπίεση (static overpessure: SO) θα αρχίσει να ελαττώνεται. Καθώς όμως ελαττώνεται σε 
κάποια χρονική στιγμή θα γίνει ίση με την Ρ0 και στη συνέχεια θα γίνει μικρότερη. Ίσως να φαίνεται 
παράξενο αυτό, αλλά θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι αέριες μάζες που εκδιώκονται από το σημείο 
της έκρηξης κάποτε θα δημιουργήσουν μια αραίωση του αέρα που σημαίνει ελάττωση της πίεσης. 
 
 

 
Η μεταβολή της υπερπίεσης σε συγκεκριμένο απόσταση από το σημείο μηδέν ως συνάρτηση του χρόνου  

 
 Τη στιγμή ακριβώς που θα έχω Ρ=0 τελειώνει η θετική φάση της έκρηξης που δημιουργεί τη 
φυγόκεντρο πορεία των αερίων μαζών και των αντικειμένων που συμπαρασύρονται, και αρχίζει η 
αρνητική φάση της ΠΕ, κατά την οποία η πίεση σε δεδομένο σημείο θα είναι Ρ<Ρ0. Κατά συνέπεια η 
πυκνότητα αέρος σε κάποιο σημείο θα είναι μικρότερη από κάποιο άλλο που βρίσκεται πιο μακριά από 
το σημείο της έκρηξης. Αυτό θα οδηγήσει στη μετακίνηση αερίων μαζών προς το σημείο μηδέν 
(κεντρομόλος κίνηση) και φυσικά θα συμπαρασυρθούν και πολλά υλικά. Ετσι εξηγείται η παράξενη 
εκείνη έλξη οχημάτων, βράχων κλπ. προς το σημείο μηδέν μετά την έκρηξη και αφού αυτά τα σώματα 
έχουν ήδη απομακρυνθεί λόγω της θετικής φάσης. 
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 Ασφαλώς η μέγιστη στατική υπερπίεση μια χημικής έκρηξης διαφέρει κατά πολύ από της 
αντίστοιχη μιας πυρηνικής έκρηξης πυρηνικής έκρηξης.Για παράδειγμα 500 Kgr ΤΝΤ προκαλούν μια 
μέγιστη στατική υπερπίεση 12,5 psi στα 30 m ενώ πυρηνική έκρηξη εδάφους ισχύος 1 ΚΤ (1 ΜΤ) 
προκαλεί το ίδιο φαινόμενο σε απόσταση 300 m (3000 m). 
 Οι αέριες μάζες που εκτοπίζονται φυγόκεντρα από το σημείο της έκρηξης δημιουργούν μια 
δεύτερη συνιστώσα της πίεσης σε κάθε σημείο του χώρου, που λέγεται Δυναμική πίεση (Dynamic 
pressure). Η πίεση αυτή εξασκεί δυνάμεις έλξης στις επιφάνειες και ανατρέπει ή μετατοπίζει βίαια τα 
αντικείμενα που συναντάει. Βέβαια το σχήμα και η επιφάνεια των αντικειμένων αυτών καθώς και η 
απόστασή τους από το σημείο μηδέν  επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Υπάρχει άμεση συνάρτηση της 
δυναμικής πίεσης και της μέγιστης στατικής υπερπίεσης. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η μέγιστη στατική 
υπερπίεση καταστρέφει συνθλίβοντας από όλες τις κατευθύνσεις τους στόχους, ενώ η δυναμική πίεση 
τους ανατρέπει και τους μετατοπίζει. Η δυναμική πίεση είναι ανάλογη της ταχύτητας και της πυκνότητας 
του ανέμου πίσω από το ωστικό κύμα. 
 Η χρονική εξέλιξη της των δύο πιέσεων για ένα σταθερό σημείο Μ φαίνεται στο αμέσως επόμενο 
σχήμα. Η οριζόντια γραμμή παριστάνει τον χρόνο ενώ η κάθετη την πίεση. Τη χρονική στιγμή t0 το 
ωστικό κύμα φτάνει στο σημείο Μ και αυξάνει ακαριαία την πίεση, τόσο λόγω της συμπύκνωσης του 
αέρα όσο και λόγω του ανέμου που ακολουθεί το ωστικό κύμα. (Εως τη στιγμή t0 δεν θα έχω καμιά 
επίδραση στο Μ).Ο χρόνος t0 ονομάζεται χρόνος άφιξης του ωστικού κύματος. Ο χρόνος αυτός είναι 
συνάρτηση της ισχύος (Υield:Y) του πυρηνικού όπλου και της απόστασης (Range:R) δηλαδή : t0=t0(Y,R). 
 
Η ταχύτητα που θα έχει ο άνεμος στο σημείο Μ θα εξαρτάται από τις ίδιες παραμέτρους και φυσικά θα 
είναι φθίνουσα συνάρτηση αυτών. Δηλαδή από την υπερηχητική ταχύτητα που είχε αρχικά το ωστικό 
κύμα θα φτάσει τελικά να έχει την ταχύτητα του ήχου. Μετά τη στιγμή t0 οι δύο πιέσεις φθίνουν ραγδαία. 
Ο χρόνος που χρειάζεται για να μηδενιστούν ονομάζεται Διάρκεια της θετικής φάσης (Positive phase 
duration:PPD).  Μπορούμε κατά προσέγγιση να θεωρήσουμε ότι η διάρκεια της θετικής φάσης συμπίπτει 
τόσο με τη διάρκεια της θετικής φάσης της στατικής υπερπίεσης όσο και της δυναμικής υπερπίεσης αν 
και η δυναμική υπερπίεση αργεί, όπως φαίνεται στο σχήμα, ελάχιστα περισσότερο να αποσβεσθεί. 
Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι ο χρόνος t0 για ΠΟ 1 ΜΤ σε απόσταση 1,6 Km είναι t0=4 sec, 
ενώ η διάρκεια της θετικής φάσης θα είναι περίπου 2 sec. 
 
Αμέσως μετά το μηδενισμό των δύο πιέσεων αρχίζει η αρνητική φάση του ωστικού κύματος. Δηλαδή η 
πίεση στο σημείο Μ θα είναι μικρότερη από τη φυσιολογική (άρα και η πυκνότητα). Συνεπώς θα έχω 
απόλυτο μηδενισμό της στατικής υπερπίεσης ενώ το νέο κύμα ανέμου θα αρχίσει να κινείται προς το 
σημείο μηδέν, εξασκώντας μια δυναμική πίεση στο σημείο Μ αντίθετης κατεύθυνσης. Η δυναμική πίεση 
της αρνητικής φάσης διαρκεί πολύ περισσότερο χρόνο από τη θετική, όμως δεν προκαλεί αξιόλογες 
ζημιές στα αντικείμενα. Η σημασία της έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να συμπαρασύρει αντικείμενα 
στην περιοχή του σημείου μηδέν ή να τροφοδοτήσει με οξυγόνο τις πυρκαγιές της γύρω περιοχής. 
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3. Χρονολογική εξέλιξη εναέριας πυρηνικής έκρηξης 
 
Αμέσως μετά από την εναέρια έκρηξη ενός πυρηνικού όπλου  στην ατμόσφαιρα, μια εξαιρετικά θερμή 
και φωτεινή σφαίρα αρχίζει να σχηματίζεται. Η θερμοκρασία αυτή στα πρώτα κλάσματα του 
δευτερολέπτου ξεπερνάει τα δέκα εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου. Τέτοιες θερμοκρασίες συναντώνται 
στο εσωτερικό του ήλιου. Η πύρινη σφαίρα (όπως και ο ήλιος) εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 
(ακτίνες-γ, ακτίνες-Χ, ραδιοκύματα κλπ). Το τεράστιο ποσό της ακτινοβολίας αυτής προκαλεί πυρκαγιές 
σε τεράστιες αποστάσεις, ενώ εξατμίζει ότι βρίσκεται στη γειτονιά της έκρηξης. Η ενέργεια της έκρηξης 
πηγάζει από τις πυρηνικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα και οι οποίες οδηγούν στην εκπομπή ακτίνων 
γ, νετρονίων, ηλεκτρονίων, νετρίνο, καθώς και προϊόντα σχάσης που με τη σειρά τους είναι και αυτά 
ραδιενεργά. Αμέσως μετά την έκρηξη έχουμε τη δημιουργία ενός καταστροφικού ωστικού κύματος  που 
απομακρύνεται με σφαιρική συμμετρία από το σημείο μηδέν  και υπερηχητικές ταχύτητες. 
 
 
 
 

 
Εναέρια έκρηξη: Πρώτο στιγμιότυπο. 

 
 Όπως φαίνεται στο πρώτο στιγμιότυπο, για πυρηνικό όπλο ισχύος 20 ΚΤ μέσα σε 0,5 sec η πύρινη 
σφαίρα έχει διάμετρο 1.460 ft (445 m) ενώ η μέγιστη διάμετρος που μπορεί να αναπτύξει είναι 1.550 ft 
(472m). Αντίστοιχα για πυρηνικό όπλο 1ΜΤ μέσα σε 1,8 sec η διάμετρος της πύρινης σφαίρας θα είναι 
6.300 ft (1.921m) με μέγιστη δυνατή 7.200 ft (2.196 m). Ασφαλώς στους χρόνους του στιγμιότυπου το 
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ωστικό κύμα είναι πολύ πιο μπροστά από την πύρινη σφαίρα, τουλάχιστον 244 m για πυρηνικό όπλο 20 
ΚΤ και περίπου 1.600 m για έκρηξη 1ΜΤ. 
 Τα συμπεράσματα από τις προηγούμενες παρατηρήσεις είναι ότι κατά την έκρηξη όπλου 20 ΚΤ 
(1ΜΤ), για να χαρακτηριστεί αυτή εναέρια, θα πρέπει να γίνει σε ύψος τουλάχιστον 236 m (1.100m) έτσι 
ώστε η πύρινη σφαίρα να μην αγγίξει το έδαφος. 
 Στο δεύτερο στιγμιότυπο της επιφανειακής έκρηξης παρατηρούμε ότι σε 1,25 sec (4,6 sec) για μία 
έκρηξη 20 ΚΤ (1ΜΤ) το ωστικό κύμα έχει φτάσει σε απόσταση 0,5 miles/804 m (1,7 miles/2.7 km). 
Καθώς το αρχικό ωστικό κύμα χτυπάει το έδαφος ένα δεύτερο ωστικό κύμα δημιουργείται δια της 
ανακλάσεως. Σε ορισμένη απόσταση από το σημείο μηδέν (που εξαρτάται από το σημείο μηδέν και την 
απόδοση του πυρηνικού όπλου ). Τα δύο ωστικά κύματα συμβάλλουν για να δημιουργήσουν ένα 
ενισχυμένο μέτωπο που λέγεται μέτωπο Mach . 
 
 

 
Εναέρια έκρηξη: Δεύτερο στιγμιότυπο. 

 
 
Ειδικότερα στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ένας τέτοιος συνδυασμός. 

Ισχύς όπλου Ύψος έκρηξης Χρόνος Απόσταση από το ΣΜ 
20 ΚΤ 536 m 1,25 sec 0,35 miles (563m) 
1 ΜΤ 1982 m 4,65 sec 1,3 miles (2091m) 
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 Η υπερπίεση στην επιφάνεια της γης στο σημείο έναρξης σχηματισμού του μετώπου Mach 
(δεύτερο στιγμιότυπο) είναι 16 psi2 (υπερπίεση 3 psi γκρεμίζει λεπτό τσιμεντένιο τοίχο). Η πύρινη 
σφαίρα συνεχίζει να εκπέμπει θερμική και πυρηνική ακτινοβολία σε τεράστιες ποσότητες. 
 
 

 
Εναέρια έκρηξη: Τρίτο στιγμιότυπο. 

 
 Στο τρίτο στιγμιότυπο παρατηρούμε ότι σε 3 sec (1 sec) για ένα πυρηνικό όπλο 20 ΚΤ (1ΜΤ) το 
ωστικό κύμα έχει πια μετατραπεί σε μέτωπο Mach και έχει φτάσει σε απόσταση 0,9 miles (1.444m) για 
20 ΚΤ και 3,2 miles (5148 m) για 1 ΜΤ.Ο άνεμος πίσω από το μέτωπο Mach κινείται με ταχύτητα 180 
mph (290 km/h) ενώ στους χρόνους του στιγμιότυπου η υπερπίεση θα είναι 6 psi, ικανή να θρυμματίσει 
ακόμη και χαλύβδινες κατασκευές. Το ύψος του μετώπου έχει επίσης σημασία, αφού μας δίνει την 
αίσθηση της επιφάνειας που μπορεί να καταστραφεί. Ειδικότερα στους χρόνους του σχήματος το 
πυρηνικό όπλο 20 ΚΤ θα δώσει ύψος 185 ft (57m) ενώ το όπλο 1ΜΤ  680 ft (207m). 
 
 Παρατηρούμε ότι η θερμική ακτινοβολία συνεχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο για όπλο 1 ΜΤ, ενώ 
για 20 ΚΤ σε απόσταση 1,5 miles θα έχω 8 cal/cm2, αρκετή για να αναφλέξει χαρτιά και ξερά φύλλα. 
Αντίστοιχα σε απόσταση 0,5 miles (805m), για 20 ΚΤ,  θα έχω ανάφλεξη τσιμεντένιων κτιρίων, πάντα 
στο δεδομένο χρόνο. Αξίζει να τονίσουμε ότι η διάρκεια εκπομπής δεν είναι γραμμική ως προς την ισχύ 
του ΠΟ αλλά ασφαλώς αυξάνεται με αυτήν. 
 
                                                           
2 Psi:pounds per square inch (λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα). 14.7 psi = 1 Atm. 
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Εναέρια έκρηξη: Τέταρτο στιγμιότυπο. 

 
 
 
 Μετά την παρέλευση 10 sec (37 sec) για ένα όπλο 20 ΚΤ (1ΜΤ) το μέτωπο Mach έχει φτάσει σε 
απόσταση 4 Km (15 Km) από το σημείο μηδέν όταν το ύψος της έκρηξης (ΗΟΒ) είναι 536 m (1982 m). 
Η υπερπίεση του μετώπου είναι και στις δύο περιπτώσεις περίπου 1 psi ενώ η ταχύτητα του ανέμου είναι 
γύρω στα 64 Km/h. Η δεδομένη υπερπίεση θα προκαλέσει καταστροφές σε ελαφρές κατασκευές όπως 
κεραμίδια, ξύλινους φράχτες, πόρτες και παράθυρα κλπ. Για παράδειγμα τα τζάμια σπάνε σε υπερπίεση 
0,5 psi. Η θερμική ακτινοβολία για όπλο 20 ΚΤ είναι πια αμελητέα, ενώ μόνο σε ακτίνες μερικών μιλίων 
θα προκληθούν πυρκαγιές από όπλο 1 ΜΤ. Στους δεδομένους χρόνους όμως έχει ήδη αρχίσει η 
δημιουργία του πυρηνικού μανιταριού, αφού με τις τεράστιες θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν (106  0C) 
η πύρινη σφαίρα αρχίζει να ανέρχεται συμπαρασύροντας όλα τα υλικά που εξάτμισε. Η ταχύτητα ανόδου 
είναι 320 Km/h και 400 Km/h για ΠΟ 20 ΚΤ και 1ΜΤ αντίστοιχα.   
 Το κενό αέρος που δημιούργησε το ΩΚ τώρα αναπληρώνεται από ανέμους που σπεύδουν από τη 
γύρω περιοχή με ταχύτητες ανάλογες της ταχύτητας ανόδου. Ο μίσχος του μανιταριού είναι ουσιαστικά 
φαινόμενο ανάλογο με αυτό της καμινάδας, όπου έχουμε κεντρομόλο ανοδική πορεία θερμών ανέμων. Ο 
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όγκος των εξατμισμένων υλικών (χώμα, πέτρες, ξύλα) είναι της τάξης των εκατομμυρίων τόνων και είναι 
πια ραδιενεργός, αφού ακτινοβολήθηκε από τα νετρόνια της έκρηξης. Παράλληλα με την άνοδο των 
υλικών αυτών, τα βαρύτερα τμήματα αρχίζουν να πέφτουν στη γύρω περιοχή, αποτελώντας την αρχή της 
ραδιενεργού διασποράς. 
 
 

 
Εναέρια έκρηξη: Πέμπτο στιγμιότυπο. 

 
 
 Τα πύρινα υπολείμματα του πυρηνικού όπλου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία με ταχύτητες 
240 Km/h (273 Km/h) σε χρόνο 30 sec (110 sec) και για ισχύ 20 ΚΤ (1 ΜΤ). Παράλληλα, καθώς το υλικό 
της πύρινης σφαίρας συναντάει ψυχρά αέρια στρώματα, διαστέλλεται και το υψηλότερο τμήμα της 
αποκτάει το χαρακτηριστικό σχήμα του μανιταριού με το μίσχο να αποτελείται από τους υστερανέμους 
του φαινομένου της καμινάδας. Τα υλικά του νέφους συμπυκνώνονται σε ραδιενεργά σωματίδια,τα οποία 
θα αποτελέσουν τη ραδιενεργό διασπορά. 
 
 Οι υστεράνεμοι κινούνται με ταχύτητες 320 Km/h και συνεχίζουν να τροφοδοτούν το νέφος με 
υλικά από τη γειτονιά της έκρηξης. Οι άνεμοι αυτοί είναι υπεύθυνοι για την αρνητική φάση του ΩΚ που 
συμπαρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του προς την περιοχή της έκρηξης. 
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 Στους χρόνους του στιγμιότυπου για έκρηξη 20 ΚΤ (1 ΜΤ) το νέφος θα έχει φτάσει σε ύψος 2.400 
m (11.200 m) ενώ αντίστοιχα τα μέγιστα ύψη που θα φτάσουν τα νέφη σε 10 min θα είναι 11.200 m 
(22.400 m). 
 Ειδικά λοιπόν για όπλο 1ΜΤ το νέφος θα μπει στη στρατόσφαιρα όπου με άνεση θα κινηθεί σε 
αποστάσεις χιλιάδων χιλιομέτρων και ενδεχομένως τμήμα του θα φτάσει στο αντίθετο ημισφαίριο και θα 
αρχίσει να πέφτει εκεί με τη μορφή ραδιενεργού διασποράς. Δηλαδή για όπλο ισχύος της τάξεως των ΜΤ 
η τοπική ραδιενεργός διασπορά από το νέφος είναι αμελητέα. Ομως η ίδια η έκρηξη θα ακτινοβολήσει με 
νετρόνια τη γύρω περιοχή καθιστώντας τη ραδιενεργή. 
 Τα υλικά ενός χαμηλού νέφους θα αρχίσουν να διασκορπίζονται από τον άνεμο και θα 
αποτελέσουν τη ραδιενεργό διασπορά της γύρω περιοχής, η οποία θα έχει μια ελλειψοειδή μορφή. 
Αναμένεται να υπάρξει πρώιμη (τοπική) ραδιενεργός διασπορά μόνο όπου το ΗΟΒ είναι μικρότερο από 
180 m (915 m) για όπλο ισχύος 20 Κτ (1 ΜΤ). Στους χρόνους του σχήματος ελάχιστη ραδιενεργός 
διασπορά φτάνει στο έδαφος από το ραδιενεργό νέφος. Αυτό οφείλεται τόσο στη μεγάλη απόσταση από 
το έδαφος, όσο και στην ελάττωση της ενεργότητας των προϊόντων της σχάσης λόγω ραδιενεργού 
διάσπασης. 
 
 
4. Χρονολογική εξέλιξη υποθαλάσσιας πυρηνικής έκρηξης χαμηλού βαθους 
 
 
 

 
Υποθαλάσσια έκρηξη χαμηλού βάθους: Πρώτο στιγμιότυπο  
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Μετά την έκρηξη ενός πυρηνικού όπλου σε χαμηλό βάθος αρχίζει ο σχηματισμός μιας φυσαλίδας 
εξαιρετικά θερμών αερίων και υδρατμών, η οποία διαγράφει ανοδική πορεία μέχρι να βγει στην 
επιφάνεια για να συνεχίσει την άνοδό της στην ατμόσφαιρα. Κατά τη δραστηριότητα αυτή σχηματίζεται 
μία στήλη νερού με κυλινδρικό σχήμα, από το εσωτερικό της οποίας θα διέλθει η πύρινη σφαίρα για να 
βγει στην επιφάνεια. Το ύψος της στήλης αυτής για ένα όπλο 100 ΚΤ θα φτάσει τα 1.525 m σε 2 sec. 
 
Το ωστικό κύμα στο νερό είναι γνωστό ότι μεταδίδεται με πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες (1.500 m/sec) 
από τις αντίστοιχες στον αέρα (330 m/sec). Επίσης η διάρκεια της υπερπίεσης  είναι μικρότερη στο νερό. 
Η πιο σημαντική διαφορά όμως της υποθαλάσσιας έκρηξης είναι η ΥΠ που δημιουργεί. Γνωρίζουμε εξ 
άλλου ότι το ωστικό κύμα της έκρηξης μιας χειροβομβίδας κάτω από το νερό προκαλεί πολύ μεγαλύτερες 
καταστροφές και θανάτους από ότι προκαλεί στην ατμόσφαιρα . Για παράδειγμα, η υπερπίεση όπλου 1 
ΚΤ σε απόσταση 900 m κάτω από την επιφάνεια είναι  200 psi αρκετή να εξαφανίσει ένα οικοδομικό 
τετράγωνο στην επιφάνεια. Στην ίδια απόσταση σε μια έκρηξη εδάφους το ίδιο όπλο προκαλεί υπερπίεση 
2 psi η οποία μόλις θα καταφέρει να ξηλώσει κάποια παραθυρόφυλλα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η 
καταστροφή ενός τανκ απαιτεί μέγιστη στατική υπερπίεση  40psi  ενώ η υπερπίεση αυτή στο νερό θα 
είναι αρκετή να καταστρέψει ένα υποβρύχιο. 
 
Το ωστικό κύμα της υποθαλάσσιας έκρηξης ταξιδεύει με την δεδομένη ταχύτητα και για το όπλο του 
σχήματος σε 2 sec θα είναι σε απόσταση 3.200 m από το σημείο μηδέν. Παράλληλα η φυσαλίδα έχει 
υπερθερμάνει τον αέρα κατά την άνοδό της και ασφαλώς δημιουργεί ένα δεύτερο ωστικό κύμα που όμως 
κινείται πιο αργά. Για παράδειγμα στο χρόνο του στιγμιότυπου θα είναι σε απόσταση 1.280 m από το 
σημείο μηδέν. 
 Μετά το πέρασμα του ωστικού κύματος ένα νέφος συμπυκνωμένων υδρατμών σε σχήμα θόλου 
αρχίζει να δημιουργείται για μερικά δευτερόλεπτα. Παρά την εντυπωσιακή του εικόνα είναι χωρίς 
στρατιωτική σημασία. Για μια έκρηξη χαμηλού βάθους ουσιαστικά όλη η θερμική ακτινοβολία και 
μεγάλο μέρος της πυρηνικής ακτινοβολίας απορροφάται από το νερό. 
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Υποθαλάσσια έκρηξη χαμηλού βάθους: Δεύτερο στιγμιότυπο 

 
 
Μετά από 12 sec για έκρηξη 100 ΚΤ η διάμετρος της υδάτινης στήλης είναι περίπου 1 Km και το πάχος 
των τοιχωμάτων γύρω στα 150 m.Τα υπολείμματα της έκρηξης ανέρχονται δια του υδάτινου κυλινδρικού 
θύλακα για να σχηματίσουν την κεφαλή του μανιταριού, το οποίο ασφαλώς είναι ραδιενεργό, αφού 
αποτελείται τόσο από τα υπολείμματα της σχάσης αλλά και από συμπυκνωμένους υδρατμούς που είναι 
και αυτοί πια ραδιενεργοί. Η κεφαλή του μανιταριού δυσκολεύει κατά κάποιο τρόπο την άνοδο της ΠΣ. 
Το μεγάλο ύψος όμως του μανιταριού για ένα ΠΟ ισχύος 100 ΚΤ εξασφαλίζει ότι η ραδιενέργεια δεν θα 
αποτελέσει αξιόλογο παράγοντα κινδύνου για την γύρω περιοχή σε σχέση με το ωστικό και το θερμικό 
κύμα. 
 Σε 10 περίπου sec το νερό της στήλης αρχίζει να κατέρχεται, προκαλώντας κατά την κρούση του 
με την επιφάνεια ένα φυγόκεντρο κύμα δακτυλιοειδούς μορφής, που ονομάζεται βασικό κύμα. Το βασικό 
κύμα είναι και αυτό ραδιενεργό και κινείται ακτινικά προς τα έξω με ταχύτητες που φτάνουν τα 60 Km/h. 
Αξίζει να σημειώσουμε ότι για υποθαλάσσιες εκρήξεις μεγάλου βάθους ακόμη και αν το νέφος δε 
σχηματιστεί, το βασικό κύμα σχηματίζεται πάντα. 
 
Παράλληλα η αναταραχή που δημουργεί το ωστικό κύμα δημιουργεί υψηλά κύματα μεγάλης ταχύτητας 
στην επιφάνεια της θάλασσας. Για παράδειγμα σε 12 sec για 100 ΚΤ το πρώτο τέτοιο κύμα θα απέχει 550 
m από το σημείο μηδέν και θα έχει ύψος περίπου 50 m. 
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Υποθαλάσσια έκρηξη χαμηλού βάθους: Τρίτο στιγμιότυπο 

 
Καθώς συνεχίζεται η καθοδική πορεία του ραδιενεργού ύδατος (με ταχύτητα 15 Km/h), ενισχύεται 
συνεχώς το βασικό κύμα, το οποίο αυξάνει σε όγκο και ταχύτητα και φυσικά συνεχίζει τη φυγόκεντρη 
πορεία του. Το ύψος του βασικού κύματος για ισχύ 100 ΚΤ μέσα σε 12 sec φτάνει τα 300 m ενώ στον 
ίδιο χρόνο το μέτωπό του θα είναι 800 m μακριά από το σημείο μηδέν. Η ταχύτητά του τώρα αγγίζει τα 
50 m/s (160 Km/h). Το ραδιενεργό υδάτινο νέφος αρχίζει σταδιακά να κατακρημνίζεται και να πέφτει 
στην επιφάνεια, μολύνοντας τη γύρω περιοχή. Η διάμετρος της στήλης έχει τώρα ελαττωθεί στα 610 m. 
Στο τρίτο στιγμιότυπο το πρώτο μεγάλο κύμα απέχει 600 m από το σημείο μηδέν και έχει ύψος περίπου 
30 m. 
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Υποθαλάσσια έκρηξη χαμηλού βάθους:Τέταρτο στιγμιότυπο 
 
 
Μέσα σε ένα λεπτό μετά την υποθαλάσσια έκρηξη το νερό που πέφτει από το ραδιενεργό νέφος φτάνει 
στην επιφάνεια, καλύπτοντας έτσι μια περιοχή η οποία δέχεται τη ραδιενεργό διασπορά. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο δημιουργείται ένα συνεχές ραδιενεργό μέτωπο που εγκλωβίζει το χώρο της έκρηξης. Το βασικό 
κύμα στο χρόνο αυτό έχει αποκολληθεί από τη βάση της στήλης έτσι ώστε η δακτυλιοειδής του μορφή 
είναι προφανής. Το ύψος του βασικού κύματος είναι τώρα περίπου 430 m ενώ το μέτωπό του, που 
κινείται φυγόκεντρα με ταχύτητα 25 m/sec (80 Km/h), βρίσκεται τώρα 1.920 m μακριά από το σημείο 
μηδέν. Εξ’ αιτίας της ραδιενέργειας που υπάρχει στο βασικό κύμα ο περιβάλλον χώρος δέχεται υψηλά 
ποσοστά δόσεων. Νέα κύματα ακολουθούν το αρχικό που σχηματίστηκε λόγω του ωστικού κύματος, ενώ 
το αρχικό έχει πια ύψος 15 m και βρίσκεται σε απόσταση 1.600 m από το σημείο μηδέν. Παράλληλα ο 
άνεμος που κυριαρχεί στην περιοχή αρχίζει να παρασύρει το ραδιενεργό νέφος προς μια ορισμένη 
κατεύθυνση, διαταράσσοντας τη συμμετρία του και δίνοντάς του μια επιμηκυνσμένη μορφή. 
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Υποθαλάσσια έκρηξη χαμηλού βάθους:Πέμπτο στιγμιότυπο 

 
Μέσα σε 2,5 λεπτά μετά την έκρηξη του όπλου 100 ΚΤ το μέτωπο του βασικού κύματος είναι περίπου 
3.200 m από το σημείο μηδέν με ύψος περίπου 700 m. Στα επόμενα 4 λεπτά το δακτυλιοειδούς μορφής 
βασικό κύμα θα έχει διάμετρο  8 Km. Λόγω της διασποράς του όμως στο χώρο θα είναι πλέον αραιότερο, 
ελαφρότερο και ασφαλώς θα έχει μεγάλη απώλεια ύδατος το οποίο πέφτει με τη μορφή βροχής στην 
επιφάνεια της θάλασσας. 
 Το γενικότερο αποτέλεσμα είναι ότι το βασικό κύμα εμφανίζεται υπερυψωμένο και 
αποκολλημένο από τη στήλη του σημείου μηδέν. Η ελάττωση αυτή του όγκου συνοδεύεται από μια 
ελάττωση της έντασης της πυρηνικής ακτινοβολίας του βασικού κύματος η οποία μέσα σε 2,5 λεπτά μετά 
την έκρηξη έχει ελαττωθεί κατά το 1/20 από την αντίστοιχη ένταση στο τέλος του πρώτου λεπτού. Η 
υδατόπτωση από το ραδιενεργό νέφος ενώνεται με αυτή του βασικού κύματος σχηματίζοντας έτσι ένα 
συνεχές μέτωπο ύδατος και υδρατμών το οποίο στη συνέχεια αναμιγνύεται με τα φυσικά νέφη του 
ουρανού. Η νεφοειδής αυτή διάταξη παρασύρεται κατόπιν από τον αέρα. Μετά από 5 λεπτά το βασικό 



  « Αθηνά»   
                          ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΛΩΝ 

                                  
 
 

Σελίδα 16 από 83 

κύμα εξαφανίζεται αφού θα έχει ουσιαστικά εξατμιστεί. Όμως ραδιενεργά αόρατα μικρά 
συσσωματώματα θα συνεχίσουν για λίγο ακόμη τη φυγόκεντρο πορεία τους. 
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5. Το φαινόμενο Mach 
 
Μια εναέρια πυρηνική έκρηξη θα δημιουργήσει ένα σφαιρικό ωστικό κύμα το οποίο μόλις συναντήσει 
την επιφάνεια της γης θα ανακλαστεί. Κατά συνέπεια θα υπάρξει σε κάποιο σημείο του χώρου επαλληλία 
των δύο ωστικών κυμάτων έτσι ώστε να υπάρχει ένα συνδυασμένο φαινόμενο υπερπίεσης. Ακριβώς 
πάνω στο έδαφος δεν θα υπάρξει η αίσθηση ενός διπλού κύματος αφού τα δύο ΩΚ συμβάλλουν από τη 
στιγμή της πρώτης επαφής. Τα αντικείμενα όμως που βρίσκονται σε κάποιο ύψος θα δεχθούν δύο 
κτυπήματα: ένα από το αρχικό και ένα από το ανακλώμενο ΩΚ. Συνεπώς θα έχω μια προσαύξηση στην 
υπερπίεση κάθε σημείου του περιβάλλοντος χώρου. 
 

Ανάκλαση του ωστικού κύματος στην επιφάνεια της γης μετά από εναέρια έκρηξη πυρηνικού όπλου 
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 Στην επαλληλία των κυμάτων αυτών, όμως, υπάρχει μια ανωμαλία. Επειδή το αρχικό ωστικό 
κύμα συμπιέζει τον αέρα, ο οποίος είναι ήδη θερμός από την αρχική ακτινοβόληση των ακτίνων γ και χ, 
αυξάνει τη θερμοκρασία του και έτσι το ανακλώμενο ΩΚ κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα από ότι το 
αρχικό. Κατά συνέπεια, σε κάποια χρονική στιγμή τα δύο κύματα θα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
συνιστάμενου κύματος. 

Σχηματισμός του τριπλού σημείου στο φαινόμενο Mach. 
 
 Το φαινόμενο αυτό λέγεται φαινόμενο Mach ή φαινόμενο της ανώμαλης ανάκλασης. Ο 
γεωμετρικός τόπος των σημείων όπου ενώνονται τα δύο κύματα είναι ένας οριζόντιος κύκλος με κέντρο 
το σημείο μηδέν. Ασφαλώς, η προέκταση του κύκλου αυτού θα δώσει ένα κυλινδρικό μέτωπο που 
διαδίδεται φυγόκεντρα με άξονα συμμετρίας την κάθετη ευθεία που διέρχεται από το σημείο μηδέν. 
 

 
Στο ωστικό κύμα που παράγεται από μια έκρηξη εδάφους το αρχικό και το ανακλώμενο κύμα συμπίπτουν 
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Ο σχηματισμός του τριπλού σημείου στο φαινόμενο Mach. 

 Σε μεγάλες αποστάσεις το μέτωπο αυτό μπορεί να θεωρηθεί επίπεδο. Το σημείο όπου τέμνονται 
το αρχικό ωστικό κύμα, το ανακλώμενο και ο κύλινδρος λέγεται τριπλό σημείο. Το μέτωπο Mach, όπως 
λέγεται, έχει ως συνέπεια τη δημιουργία ανέμων παράλληλων προς το έδαφος και φυσικά οι επιφάνειες 
που είναι απολύτως κάθετες στους ανέμους αυτούς (αποτελούν ουσιαστικά τη δυναμική πίεση) θα είναι 
εξαιρετικά ευάλωτες. Επίσης κάτω από το τριπλό σημείο μόνο ένα κύμα υπερπίεσης θα γίνει αντιληπτό. 
Τέλος, η απόσταση στην οποία αρχίζει η δημιουργία του μετώπου Mach είναι συνάρτηση της ισχύος του 
όπλου και φυσικά, της ίδιας της απόστασης. 
 

 
Η γωνία πρόσπτωσης του μετώπου ωστικού κύματος σε ανακλαστική επιφάνεια (βλ. Π11) 

 
 Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, εάν το ύψος της έκρηξης (Height of Burst:ΗΟΒ) είναι μεγάλο θα 
έχω εμφάνιση του φαινομένου Mach σε μεγάλη απόσταση από το σημείο μηδέν και φυσικά η αύξηση της 
απόδοσης θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή η απόσταση από το σημείο μηδέν που εμφανίζεται το 
φαινόμενο Mach είναι ανάλογο του ύψους της έκρηξης και αντιστρόφως ανάλογο της απόδοσης. Ομοίως 
θα έχω υπερπιέσεις στη γύρω περιοχή ανάλογες της απόδοσης και αντιστρόφως ανάλογες του ύψους 
έκρηξης. Σημειώνουμε ότι για μηδενικό ύψος έκρηξης (επιφανειακή έκρηξη) έχω ένα μόνο ωστικό κύμα 
(ενισχυμένο) που αποτελεί επαλληλία του αρχικού και του ανακλώμενου. Γενικά λοιπόν, ανεξάρτητα από 
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το ύψος έκρηξης και την απόδοση, το μέτωπο Mach θα θεωρείται ένα οριζόντιο μέτωπο συμπίεσης που 
συνοδεύεται από κάθετους προς αυτό ανέμους που αποτελούν τη δυναμική πίεση. 
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6. Ο νόμος της κυβικής ρίζας της ισχύος των πυρηνικών όπλων 
 
Ένας από τους κύριους λόγους πραγματοποίησης πυρηνικών δοκιμών είναι η μελέτη και πρόβλεψη των 
επιπτώσεων της πυρηνικής έκρηξης σε έμψυχο και άψυχο υλικό. Με τον τρόπο αυτό βγαίνουν 
συμπεράσματα όχι μόνο για τη βελτίωση των πυρηνικών όπλων ώστε να προκαλούν μεγαλύτερες 
καταστροφές, αλλά συλλέγονται επίσης και πληροφορίες για τη βελτίωση της αμυντικής θωράκισης κατά 
των εχθρικών πυρηνικών επιθέσεων. 
Οι εξισώσεις που προέκυψαν είναι κατά κύριο λόγο εμπειρικές αλλά είναι εύχρηστες και αρκετά 
ακριβείς. 
 
Ένας νόμος που προέκυψε από τις πυρηνικές δοκιμές είναι αυτός της κυβικής ρίζας της απόδοσης. 
Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, τα φυσικά μεγέθη που αφορούν το ωστικό κύμα είναι ανάλογα της κυβικής 
ρίζας της εκρηκτικής απόδοσης. Δηλαδή εάν W είναι η απόδοση σε ΚΤ τότε η απόσταση D από το 
σημείο μηδέν όπου θα έχω μια μέγιστη τιμή υπερπίεσης  ίση με P θα είναι: 
 

( ) 1/3D P a W= ⋅  

όπου α μία πολλαπλασιαστική σταθερά η οποία προσδιορίζεται με πυρηνικές δοκιμές. 
 Ουσιαστικά όμως δε χρειάζεται ο υπολογισμός αυτός για κάθε πυρηνικό όπλο αφού μπορώ να 
χρησιμοποιήσω ένα όπλο αναφοράς ισχύος 0W  για το οποίο έχω υπολογίσει το a  και μέσω απλών 
αλγεβρικών σχέσεων να υπολογίσω τα χαρακτηριστικά του ωστικού κύματος ενός οποιουδήποτε όπλου. 
 Δηλαδή, έστω ένα πυρηνικό όπλο απόδοσης W για το οποίο θέλω να υπολογίσω την απόσταση 
στην οποία θα έχω μέγιστη τιμή στατικής υπερπίεσης P . Θα ισχύει σύμφωνα με την αμέσως 
προηγούμενη εξίσωση  

( ) 1/3D P a W= ⋅  
Όμως για ένα πυρηνικό όπλο αναφοράς (υποδηλώνεται με το δείκτη μηδέν) θα ισχύει 

( ) 1/3
0 0D P a W= ⋅  

Άρα  
( )
( )

1/3

1/3
0 0

D P W
D P W

=  

Για ευκολία μπορώ να θεωρήσω ότι 0 1W KT=  και τότε θα προκύψει η σχέση  
( ) ( ) 1/3

0D P D P W=  
όπου ( )0D P  η απόσταση από το σημείο μηδέν της έκρηξης ισχύος 0W  στην οποία θα έχω μέγιστη τιμή 
στατικής υπερπίεσης ίση με P . 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο εάν έχει υπολογιστεί η απόσταση ( )0D P για το πυρηνικό όπλο αναφοράς μπορώ 
άμεσα να υπολογίσω το ( )D P  για οποιοδήποτε όπλο. 
 Ο ίδιος ακριβώς νόμος της κυβικής ρίζας ισχύει και για τα άλλα φυσικά μεγέθη του ωστικού 
κύματος όπως: απόσταση δεδομένης δυναμικής πίεσης, ώθησης, διάρκειας θετικής-αρνητικής φάσης, 
χρόνος άφιξης κλπ. 
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Δηλαδή εάν για παράδειγμα ο χρόνος άφιξης για το πυρηνικό όπλο αναφοράς είναι 0t  τότε ο χρόνος 
άφιξης t  για ένα όπλο ισχύος W θα είναι  

1/3
0t t W=  

ενώ οι ωθήσεις 0,I I  θα συνδέονται με τη σχέση 
1/3

0I I W=  
Γενικά μπορούμε να πούμε ότι για ένα όπλο ισχύος W KT  θα έχω απόσταση 1/3

0D D W= , άφιξη ωστικού 
κύματος σε χρόνο 1/3

0t t W= , του οποίου η διάρκεια θετικής φάσης θα είναι 1/3
0t t W+ +=  και θα εξασκήσει 

ώθηση 1/3
0I I W=  όταν για όπλο ισχύος 1KT 1 τα αντίστοιχα μεγέθη είναι 0 0 0 0, , ,D t t I+  . 

 
 
 
Εδώ θα σημειώσουμε ότι στις παραπάνω σχέσεις υπολανθάνει μία παραδοχή. Για να μιλάω για 
αποστάσεις στις οποίες παρατηρείται μία συγκεκριμένη ενός μεγέθους, θα πρέπει να αναφέρομαι σε 
πυρηνικές εκρήξεις που γίνονται στο ίδιο σημείο. Οι παραπάνω υπολογισμοί παίρνουν ως σημείο 
αναφοράς το έδαφος μηδέν (Ground Zero: GZ) και όχι το σημείο μηδέν (Point Zero: PZ). Εάν θέλω να  
κάνω υπολογισμούς για εκρήξεις που γίνονται σε διαφορετικό ύψος πρέπει να κάνω κάποιο 
μετασχηματισμό. Αυτό στηρίζεται πάλι στο νόμο της κυβικής ρίζας και σύμφωνα μ’αυτόν εάν το ύψος 
έκρηξης ενός πυρηνικού όπλου αναφοράς ισχύος 0W  είναι 0H  τότε το ύψος έκρηξης ενός άλλου όπλου 
ισχύος W που θα προκαλέσει τα ίδια φαινόμενα ωστικού κύματος στις ίδιες αποστάσεις θα είναι H έτσι 
ώστε: 

1/3

1/3
0 0

H W
H W

=  

Η αμέσως προηγούμενη σχέση μου δίνει το ύψος έκρηξης ( )H  του όπλου αναφοράς που θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί στους υπολογισμούς και το οποίο ασφαλώς δε θα είναι πια ίδιο με το ύψος έκρηξης της 
μελετούμενης έκρηξης. Για μικρές διαφορές των δύο υψών οι προηγούμενες σχέσεις είναι αρκετά 
ακριβείς.       
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7. Ιδιότητες του ωστικού κύματος μιας πυρηνικής έκρηξης 
 
Κατά την ποσοτική μελέτη του ωστικού κύματος μιας έκρηξης (όχι απαραίτητα πυρηνικής) γίνονται 
παραδοχές οι οποίες οδηγούν σε ένα απλό μοντέλο που μπορεί να δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
Το μοντέλο προβλέπει τη δημιουργία ενός επίπεδου μετώπου που διαδίδεται στο χώρο έτσι ώστε στο 
σημείο του χώρου που βρίσκεται να δημιουργείται μια οξεία ασυνέχεια πίεσης και πυκνότητας, ακαριαία, 
ενώ καθώς αυτό προσπερνάει το δεδομένο σημείο να αποκαθίστανται οι φυσιολογικές συνθήκες. Τις 
παραδοχές αυτές τις είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Εδώ σημειώνουμε ότι η περιγραφή του επίπεδου 
μετώπου ισχύει για την περιοχή του μετώπου Mach εναέριων εκρήξεων, καθώς και για κάθε σημείο του 
χώρου στις επιφανειακές εκρήξεις. Δηλαδή στις περιοχές όπου με ασφάλεια θεωρούμε ότι έχουμε ένα 
συνιστάμενο ωστικό κύμα. 
 
Η ταχύτητα του ωστικού κύματος δίνεται από τη σχέση : 

1
2

0
0

11
2B

PU U
P

γ
γ

⎛ ⎞+
= +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

όπου 0U  η ταχύτητα του ήχου στο χώρο όπου δεν έχει ακόμη φτάσει το ωστικό κύμα, P  η μέγιστη 
στατική υπερπίεση, 0P  η πίεση του αέρα (1 Atm) στην ασυμπίεστη περιοχή  (πίσω από το ωστικό κύμα) 
και γ ο λόγος των ειδικών θερμοτήτων των περιοχών πριν και μετά το ωστικό κύμα. Μια μέση τιμή του 
γ  σε μέτριες θερμοκρασίες είναι 1,4γ ≈  και άρα η αμέσως προηγούμενη εξίσωση θα γίνει  

1
2

0
0

61
7B

PU U
P

⎛ ⎞
= +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

Η μέγιστη ταχύτητα του ανέμου πίσω από το ωστικό κύμα θα είναι  
1
20

0 0

11
2W

U P PU
P P

γ
γ γ

−
⎛ ⎞+

= +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

και άρα για τον αέρα θα ισχύει 
1
2

0
0 0

5 61
7 7W

P PU U
P P

−
⎛ ⎞

= +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Ομοίως η πυκνότητα ρ  του αέρα πίσω από το ωστικό κύμα θα είναι: 
( )
( )

0

0

2 1
2 1

P P
P P

γ γ
ρ

γ γ
+ +

=
+ −

 

όπου ρ0 η φυσιολογική πυκνότητα του αέρα ( )3
0 cm/gr275,1= ρ   

Ομοίως για 1,4γ =  θα έχω 

0

0

7 6

7

P
P
P
P

ρ
+

=
+
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Η δυναμική πίεση Q  θα είναι τότε: 
21

2
Q Uρ=  

και μετά τη χρήση των αρχών διατήρησης μάζας και ενέργειας θα έχω: 

( )
2

02  1
PQ

P Pγ γ
=

+ −
 

ή τελικά για 1,4γ =  
2

0

5
2 7

PQ
P P

=
+

 

Ασφαλώς καθώς το ωστικό κύμα προσκρούει σε μια επίπεδη επιφάνεια (κάθετα) η μέγιστη ανακλώμενη 
υπερπίεση  rP  θα είναι: 

( )2 1rP P Qγ= + +  
ή αλλιώς για τον αέρα 

0

0

7 42
7r
P PP P
P P

⎛ ⎞+
= ⎜ ⎟+⎝ ⎠

 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι η ανακλώμενη πίεση δεν είναι απλά διπλάσια της αρχικής, αλλά προσαυξάνεται 
κατά ( )1 Qγ +  λόγω της ορμής της Δυναμικής Πίεσης (δηλαδή των ανέμων που ακολουθούν το ωστικό 
κύμα). 
 
Υπάρχουν απλές εμπειρικές σχέσεις οι οποίες δίνουν τη χρονική εξέλιξη των διαφόρων  ποσοτήτων του 
ωστικού κύματος για μικρές τιμές της μέγιστης υπερπίεσης και δυναμικής πίεσης (<10 psi). 
Η εξίσωση που δίνει την υπερπίεση σε δεδομένο σημείο είναι: 

( ) 1
t
ttP t P e

t
+

−

+

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

όπου t+ ο χρόνος που διαρκεί η θετική φάση και P  η μέγιστη υπερπίεση. 
Ομοίως η εξίσωση της δυναμικής πίεσης είναι: 

( )
22

1
t

ttQ t Q e
t

+
−

+

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

Όπου ( )Q t είναι η δυναμική πίεση ως συνάρτηση του χρόνου και Q  η μέγιστη δυναμική πίεση.  
Ασφαλώς τόσο η (12) όσο και η (13) δείχνουν ότι οι ποσότητες P(t), Q(t) εξαρτώνται άμεσα από την 
PSO. 
 
Ενα μέγεθος μεγάλης σημασίας για την καταστροφή που προκαλεί το ωστικό κύμα της πυρηνικής 
έκρηξης  είναι, προφανώς, η διάρκεια της αλληλεπίδρασής του με κάποιο στόχο. Γίνεται εύκολα 
αντιληπτό ότι όσο πιο πολύ διαρκεί η πίεση τόσο πιο πολύ επιβαρύνεται ο στόχος. Το μέγεθος λοιπόν που 
αφορά στην επίδραση αυτή λέγεται ώθηση. Για ένα χρονικό διάστημα dt  σε μια επιφάνεια dS  θα 
εξασκηθεί πίεση dP . Αν θυμηθούμε ότι η πίεση ονομάζεται λόγος της δύναμης dF προς την επιφάνεια dS 
θα ισχύει:  
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dFP
dS

=  

Τότε ασφαλώς 
dF PdS=  

και η στοιχειώδης ώθηση θα είναι: 
d P dS dtΩ = ⋅ ⋅  

Θέλοντας να υπολογίσω την ολική ώθηση που εξασκεί η στατική πίεση του ωστικού σε μια κάθετη 
επιφάνεια A  ενός στόχου (κτίριο, πλοίο, αεροσκάφος κλπ.) κατά τη διάρκεια της θετικής φάσης θα 
πρέπει να ολοκληρώσω την ποσότητα dΩ  πάνω σε όλη την επιφάνεια για όλη τη διάρκεια του 
εξάσκησης πίεσης. Δηλαδή: 

( )0
t

P A
P t dSdt+Ω = ∫ ∫  

Ομοίως για τη δυναμική πίεση του ωστικού κύματος θα έχω: 
( )0

t
Q A

Q t dSdt+Ω = ∫ ∫  
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8. Δύο βασικοί εμπειρικοί νόμοι της ραδιενέργειας των πυρηνικών όπλων 
 
Μετά από πυρηνικές δοκιμές υπολογίστηκε οτι η ραδιενέργεια που εναποτίθεται στην περιοχή  που καλύπτεται 
από το ραδιενεργό νέφος  αποσβέννυται με τον ίδιο πάντα ρυθμό. 
 Ειδικότερα, εάν ο ρυθμός δόσης σε μια δεδομένη απόσταση 0t  (λεπτά, ώρες, μέρες, κλπ) μετά την  
έκρηξη είναι ( )0D t τότε ο ρυθμός δόσης ( )0D t στη δεδομένη απόσταση t  χρονικές μονάδες μετά την 
έκρηξη θα δίνεται από τη σχέση 
 

( ) ( ) 1.2
0

radD t D t t
hr

−=  

 
Από τον τύπο αυτό εξάγονται δύο βασικοί νόμοι με ιδιαίτερες εφαρμογές στις επιχειρήσεις.  
 
8.1 Ο νόμος του υποδεκαπλασιασμού του ρυθμού δόσης 
 
Εάν πολλαπλασιάσω το χρόνο μετά την έκρηξη με τον αριθμό εφτά ο ρυθμός δόσης υποδεκαπλασιάζεται. 
 
Δηλαδή, αν ο ρυθμός δόσης μία ώρα μετά την έκρηξη είναι 100 rad/hr τότε 7 ώρες  μετά θα είναι 10 
rad/hr και 49 ώρες μετά 1 rad/hr 
 Αν ο ρυθμός δόσης ένα λεπτό  μετά την έκρηξη είναι 1000rad/hr τότε 7 λεπτά   μετά θα είναι είναι 
100rad/hr και 49 λεπτά  μετά 10 rad/hr 
 Αν ο ρυθμός δόσης μία ημέρα  μετά την έκρηξη είναι 1 rad/hr τότε 7 μέρες   μετά θα είναι είναι 
0.1 rad/hr και ημέρες  μετά 0.01 rad/hr 
 
 
8.2 Ο νόμος της ολικής δόσης 
 
Ας υποθέσουμε ότι μετρήθηκε η ραδιενέργεια μία ώρα  μετά την έκρηξη και βρέθηκε ρυθμος  /D rad hr . 
Εάν παραμείνει κάποιος σε μια περιοχή μέχρι  να εξασθενήσει πλήρως η ραδιενέργεια τότε από την 
πρώτη ώρα μετά την έκρηξη  μέχρι την πλήρη εξασθένηση της ραδιενέργειας θα δεχθεί ολική δόση ίση 
με    5D rad  
 
Για παράδειγμα αν μετρήθηκε μία ώρα  μετά την έκρηξη σε μια δεδομένη απόσταση ρυθμός δόσης 

20 / secD rad=  τότε εάν δεν   μετακινηθούμε από το σημείο αυτό θε δεχθούμε το  πολύ ολική δόση  
5 100Dose D rad= × =  
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9. Υπολογισμός της απαιτούμενης ποσότητας  Πλουτωνίου για την κατασκευή μιας 
πυρηνικής βόμβας σχάσης 
 
9.1 Βασικές γνώσεις  
α) 1 γραμμοάτομο (gr-atom) οποιουδήποτε στοιχείου περιέχει 236 10⋅  άτομα και φυσικά τον ίδιο αριθμό 
πυρήνων 
 
β) Η μονάδα ενέργειας στην πυρηνική Φυσική είναι το 141 3,8 10MeV cal−= ⋅ . 
 
γ) `Ενα gr-atom οποιουδήποτε στοιχείου ζυγίζει ίσο με το Ατομικό Βάρος (ΑΒ) σε γραμμάρια. Το δε ΑΒ 
είναι ίσο με τον αριθμό των νουκλεονίων (πρωτονίων, νετρονίων) στον πυρήνα του στοιχείου (Μαζικός 
αριθμός). 
 
δ) Συμβολίζουμε ένα στοιχείο X  με τη μορφή  A

Z NX  όπου : 
    Ζ = Αριθμός πρωτονίων (Ατομικός αριθμός) 
    Ν = Αριθμός νετρονίων (Νετρονιακός αριθμός) 
    Α= Ν+Ζ      (Μαζικός αριθμός) 
 
ε) Η ενέργεια που εκλύει ένας πυρήνας  235

92 143U   ή  239
94 145Pu  επιμερίζεται ως εξής: 

Κινητική ενέργεια θραυσμάτων σχάσης  165 5MeV±  
Ακαριαία ενέργεια ακτίνων-γ    7 1MeV±  
Κινητική ενέργεια νετρονίων σχάσης   5 0,5MeV±  
Σωματίδια-β των προϊόντων σχάσης   7 1Mev±  
Ενέργεια ακτίνων-γ των προϊόντων σχάσης  6 1MeV±  
Νετρίνο των προϊόντων σχάσης    10MeV  
Ολική ενέργεια ανά σχάση    200 6MeV±  
 
Ασφαλώς,στις συγκρίσεις πυρηνικού και χημικού εκρηκτικού δε λαμβάνουμε υπ’όψιν τα προϊόντα της 
σχάσης,αφού η συνεισφορά τους στην ενέργεια δεν είναι άμεση. Συνεπώς,μπορούμε προσεγγιστικά να 
πούμε ότι σε κάθε σχάση θα έχουμε ενέργεια 180 MeV. 
 
στ) Η ενέργεια που εκπέμπεται από την εκρηκτική σχάση 1 γραμμαρίου ΤΝΤ είναι 1000 (103) calories. 
 
9.2 Υπολογισμός 
 
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια μάζα Μgr σχάσιμου υλικού A

Z NX  η οποία χρησιμοποιείται ως υλικό σε μια 
βόμβα σχάσης. Ασφαλώς μόνο ένα μικρό μέρος θα προλάβει να σχασθεί και το υπόλοιπο θα σκορπιστεί 
με την έκρηξη.Θεωρούμε ότι έχουμε απόδοση (ε). 

Τότε τα  grMε ⋅  του A
Z NX  θα περιέχουν ( )M gr atoms

A
ε ⋅

−  και ασφαλώς 236 10M
A

ε ⋅
× ×  άτομα (και 

πυρήνες). Οταν σχασθούν οι πυρήνες αυτοί θα δώσουν ο καθένας 180 MeV ενέργεια.Συνολικά θα έχω 
έκλυση ενέργειας: 
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236 10 180f

ME MeV
A

ε ⋅
= × ⋅ ×  

 
αφού όμως 141 3.8 10MeV cal−= ⋅  θα ισχύει ότι η ολική ενέργεια με απόδοση (ε) θα είναι:  
 

917 10F grE M calε≈ ⋅ ⋅ ⋅  
 
Αφού όμως κάθε γραμμάριο ΤΝΤ δίνει 103 cal προκύπτει αμέσως ότι η μάζα Μ(gr)  Πλουτωνίου 
αντιστοιχεί σε μάζα ΤΝΤ ίση με : 
 

( )17TNT grM M ε≈ ⋅ ⋅    τόνους (ΤΝΤ). 
 
Δηλαδή εάν έχω ( ) 4000grM gr=  239

94 145Pu  από το οποίο θα σχασθεί μόνο το 10% (ε=0,1) θα έχω 

εκρηκτική απόδοση ίση με μάζα ΤΝΤ 
17 4000 0.1 6800TNTM ≈ ⋅ ⋅ =   τόνους ΤΝΤ 6.8KT= . 

 
Η ελάχιστη κρίσιμη μάζα 239

94 145Pu  είναι περίπου 4000 gr. 
 
 

 
Η συνολική εκρηκτική ισχύς μιας βόμβας σχάσης (πλουτωνίου) ως συνάρτηση της μάζας της για 
διάφορες τιμές της απόδοσης (ε) 
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10. Σχέδια πρωτόγονων πυρηνικών όπλων 
 
 
Εισαγωγή 
 
 Η παγκόσμια κοινότητα ανησυχεί για το ενδεχόμενο κατασκευής πυρηνικών όπλων από το Ιράν 
ενώ πλήθος σεναρίων βλέπουν τη δημοσιότητα. Σε πρόσφατη ανακοίνωση της Διεθνούς Υπηρεσίας 
Ατομικής Ενέργειας (ΔΥΑΕ) έγινε γνωστό ότι ανάμεσα στα διάφορα έγγραφα που εξέτασαν οι 
επιθεωρητές εντοπίστηκε ένα κρίσιμο έγγραφο που αφορά «ημισφαιρικούς θύλακες σχάσιμου υλικού» 
κάνοντας έναν σαφή υπαινιγμό για τον εντοπισμό ίχνους οπλικής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στο Ιράν. 
Ακόμη, αλγεινή εντύπωση είχε προκαλέσει στους οπλικούς πυρηνικούς επιστήμονες η προ ετών 
ανακοίνωση ότι βρέθηκαν στο Αφγανιστάν (στα πρωτόγονα οχυρά των Ταλεμπάν!) σχέδια 
«θερμοπυρηνικών αντιδράσεων σύντηξης». Οι πληροφορίες αυτές φυσικά υπάρχουν στα πανεπιστημιακά 
βιβλία πυρηνικής φυσικής εδώ και δεκαετίες αλλά το  μήνυμα που πέρασε στην παγκόσμια κοινότητα 
ήταν ότι «κάτι βρέθηκε». 
Είναι προφανές λοιπόν ότι το κατηγορητήριο (δίκαιο η άδικο) εναντίον του Ιράν θα στηριχθεί σε κάποιες 
τεχνικές λεπτομέρειες που φυσικά θα είναι δύσκολο να αξιολογηθούν χωρίς κάποιες βασικές γνώσεις. Το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Όπλων «Αθηνά» θεωρεί ότι πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα αυτές οι 
βασικές γνώσεις σχεδιασμού πυρηνικών όπλων που θα βοηθήσουν την Ελληνική κοινή γνώμη να 
αξιολογήσει το κατηγορητήριο.  
Θα περιγράψουμε λοιπόν στην παρούσα μελέτη μερικές βασικές διατάξεις πυρηνικών όπλων 
στηριζόμενοι πάντα στα στοιχεία της ανοιχτής βιβλιογραφίας. Ο σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι να 
δώσουμε μια απλοϊκή εικόνα της δομής τους αποφεύγοντας τις λεπτομέρειες έτσι ώστε να μη θεωρηθεί 
ότι δίνουμε κρίσιμη τεχνογνωσία στη δημοσιότητα.  
 
 
 
Διάταξη θαλάμης3  
 
Το σχέδιο Manhattan στο Λος Άλαμος οδήγησε στην κατασκευή των δύο πρώτων πυρηνικών όπλων. Το 
πρώτο ονομάστηκε Little Boy (παιδάκι) και χρησιμοποιούσε ως πυρηνικό εκρηκτικό το Ουράνιο-2354. 

                                                           
3 Gun type assembly 
4 Πριν τη χρήση του σε πυρηνικούς αντιδραστήρες και πυρηνικά όπλα το Ουράνιο πρέπει να «εμπλουτιστεί», που σημαίνει να 
αυξηθεί η συγκέντρωση κατά βάρος στο ισότοπο 235

92U  . Ειδικότερα το Ουράνιο που θα χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο των 

αντιδραστήρων (εργοστασιακής βαθμίδας) πρέπει να έχει 2%-5% κατά βάρος 235
92U  ενώ αντίστοιχα το Ουράνιο των 

πυρηνικών όπλων (οπλικής βαθμίδας) έχει υψηλή καθαρότητα σε 235
92U , της τάξης των 97% κ.β. Η διαδικασία εμπλουτισμού 

θα δώσει ως προϊόν ένα υλικό που προσεγγιστικά θα περιέχει 238
92U  σε αναλογία 97% (πυρηνικά καύσιμα) και 5% (πυρηνικά 

όπλα), ενώ θα προκύψει και ένα υποπροϊόν που θα περιέχει 0.2% 235
92U  και 99.8%  238

92U  που ονομάζεται εκφυλισμένο 
Ουράνιο (Depleted Uranium η απλά DU) 
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Το δεύτερο ονομάστηκε Fat Man (χονδρός) και έκανε χρήση του Πλουτωνίου-2395, ενός υλικού 
πρωτόγνωρου για την εποχή εκείνη. Η χρήση όμως του Ουρανίου-235 εγκαταλείφθηκε και σήμερα όλα 
τα πυρηνικά όπλα των δεδηλωμένων πυρηνικών δυνάμεων χρησιμοποιούν Πλουτώνιο-239 το οποίο 
συνδυάζεται με Τρίτιο και Δευτέριο στις σύγχρονες βόμβες σύντηξης (βόμβες Υδρογόνου). Αξίζει να 
σημειώσουμε ότι εδώ και δεκαετίες οι μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις (ΗΠΑ, ΕΣΣΔ/ΡΩΣΙΑ, ΑΓΓΛΙΑ, 
ΓΑΛΛΙΑ, ΚΙΝΑ)  έχουν αποκλειστικά πια μόνο βόμβες Υδρογόνου ενώ οι νεότευκτες πυρηνικές 
δυνάμεις ΙΝΔΙΑ και ΠΑΚΙΣΤΑΝ έχουν μόνο πρωτόγονες βόμβες σχάσης. 
 
Η διαδικασία η οποία προκαλεί μία πυρηνική έκρηξη σε βόμβα Ουρανίου είναι σχετικά απλή: Δύο 
υποκρίσιμες μάζες Ουρανίου οπλικής βαθμίδας (Weapons Grade Uranium:WgU), που στο σύνολό τους 
όμως αποτελούν περισσότερο από μια κρίσιμη μάζα6 όταν ενωθούν, ωθούνται ταχύτατα από μία χημική 
έκρηξη και συγκρούονται μέσα σε ένα ισχυρό κύλινδρο, για παράδειγμα μία θαλάμη κανονιού. Στην 
κατάλληλη χρονική στιγμή, η υπερκρίσιμη μάζα Ουρανίου βομβαρδίζεται με νετρόνια από μια 
ηλεκτρονική πηγή7 (πχ Πολώνιο η Βηρύλλιο), τα οποία πυροδοτούν την αλυσιδωτή αντίδραση. Η 
μηχανική ισχύς του κυλίνδρου καθυστερεί τη διασπορά του πυρηνικού υλικού αυξάνοντας έτσι την 
απόδοση της συσκευής. 
Η βόμβα της Hiroshima8  κατασκευάστηκε με αυτό τον τρόπο και περιείχε 64,1 κιλά ουρανίου οπλικής 
βαθμίδας με ένα μέσο εμπλουτισμό 80%. Η απόδοσή της ήταν ισοδύναμη με 15 κιλοτόνους ΤΝΤ. Τα 
                                                           
5 Το Πλουτώνιο-239 ( 239 Pu ) πήρε το όνομά του από τον πλανήτη Πλούτωνα. Το όνομα αυτό σε συνδυασμό με τα ονόματα 
που δόθηκαν στους πυρήνες Ουράνιο-238 ( 238U ) και Ποσειδώνιο-239 ( 239 Np ) μας θυμίζουν την γενεαλογία των πυρήνων 
αυτών αφού η παράγωγή τους στον αντιδραστήρα ακολουθεί τη σειρά των πλανητών αυτών σε σχέση με τον ήλιο (Ουρανός –
Ποσειδώνας - Πλούτωνας), δηλαδή ένα νετρόνιο συλλαμβάνεται από ένα πυρήνα Ουρανίου για να προκύψει Ποσειδώνιο το 

οποίο με τη σειρά του μετατρέπεται με β-διάσπαση σε Πλουτώνιο: 
239 239238 239

24 2.4m dn U U Np Puβ β+ → ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→  
6 Στις αρχές του 1940 βρέθηκε πειραματικά ότι τουλάχιστον μερικά από τα νετρόνια που εκπέμπονται από τη σχάση των 
πυρήνων Ουρανίου ήταν αρκετά ενεργητικά για να σχάσουν νέους πυρήνες Ουρανίου. Σκέφθηκαν λοιπόν ότι μια 
αυτοσυντηρούμενη αλυσιδωτή αντίδραση σε μια μάζα Ουρανίου (κατά τη διάρκεια της οποίας δυο η περισσότερα  νετρόνια 
θα παράγονταν σε κάθε σχάση με αρκετή ενέργεια και ταχύτητα ώστε να διασπάσουν νέους πυρήνες Ουρανίου σε μικρό 
χρονικό διάστημα) θα απελευθέρωναν ένα ολοένα αυξανόμενο ποσό ενέργειας (με εκθετικό ρυθμό), τόσο γρήγορα ώστε να 
προκληθεί μία εκρηκτική έκλυση ενέργειας. 
Το αν μια τέτοια αλυσιδωτή αντίδραση μπορεί να συντηρηθεί εξαρτάται από τη μοίρα των νετρονίων που γεννιούνται από τη 
σχάση των πυρήνων του Ουρανίου. Ένα νετρόνιο μπορεί είτε να διαφύγει από τη μάζα του Ουρανίου χωρίς αλληλεπίδραση, ή 
να συλληφθεί από έναν πυρήνα χωρίς να προκαλέσει σχάση ή να σκεδαστεί ελαστικά ή ανελαστικά ή τέλος να σχάσει ένα 
πυρήνα δημιουργώντας δύο η περισσότερα νέα νετρόνια εκλύοντας παράλληλα ενέργεια. Η σχετική πιθανότητα αυτών των 
αντιδράσεων καθορίζει την εφικτότητα της αλυσιδωτής αντίδρασης. 
Η πιθανότητα αλληλεπίδρασης των νετρονίων με τους πυρήνες μπορεί να περιγραφεί ποσοτικά με την έννοια της “ενεργού 
διατομής”, η οποία είναι ένα μέτρο της πιθανότητας να συμβεί μια δεδομένη αντίδραση μεταξύ ενός νετρονίου δεδομένης 
ενέργειας και ενός πυρήνα. Η ενεργός διατομή ( )Eσ  είναι συνάρτηση της ενέργειας του νετρονίου-βλήματος καθώς και της 
εσωτερικής δομής του πυρήνα-στόχου.  Με δεδομένες τις ενεργές διατομές της σύλληψης, ανελαστικής και ελαστικής 
σκέδασης, σχάσης ή απλής διαφυγής νετρονίων από ένα πυρήνα, υπάρχει μια ποσότητα μάζας αρκετά μεγάλη ώστε να 
συντηρήσει μία αλυσιδωτή αντίδραση. Αυτή η ποσότητα ονομάζεται “κρίσιμη μάζα”. Οποιαδήποτε μικρότερη ποσότητα δεν 
θα συντηρήσει μια αλυσιδωτή αντίδραση (και φυσικά δεν μπορεί να εκραγεί). Οποιαδήποτε μεγαλύτερη ποσότητα αρχίζει 
αυθόρμητα μια αλυσιδωτή αντίδραση (και φυσικά μπορεί να εκραγεί αυθόρμητα). 
 
7 Η Νότιος Αμερική στις πυρηνικές βόμβες που κατασκεύασε παλαιότερα απλώς χρησιμοποίησε τα νετρόνια του φυσικού 
υπόβαθρου. 
8 Το κανόνι ζύγιζε 500 κιλά και είχε μήκος 2 μέτρα ενώ το συνολικό μήκος της ήταν 3,5 μέτρα. 
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πρώτα πυρηνικά όπλα είχαν εξαιρετικά μικρή απόδοση 9 10 σύντομα όμως η τεχνολογία αναπτύχθηκε και 
σήμερα οι αποδόσεις είναι τόσο υψηλές ώστε (θεωρητικά τουλάχιστον) αρκεί ένα μόνο κιλό11 
Πλουτωνίου για να κατασκευαστεί ένα πυρηνικό όπλο αν και τα περισσότερα βιβλία αναφέρουν μια μέση 
ποσότητα 4-6 κιλά Πλουτωνίου.  
 
 

 
Απλοϊκό σχήμα μιας πυρηνικής βόμβας «Διάταξης Θαλάμης» τύπου Χιροσίμα. 

 
Η διάταξη θαλάμης είναι τόσο σίγουρο ότι θα προκαλέσει πυρηνική έκρηξη ώστε η ομάδα του Los 
Alamos που εργαζόταν στο σχέδιο Manhattan  δεν τη δοκίμασε καν πριν τη χρησιμοποιήσει εναντίον της 
Χιροσίμα στις 6 Αυγούστου του 1945. 
 
 
                                                           
9 Ο Serber στο βιβλίο του (The Los Alamos Primer) δίνει μια απόδοση 2% για την βόμβα σχάσης ουρανίου της Χιροσίμα  
(γνωστή ως «Little Boy») ενώ για τη δοκιμή «Trinity» της βόμβας Πλουτωνίου  (γνωστή ως «Gadget» δηλαδή μαραφέτι) δίνει  
απόδοση 20% με μια ισχύ 18,6 κιλοτόνων. 
10 Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε μια ποσότητα 64,1 κιλά WgU (εμπλουτισμού 80%) από το οποίο 51,28 κιλά είναι 
Ουράνιο-235 το οποίο θα σχασθεί και θα δώσει εκρηκτική ενέργεια ενώ το υπόλοιπο θα είναι Ουράνιο-238 μαζί με κάποια 
ίχνη άλλων σχάσιμων ισοτόπων Ουρανίου τα οποία μπορούμε να αγνοήσουμε σε πρώτη προσέγγιση. Αφού σύμφωνα με τις 
αναφορές η συνολική εκρηκτική απόδοση ήταν περίπου 15.000 τόνοι νιτρογλυκερίνης (ΤΝΤ) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
τους υπολογισμούς του παραρτήματος σύμφωνα με τους οποίους η συνολική ισοδύναμη μάζα (ΤΝΤ) θα είναι 
MTNT(g)=17.000.000 M(g) ε, όπου ε ο συντελεστής απόδοσης του πυρηνικού όπλου και M(g) η ποσότητα του ουρανίου που 
σχάται. Αντικαθιστώντας τις τιμές MTNT=15.000.000.000 g και M(g)=51.280 g βρίσκουμε ότι ε=0,017, δηλαδή απόδοση 1,7% 
που είναι εξαιρετικά μικρή (nominal) αφού προφανώς περίπου το 98% του συνολικού πυρηνικού εκρηκτικού στη βόμβα της 
Χιροσίμα «πήγε χαμένο» 
11 Αν υποθέσουμε ότι το πυρηνικό όπλο ενός κιλού Πλουτωνίου είναι τόσο υψηλής τεχνολογίας ώστε να έχει απόδοση 89% 
τότε σύμφωνα με τον τύπο της παραπάνω σημείωσης θα έχουμε μια ισχύ ίση με αυτή της βόμβας της Χιροσίμα που 
χρησιμοποίησε 64 κιλά Oυρανίου οπλικής βαθμίδας. 
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ΟΥΡΑΝΙΟ ΠΟΛΩΝΙΟ ΠΛΟΥΤΩΝΙΟ  

 
 
Διάταξη είσρηξης12 
 
Η ίδια διαδικασία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση βομβών Πλουτωνίου εξ’ αιτίας της 
μικρής ταχύτητας των δύο βλημάτων μέσα στη θαλάμη του κανονιού. Οι βαρείς πυρήνες 240 241,Pu Pu  
κλπ, οι οποίοι είναι αναμεμιγμένοι με πυρήνες 239 Pu , υφίστανται συχνές αυθόρμητες σχάσεις με 
ταυτόχρονη εκπομπή νετρονίων. Συνεπώς στο χρόνο (χιλιοστά του δευτερολέπτου) που απαιτείται για να 
ενωθούν τα υποκρίσιμα τμήματα Πλουτωνίου μέσα στη θαλάμη του κανονιού, αδέσποτα νετρόνια της 
αυθόρμητης σχάσης των ισοτόπων Πλουτωνίου-240,241, 242 κλπ, θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
αρκετές σχάσεις και να ελευθερώσουν έτσι αρκετή ενέργεια ώστε να ανατινάξουν τη συσκευή και να 
σταματήσουν την αλυσιδωτή αντίδραση πριν την έκλυση ικανών ποσοτήτων ενέργειας από αυτή. 
 
Μία επιτυχής εναλλακτική προσέγγιση είναι να δημιουργηθεί ένας σφαιρικός θύλακας Πλουτωνίου13, ο 
οποίος σε κανονική πυκνότητα δεν αποτελεί κρίσιμη μάζα και να περιβληθεί από ένα κέλυφος ενός 
ανθεκτικού μετάλλου (Βολφράμιο, Ουράνιο-238) το οποίο θα δράσει ως ανακλαστήρας. Στη συνέχεια με 
τη χρήση χημικών εκρηκτικών (ΗΕ)14 προκαλείται μια ταχύτατη συμπίεση του ανακλαστήρα ο οποίος 
με τη σειρά του θα προκαλέσει την κατάρρευση του θύλακα και την αύξηση της πυκνότητας του σε 
τέτοιο  βαθμό ώστε το  υλικό να καταστεί υπερκρίσιμο. Την κατάλληλη χρονική στιγμή μια πηγή 
νετρονίων (εναρκτήρας)15 Πολωνίου-Βηρυλλίου16 θα δώσει μια ριπή νετρονίων η οποία θα αρχίσει την 
αλυσιδωτή αντίδραση της πυρηνικής έκρηξης 
 

                                                           
12 Ιmplosion assembly 
13 Γνωστός και ως “Plutonium Pit”. Η βόμβα «Fat Man», σύμφωνα με τον Serber, περιείχε 6,1 κιλά WgPu (Oralloy) και είχε 
μια εκρηκτική απόδοση 22 κιλοτόνους ΤΝΤ δηλαδή η απόδοσή του ήταν 22% 
14 High Explosives 
15 Initiator 
16 Το Βηρύλλιο, όπως και άλλο ελαφροί πυρήνες, ελευθερώνει νετρόνια όταν βομβαρδίζεται με α-σωμάτια σύμφωνα με την 
πυρηνική αντίδραση 9 4 9 4

3 2 3 2Be He Be n He+ → + + . Χρειάζεται συνεπώς ένα ισχυρό α-ραδιενεργό υλικό όπως το 
Πολώνιο-210 το οποίο θα δώσει την κατάλληλη πηγή σωματίων άλφα. Τα δύο αυτά υλικά του εναρκτήρα παραμένουν 
απομονωμένα μέχρι την στιγμή της έναρξης της αλυσιδωτής αντίδρασης. 
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Το μέγεθος του θύλακα Πλουτωνίου στην πυρηνική βόμβα Πλουτωνίου (τύπου Ναγκασάκι) 

 
 
 
Κατά την κατασκευή της βόμβας «Fat Man» οι χημικοί και οι μηχανικοί του Los Alamos δημιούργησαν 
32 συγκλίνοντες εκρηκτικούς φακούς με τη μορφή πολυγωνικών δοκίδων οι οποίες περιέβαλαν την κοίλη 
σφαίρα Πλουτωνίου με τον ίδιο τρόπο που οι πολυγωνικές δοκίδες της μπάλας ποδοσφαίρου συγκλίνουν 
στο κέντρο της.  
 

 
Η διάταξη των πολυγωνικών δοκίδων που περιβάλλουν τον θύλακα Πλουτωνίου στην πυρηνική κεφαλή. 
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Oι δοκίδες συνδέονται με ένα πολυσημειακό πυροκροτητή ο οποίος τις πυροδοτεί ταυτόχρονα έτσι ώστε 
τα εκρηκτικά ωστικά κύματα να καθίστανται συγκλίνοντα και να προσκρούουν ταυτόχρονα στην 
επιφάνεια του ανακλαστήρα (και κατά συνέπεια στην επιφάνεια της σφαίρας Πλουτωνίου). Κατ’αυτόν 
τον τρόπο εξασκούνται πιέσεις χιλιάδων τόνων ανά τετραγωνικό εκατοστό της επιφάνειας της σφαίρας, 
ελαττώνοντας έτσι τον όγκο της υποκρίσιμης σφαίρας Πλουτωνίου και καθιστώντας την υπερκρίσιμη. 
Μετά την έναρξη της αλυσιδωτής αντίδρασης, μέσω του εναρκτήρα-πυροκροτητή, το κέλυφος Ουρανίου-
238 συγκρατεί το Πλουτώνιο όσο γίνεται περισσότερο αυξάνοντας την απόδοση της συσκευής. 
 
 

   
 
Η εξωτερική μορφή της πρωτόγονης βόμβας Πλουτωνίου (τύπου Ναγκασάκι). Παρατηρείστε τα καλώδια που συνδέονται με 
βύσματα με τις εκρηκτικές δοκίδες. Τα καλώδια αυτά συνδέονται όλα με ένα σημειακό πυροκροτητή που τις πυροδοτεί 
ταυτόχρονα προκειμένου να ξεκινήσει η αλυσιδωτή αντίδραση. 
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Διάταξη ενισχυμένης σχάσης17 
  Για να αυξήσουν την απόδοση της διάταξης είσρηξης, οι σχεδιαστές όπλων εισήγαγαν μικρά ποσά 
Δευτερίου και Τριτίου στον θύλακα της σφαίρας Πλουτωνίου-239. Ποσότητα 8-10 γραμμαρίων Τριτίου 
αρκούν για να αυξήσουν την απόδοση της διαδικασίας σχάσης.  
 
Και πάλι η διαδικασία της έκρηξης είναι η ίδια με αυτήν την διάταξης είσρηξης μόνο που τώρα η 
υψηλότατη πίεση που δημιουργείται από όλη τη διαδικασία έκρηξης υπερθερμαίνει το μίγμα Δευτερίου-
Τριτίου στο κέντρο της σχάσιμης σφαίρας του Πλουτωνίου, προκαλώντας τη σύντηξή18 τους και συνεπώς 
την εκπομπή ενός μεγάλου αριθμού ταχέων νετρονίων που ενισχύουν τη σχάση του Πλουτωνίου-239. Οι 
ανακλαστήρες Βηρυλλίου και Ουρανίου-238 συμβάλλουν στη συγκράτηση του συστήματος για όσο το 
δυνατόν περισσότερο χρόνο και ενισχύουν την απόδοση των νετρονίων με τους εξής δύο τρόπους  
Αντανακλούν μερικά από τα εκπεμπόμενα κατά τη σχάση ταχέα νετρόνια πίσω στον πυρήνα της διάταξης 
μέσω ελαστικών σκεδάσεων 
 
Οι πυρήνες του Ουρανίου-238 του ανακλαστήρα σχώνται από τα ταχέα νετρόνια19 εκλύοντας ενέργεια 
και παράγοντας νέα νετρόνια. 
 
Τα πρόσθετα νετρόνια που παράγονται από την αντίδραση σύντηξης και τη σχάση του Ουρανίου-238 
συνεισφέρουν στη διάσπαση μεγάλου ποσοστού πυρήνων Πλουτωνίου και Ουρανίου, ώστε ένα μοντέρνο 
όπλο ενισχυμένης σχάσης μπορεί να έχει απόδοση σχάσης μέχρι και 80%. 
 
 

                                                           
17 Boosted fission weapon 
18Η θερμοπυρηνική αντίδραση σύντηξης Δευτερίου-Τριτίου είναι 2 3 4

1 1 2 17,6H H He n MeV+ → + + και πραγματοποιείται 
σε θερμοκρασίες της τάξης του ενός εκατομμυρίου βαθμών Κελσίου. Το πρόβλημα όμως που υπάρχει είναι ότι σε κανονικές 
συνθήκες το Δευτέριο και Τρίτιο είναι αέρια ενώ για να αποθηκευτούν πρέπει να είναι σε υγρή κατάσταση. Όπως 
χαρακτηριστικά λέει στο βιβλίο του ο Κώστας Τσίπης «θα χρειαζόταν ένα τεράστιο ψυγείο πάνω στην πυρηνική βόμβα» για 
την ψύξη των υλικών αυτών. Το πρόβλημα όμως ξεπερνιέται με την χρήση ενός μίγματος Λιθίου-Δευτερίου (LiD) που είναι 
σε στερεά μορφή. Tα νετρόνια που παράγονται από τη σχάση του Πλουτωνίου βομβαρδίζουν το LiD και παράγουν Tρίτιο 
σύμφωνα με την αντίδραση 6 4 3

3 2 1 4,6Li n He H MeV+ → + + . Στην συνέχεια το Τρίτιο που παράγεται με τον τρόπο αυτό 
κάτω από την υψηλή θερμοκρασία της πυρηνικής έκρηξης αντιδρά με το Δευτέριο του LiD  και έτσι επιτυγχάνεται η σύντηξη. 
19 Είδαμε ότι οι πυρήνες Ουρανίου-238 σχώνται μόνο από ταχέα νετρόνια και ο μόνος τρόπος να παραχθούν αυτά είναι μέσω 
άλλων σχάσεων η σύντηξης. 
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Το «μαραφέτι» (βόμβα σχάσης Πλουτωνίου τύπου Ναγκασάκι) λίγο πριν τη δοκιμή του στο Αλαμογκόρντο του Λος Άλαμος. 
Η βόμβα σχάσης Πλουτωνίου δοκιμάστηκε πριν τη χρήση της σε αντίθεση με την βόμβα σχάσης ουρανίου (Χιροσίμα) που δεν 
δοκιμάστηκε ποτέ διότι ήταν απολύτως σίγουρο ότι «δούλευε».  
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Απλοϊκό σχήμα μιας πυρηνικής βόμβας ενισχυμένης σχάσης 

 
 
 

 
Ομοιώματα των πρώτων πυρηνικών όπλων, η διάτάξη θαλάμης τύπου Χιροσίμα (αριστερά) και η διάταξη είσρηξης τύπου 
Ναγκασάκι (δεξιά). Το ίδιο μέγεθος αναμένεται να έχουν τα πρώτα πυρηνικά όπλα σχάσης των επίτοκων πυρηνικών χωρών . 
 

Οι βόμβες Υδρογόνου και οι βόμβες Νετρονίων δεν θα αναλυθούν εδώ20 (αν και η τεχνολογία τους είναι 
γνωστή στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Όπλων) διότι εξ’ αιτίας του εξαιρετικά υψηλού τεχνολογικού τους 
επιπέδου είναι μάλλον αδύνατο να κατασκευαστούν σήμερα από την Ινδία, το Πακιστάν η το Ιράν. 

                                                           
20 Για επιπλέον πληροφορίες οι αναγνώστες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της «Αθηνάς» όπου η παρούσα μελέτη 
υπάρχει έγχρωμη με εικόνες υψηλής ανάλυσης. 
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11. Εμπλουτισμός Ουρανίου 
 
 
Γενικές ιδιότητες Ουρανίου 
 
Το φυσικό Ουράνιο εμπεριέχεται στο μετάλλευμα Ουρανίου με τη μορφή πισσουρανίτη ( 3 8U O 21) που 
είναι ένα μίγμα των οξειδίων 2 3,UO UO . Ο πισσουρανίτης βρίσκεται στο ακατέργαστο μετάλλευμα σε 
αναλογία κατά βάρος περίπου 0.5% (Αυστραλία) έως 20% (Καναδάς), έτσι ώστε για κάθε τόνο 
μεταλλεύματος (ανάλογα με το  μεταλλείο)  να παίρνουμε από 5 έως 200 κιλά πισσουρανίτη.  
Το Ουράνιο είναι ασημόχρωμο στην ακατέργαστη του μορφή και αποτελείται από τρία διαφορετικά 
ισότοπα: Ουράνιο-238 ( 238

92U ), Ουράνιο-235 ( 235
92U ), Ουράνιο-234 ( 234

92U ) με τις εξής αναλογίες κατά 
βάρος: 238

92U  (99.28%), 235
92U  (0.71% ), 234

92U (0.0055%). Όλα τα παραπάνω ισότοπα είναι ραδιενεργά και 
μεταπίπτουν με α και β διασπάσεις σε ελαφρότερα ισότοπα όπως το Θόριο, το Ράδιο, τα ισότοπα 
Μολύβδου κλπ, μέχρι να καταλήξουν στο σταθερό ισότοπο του Μολύβδου-206.  
Τα ισότοπα του  Ουρανίου αν και έχουν το ίδιο αριθμό πρωτονίων (92) που τους δίνει τις ίδιες 
φυσικοχημικές ιδιότητες, έχουν διαφορετικό αριθμό νετρονίων που τους προσδίδει διαφορετικές 
ραδιολογικές ιδιότητες. Κατά συνέπεια το κάθε ισότοπο έχει τον δικό του ρυθμό και τρόπο διάσπασης, 
αλληλεπιδρά διαφορετικά με άλλα υποατομικά σωματίδια και φυσικά έχει διαφορετικό δείκτη 
επικινδυνότητας.  
Αν και τo ισότοπo 235

92U  είναι σε αναλογία μικρότερη από 1% κατά βάρος στο φυσικό Ουράνιο η 
ραδιενέργειά του είναι τουλάχιστον εφτά φορές μεγαλύτερη από αυτή του 238

92U  ανά μονάδα βάρους. 
Αντίστοιχα το απειροελάχιστο 234

92U  έχει 18.000 φορές μεγαλύτερη ραδιενέργεια από το ισότοπο 238
92U . 

Έτσι λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι σε μία ποσότητα φυσικού ουρανίου το 49% της ραδιενέργειας 
προέρχεται από το 234

92U ενώ τα ισότοπα 235
92U , 238

92U  δίνουν αντίστοιχα ποσοστά ραδιενέργειας 2,2% και 
48,8%.  
Η ενεργός διατομή του Ουρανίου-238 είναι πολύ μικρή για να δώσει την σχάση που απαιτείται στους 
αντιδραστήρες και τα πυρηνικά όπλα. Αντιθέτως το Ουράνιο-235 έχει μεγαλύτερη ενεργό διατομή και 
συνεπώς η αύξηση της συγκέντρωσης του είναι πρωταρχικής σημασίας στην παραγωγή πυρηνικής 
ενέργειας. Η αύξηση αυτή επιτυγχάνεται με τις μεθόδους που αναλύονται στη συνέχεια.  
 
Εμπλουτισμός και απεμπλουτισμός του Ουρανίου 
 
Πριν τη χρήση του σε πυρηνικούς αντιδραστήρες και πυρηνικά όπλα το Ουράνιο πρέπει να 
«εμπλουτιστεί», που σημαίνει να αυξηθεί η συγκέντρωση κατά βάρος στο ισότοπο 235

92U  . Ειδικότερα το 
Ουράνιο που θα χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο των αντιδραστήρων πρέπει να έχει 2%-5% κατά βάρος 235

92U  
ενώ αντίστοιχα το Ουράνιο των πυρηνικών όπλων έχει υψηλή καθαρότητα σε 235

92U , της τάξης των 97% 
κ.β. Η διαδικασία εμπλουτισμού θα δώσει ως προϊόν ένα υλικό που προσεγγιστικά θα περιέχει 238

92U  σε 

                                                           
21 «yellowcake» η «pitchblende» η αλλιώς πισσουρανίτης 
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αναλογία 97% (πυρηνικά καύσιμα) και 5% (πυρηνικά όπλα), ενώ θα προκύψει και ένα υποπροϊόν που θα 
περιέχει 0.2% 235

92U  και 99.8%  238
92U  που ονομάζεται εκφυλισμένο Ουράνιο (Depleted Uranium η απλά 

DU).  
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Σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί η ποσότητα του 234

92U  στο DU είναι και ποσοτικά (αλλά και 
ραδιολογικά) αμελητέα22. 
 
Πίνακας 3.1.1:  Ισότοπα φυσικού και εκφυλισμένου ουρανίου 
Ισότοπο Χρόνος ημιζωής 

(χρόνια) 
Ειδική Ενεργότητα23 
(Ci/g) 

Συγκέντρωση24  
 (% κατά βάρος) 

   Natural U Deplet
U-234 2.46⋅105 6.22⋅10–3 0.0054 0.0007 
U-235 7.04⋅108 2.16⋅10–6 0.711 0.2 
U-236 2.34⋅107 6.47⋅10–5  0.003 
U-238 4.47⋅109 3.36⋅10–7 99.28 99.8 
Φυσικό Ουράνιο   6.85⋅10–7   
Εκφυλισμένο Ουράνιο (DU)  3.85⋅10–7   

 
 
 
 
 
Παραγωγή 6UF  και 4UCl  
Πριν τον ισοτοπικό εμπλουτισμό του Ουρανίου θα πρέπει να γίνει επεξεργασία του μεταλλεύματος που 
θα οδηγήσει στην παραγωγή χημικών ουσιών που θα μπορέσουν στη συνέχεια  να χρησιμοποιηθούν 
άμεσα στην προσαύξηση της συγκέντρωσης του Ουρανίου-235. Το προϊόν της επεξεργασίας του 
μεταλλεύματος  Ουρανίου, που όπως είπαμε είναι γνωστό ως πισσουρανίτης με χημικό τύπο 3 8U O , 
περιέχει συνήθως 60%-80% Ουράνιο και έως 20% προσμίξεις.  Ο πισσουρανίτης θα αποθηκευθεί σε 
βαρέλια (συνήθως) των 200 λίτρων και θα οδηγηθεί στο επόμενο στάδιο της επεξεργασίας σκοπός της 
οποίας είναι να παραχθούν δύο βασικές χημικές ουσίες υψηλής καθαρότητας:  
 
Εξαφθοριούχο Ουράνιο25 ( )6UF  
 
Τετραχλωριούχο Ουράνιο 4UCl   
 
                                                           
22 Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το U-234 είναι α-ραδιενεργό και καταλήγει συνήθως σε ελαφρώς διεγερμένους πυρήνες που 
εκπέμπουν ασθενή γάμμα ακτινοβολία. 
23 Ειδ. Ενεργότητα (Ci/g) = 3.57⋅105/At½, όπου  A είναι το ατομικό βάρος και t½ ο χρόνος ημιζωής σε xρόνια. 
24Γενικά η συγκέντρωση U-235 στο εκφυλισμένο Ουράνιο κυμαίνεται από 0.2% έως 0.3%. Το  DU που χρησιμοποιείται από 
το Υπ.Άμυνας των ΗΠΑ περιέχει περίπου 0.2% U-235 και μόνο ίχνη από U-236 (από επενεπεξεργασμένο ουράνιο).. Στο  DU 
που περιέχει 0.2% U-235, η συγκέντρωση U-234 είναι περίπου 6.4 έως 7.2 ppmw, ανάλογα με την συγκέντρωση του U-235 
στο εμπλουτισμένο προϊόν . 
25 Γνωστό ως hex (χεξ) 
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Υπάρχουν δύο διαδικασίες παραγωγής ( )6UF  από τις πρώτες ύλες: 
 
Η υγρή μέθοδος 
Στη μέθοδο αυτή το 3 8U O  διαλύεται σε νιτρικό οξύ 3HNO  και το αδιάλυτο ίζημα απομακρύνεται με 
φιλτράρισμα η φυγοκέντρηση. Το Ουράνιο διαχωρίζεται από το όξινο διάλυμα με τη μορφή νιτρικού 
ουρανιλίου το οποίο μετατρέπεται σε τριοξείδιο του ουρανίου 3UO  με θερμική αφαίρεση αζώτου. Στη 
συνέχεια το 3UO  μετατρέπεται σε διοξείδιο του ουρανίου 2UO  με υδρογόνο η με αμμωνία 3NH .  
 
Η ξηρή μέθοδος 
Με τη μέθοδο αυτή ο εμπλουτισμός πραγματοποιείται συνεχώς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η οποία 
παράγει αμμωνιακά άλατα του Ουρανίου. Αυτά τα άλατα μετατρέπονται σε 3UO  με θέρμανση και στη 
συνέχεια, με επίδραση υδρογόνου η αμμωνίας όπως και στην υγρή μέθοδο, παράγεται το 2UO . 
 
Τα επόμενα βήματα για την παραγωγή του 6UF  είναι κοινά και για τις δύο μεθόδους με την έννοια ότι το 

2UO  μετατρέπεται σε 4UF  με υδρογονοφθορίωση (χρησιμοποιώντας αέριο υδροφθόριο HF ). Στη 
συνέχεια το 4UF  μετατρέπεται σε 6UF  χρησιμοποιώντας ηλεκτρολυτικά παραγόμενο φθόριο ( )2F  σε 
αέρια μορφή. Στην ξηρή μέθοδο το 6UF  εμπλουτίζεται με μια διαδικασία απόσταξης δύο βημάτων. 
Άμεση φθορίωση του 3UO  σε 6UF  έχει χρησιμοποιηθεί άλλά αυτή η διαδικασία είναι κατάλληλη για 
μικρής κλίμακας εμπλουτισμό. 
 
Όσον αφορά τη διαδικασία παραγωγής 4UCl  αυτή είναι σχετικά απλή και συνοψίζεται στην αντίδραση 
CCl4  με καθαρό 2UO  σε θερμοκρασία 650 C0  
 
Οι δύο χημικές ενώσεις 6UF  και 4UCl  θα χρησιμοποιηθούν στις περαιτέρω διαδικασίες εμπλουτισμού ως 
πρώτη ύλη. Η πρώτη ένωση κυριαρχεί στην πλειοψηφία των μεθόδων ενώ η δεύτερη χρησιμοποιείται στη 
μέθοδο του ηλεκτρομαγνητικού διαχωρισμού. 
Οι διαδικασίες που αναλύθηκαν χρησιμοποιούνται ευρέως στην επεξεργασία του πισσουρανίτη και οι 
τεχνολογίες που τις χαρακτηρίζουν είναι αυτές που χρησιμοποιούν  3 2 4, , ,HF NH F CCl  για την παραγωγή 

6UF  και 4UCl  
 
Ισοτοπικός εμπλουτισμός Ουρανίου  
Το δυσκολότερο βήμα μιας επιτόκου χώρας26 προς την κατασκευή πυρηνικών όπλων η πυρηνικού 
αντιδραστήρα είναι η απόκτηση των σχάσιμων υλικών. Η χώρα αυτή θα   πρέπει να αποκτήσει το 
οικονομικό, τεχνολογικό και βιομηχανικό υπόβαθρο για την απόκτηση και διαχείριση  των υλικών 
αυτών. Δεν είναι τυχαίο ότι η παραγωγή Ουρανίου υψηλής καθαρότητας απορρόφησε πάνω από το 80% 
του προϋπολογισμού του σχεδίου Manhattan το 1945 στο Los Alamos (1,9 δισ.δολλάρια του 1945). 

                                                           
26 Proliferant country 
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Τα σχάσιμα υλικά που παράγουν ελεγχόμενη (πυρηνικοί αντιδραστήρες) η ανεξέλεγκτη (όπλα) ενέργεια 
είναι κυρίως τα δύο ισότοπα του Ουρανίου U,U 233235  και το Πλουτώνιο Pu239 . Ο εμπλουτισμός 
Ουρανίου ανάλογα με το ποσοστό του U235  που περιέχει το τελικό προϊόν παράγει τις εξής δύο 
κατηγορίες Ουρανίου 
 
Ουράνιο χαμηλού εμπλουτισμού (LEU)27  
Στο προϊόν αυτό υπάρχει αναλογία του ισοτόπου 235 σε σαφώς μεγαλύτερη αναλογία από την φυσική 
(0,72%)  αλλά συνήθως δεν υπερβαίνεται το ποσοστό 5% . Το ουράνιο αυτό είναι κατάλληλο για την 
παραγωγή ενέργειας στους πυρηνικούς αντιδραστήρες. 
 
Ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού (HEU)28 
Στο προϊόν αυτό έχουμε σαφώς μεγαλύτερη ισοτοπική αναλογία σε Ουράνιο-235 από αυτή του LEU και 
συνήθως εννοούμε αναλογία σε ποσοστό 90% η  υψηλότερη. Το ΗEU ονομάζεται επίσης και Ουράνιο 
οπλικής βαθμίδας (WgU)29 αφού χρησιμοποιείται στην κατασκευή όπλων.  
 
Αξίζει να αναφέρουμε ότι ακόμη και σήμερα υπάρχει ένας όρος για μια κατηγορία εμπλουτισμένου 
Ουρανίου οπλικής βαθμίδας, Oralloy:Oak Ridge alloy, ο οποίος πηγάζει από το κράμα που 
κατασκευάστηκε στο Oak Ridge στη διάρκεια του 2ου παγκοσμίου πολέμου και περιέχει Ουράνιο σε 
ποσοστό 93,5%.  
 
Οι μέθοδοι ισοτοπικού διαχωρισμού (εμπλουτισμού ουρανίου) είναι: 
 
1) Ηλεκτρομαγνητικός διαχωρισμός (EMIS30) 
Η διαδικασία βασίζεται στην αρχή του φασματογράφου μάζας. Δύο φορτισμένα σωματίδια που 
εισέρχονται σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο θα διαγράψουν κυκλικές τροχιές με διαφορετικές ακτίνες. 
Ειδικότερα δύο ιόντα Ουρανίου ++ U,U 238235 που έχουν το ίδιο φορτίο αλλά διαφορετική μάζα θα 
διαγράψουν ημικυκλικές τροχιές σε ομογενές πεδίο με διαφορετικές ακτίνες. Εάν οι κινητικές τους 
ενέργειες κατά την είσοδο τους είναι ίσες τότε η ακτίνα της τροχιάς του βαρύτερου ιόντος +U238  θα είναι  
μεγαλύτερη από του ελαφρύτερου +U235 . Η διαφορά αυτή των ακτίνων επιτρέπει το διαχωρισμό των 
ισοτόπων και τη συλλογή τους σε «θύλακες συλλογής». Η διαδικασία αυτή παράγει Ουράνιο οπλικής 
βαθμίδας (WgU) σε δύο στάδια . Για την παραγωγή όμως αξιόλογης ποσότητας χρειάζονται εκατοντάδες 
τέτοιες διατάξεις εξ’αιτίας της μικρής απόδοσης της μεθόδου και του μεγάλου χρόνου που μεσολαβεί 
μεταξύ των διαδοχικών  σταδίων. 
Τα ιόντα Ουρανίου συλλέγονται στους θύλακες (δεξαμενές) που βρίσκονται σε καταστάσεις κενού μέσα 
στο ισχυρότατο μαγνητικό πεδίο. Η πηγή των ιόντων είναι ατμοί τετραχλωριούχου Ουρανίου 4UCl που 
προήλθαν από ηλεκτρική θέρμανση στερεού 4UCl . Ειδικότερα τα μόρια του 4UCl  βομβαρδίζονται με 
ηλεκτρόνια για να παραχθούν ιόντα +U . Τα ιόντα αυτά επιταχύνονται με μεγάλες ταχύτητες με ένα 
ισχυρό ηλεκτρικό δυναμικό και, μετά την είσοδό τους στο ομογενές  μαγνητικό πεδίο, ακολουθούν  μία 
                                                           
27 LEU: Low Enriched Uranium 
28 HEU:Highly Enriched Uranium 
29 WgU :Weapons grade Uranium 
30 Electromagnetic Isotope Separation 
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κυκλική τροχιά κάθετη στο μαγνητικό πεδίο. Στις ΗΠΑ, οι διατάξεις  EMIS   είναι τέτοιες ώστε η δέσμη 
των ιόντων διαγράφει ένα τόξο 0180  πριν τα ιόντα περάσουν από τα διαφράγματα συλλογής. Ένα 
μεγάλο πρόβλημα είναι επίσης η μικρή απόδοση της μεθόδου. Ειδικότερα λιγότερο από τη μισή 
ποσότητα 4UCl  μετατρέπεται στα επιθυμητά ιόντα +U  ενώ επίσης λιγότερα από τα επιθυμητά ιόντα 
συλλέγονται τελικά. Η διαδικασία συλλογής και απομάκρυνσης των άχρηστων υποπροϊόντων από το 
εσωτερικό των δεξαμενών είναι επίπονη, χρονοβόρα και αυξάνει δραματικά τον απαιτούμενο χρόνο 
λειτουργίας ενώ ελαττώνει παράλληλα την απόδοση της μεθόδου EMIS. 
  
Η μέθοδος EMIS στις ΗΠΑ για την κατασκευή οπλικής βαθμίδας Ουρανίου έχει τα εξής δύο στάδια: 
 
Φυσικό η ελαφρώς  εμπλουτισμένο ουράνιο εμπλουτίζεται σε βαθμό 12%-20%. 
 
Το προϊόν του πρώτου σταδίου εμπλουτίζεται περαιτέρω σε ποσοστό οπλικής βαθμίδας (>90%). 
 

 
Η αρχή της μεθόδου ΕMIS 

 
 
 
Για να γίνει ελαχιστοποίηση του χώρου και των απαιτούμενων υλικών τα στάδια αυτά 
πραγματοποιούνται σε συνεχείς ωοειδείς η ορθογώνιες διατάξεις που λέγονται στίβοι. Στις διατάξεις 
αυτές οι δεξαμενές εναλλάσσονται  με τους ηλεκτρομαγνήτες. Για την ιστορία αναφέρουμε ότι η μέθοδος 
EMIS αναπτύχθηκε το 1945 στο πανεπιστήμιο Berkeley των ΗΠΑ με τη χρήση κύκλοτρων (cyclotrons) 
και για το λόγο αυτό οι μονάδες διαχωρισμού ονομάζονται καλουτρόνια31 . 

                                                           
31 CALUTRONS=CAL(ifornia)+U(ranium)+Cyclo(TRONS) 
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Η μέθοδος EMIS είναι δυαδική δηλαδή χρησιμοποιήθηκε και για ειρηνικούς σκοπούς όπως η παραγωγή 
διαφόρων ισοτόπων. Αν και η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τις μεγάλες πυρηνικές 
δυνάμεις για την παραγωγή Ουρανίου οπλικής βαθμίδας, τα προβλήματα που τη συνοδεύουν σε 
συνδυασμό με τη χαμηλή της απόδοση οδήγησαν στην εγκατάλειψή της. Όμως μπορεί σήμερα κάλλιστα 
να αποτελέσει μια άμεση επιλογή επίτοκων κρατών αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα πρόγραμμα 
παραγωγής Ουρανίου οπλικής βαθμίδας μικρής κλίμακας , όπως έγινε (σύμφωνα με την UNSCOM)32 με 
το Ιράκ. 
 
2) Θερμική διάχυση (TDIS33) 
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί τους νόμους μετάδοσης της θερμότητας σε λεπτά υμένεα  η αέρια για να 
πετύχει τον ισοτοπικό διαχωρισμό. Με την ψύξη ενός καθέτου υμένεου στη μία του πλευρά και την 
ταυτόχρονη θέρμανση της άλλης θα έχουμε τη δημιουργία  ρευμάτων μεταφοράς τα οποία θα 
προκαλέσουν μια ροή προς τα άνω στην θερμή πλευρά και μια ροή προς τα κάτω στην ψυχρή πλευρά. 
Υπό τις συνθήκες αυτές θα έχουμε διάχυση των ελαφρότερων μορίων U235  προς την θερμή πλευρά και 
των  βαρύτερων U238  προς την ψυχρή πλευρά. Οι κινήσεις αυτές σε συνδυασμό με τα ρεύματα 
μεταφοράς θα συγκεντρώσουν τα  ελαφρά μόρια U235  στην κορυφή του υμέναιου ενώ τα βαρύτερα  
μόρια U238  θα συγκεντρωθούν στη βάση. 
 
Η μέθοδος TDIS χαρακτηρίζεται από την απλότητά του, το μικρό οικονομικό κόστος και τη μεγάλη 
κατανάλωση θερμότητας που απαιτείται. Στο 2ο παγκόσμιο πόλεμο η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε για 
την παραγωγή πρώτης ύλης για την EMIS  μέθοδο. Ένα μεγάλο εργοστάσιο που αποτελούνταν από 2100 
στήλες μήκους 15 μέτρων λειτούργησε στο Oak Ridge για ένα χρόνο παράγοντας Ουράνιο με 
καθαρότητα μικρότερη από 1% σε U235 . Κάθε στήλη αποτελούνταν από τρεις   ομοαξονικούς 
κυλίνδρους. Στο χώρο μεταξύ του εξωτερικού και του  μεσαίου κυλίνδρου κυκλοφορούσε ψυχρό νερό 
ενώ στον εσωτερικό κύλινδρο υπήρχε ατμός. Το υγρό 6UF  γέμιζε το χώρο μεταξύ του εσωτερικού και 
ενδιάμεσου κυλίνδρου. 
Η  μέθοδος  αυτή εγκαταλείφθηκε στις ΗΠΑ , και το αντίστοιχο εργοστάσιο στο Oak Ridge  διαλύθηκε 
μετά την εισαγωγή της μεθόδου της αεριώδους διάχυσης ( τη δεκαετία του 40) η οποία έχει μεγαλύτερη 
ενεργειακή απόδοση (κατά ένα συντελεστή 140). Σήμερα η μέθοδος TDIS χρησιμοποιείται για 
ερευνητικούς σκοπούς στο διαχωρισμό ισοτόπων ευγενών αερίων  και άλλων ελαφρών ισοτόπων. 
 
   
3) Αεριώδης διάχυση(GDIS34) 
Η μέθοδος αυτή υπήρξε εξαιρετικά δημοφιλής τόσο για την παραγωγή HEU (οπλική βαθμίδα) όσο και 
για την παραγωγή LEU (καύσιμο αντιδραστήρων). Η πρώτη της χρήση έγινε στο 2ο παγκόσμιο πόλεμο 
από τις ΗΠΑ ενώ μετά τον πόλεμο χρησιμοποιήθηκε κυρίως για την παραγωγή LEU μέχρι το 1992 που 
εγκαταλείφθηκε. Η Κίνα και η Γαλλία χρησιμοποιούν σήμερα GDIS εργοστάσια ενώ η Ρωσία έχει 
καταφύγει σε πιο ελκυστικές μεθόδους όπως αυτή της φυγοκέντρησης αερίου που θα αναλύσουμε 

                                                           
32 UN Special Commission 
33 Thermal Diffusion Isotope Separation 
34 Gaseous Diffusion Isotope Separation 
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παρακάτω. Η μέθοδος GDIS35 στηρίζεται στο φαινόμενο του διαχωρισμού που υφίστανται τα μόρια ενός 
αερίου καθώς αυτό διέρχεται μέσα από ένα πορώδες φράγμα. Τα ελαφρότερα μόρια του αερίου 
ταξιδεύουν ταχύτερα και συνεπώς τείνουν να συγκρούονται συχνότερα με τα μόρια του πορώδους 
φράγματος. Συνεπώς τα μόρια αυτά έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να διαπεράσουν το φράγμα από τα 
βαρύτερα. Για το 6UF  οι διαφορές στις ταχύτητες μεταξύ των μορίων που περιέχουν U235  και U238  
είναι μικρές (της τάξης των 0,4%) και συνεπώς ο βαθμός διαχωρισμού είναι μικρός. Άρα ακόμη και για 
το ουράνιο χαμηλού εμπλουτισμού απαιτούνται πολλά διαδοχικά στάδια.  
 
 

 
Η αρχή της μεθόδου GDIS. 

 
Η μέθοδος GDIS είναι μάλλον ασύμφορη και απωθητική για τον εμπλουτισμό Ουρανίου αφού ενέχει 
πολλές δυσκολίες όπως η παραγωγή καταλλήλων μεμβρανών, μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, απόκτηση 
εξειδικευμένων συσκευών κλπ. 
                                                           
35 Το κλειδί για  μια επιτυχημένη διάταξη GDIS είναι η πορώδης μεμβράνη διαχωρισμού. Το υλικό αυτό πρέπει να πληροί τις 
εξής προϋποθέσεις : 
Α) Οι πόροι πρέπει να είναι πολύ μικροί (διάμετρος της τάξης m10 8− ) και ομοιόμορφου μεγέθους 
Β)  Η πυκνότητα των πόρων να είναι μεγάλη ώστε να επιτυγχάνεται μία υψηλή ροή δια μέσου του πετάσματος 
Γ) Η  μεμβράνη πρέπει να είναι ανθεκτική στη διαβρωτική δράση του αερίου 6UF .  
Συνήθη υλικά για τη μεμβράνη είναι οξείδια του  Νικελίου και του Αλουμινίου. 
Η διάταξη της μεθόδου GDIS είναι ογκώδης και ενεργοβόρα. Αποτελείται από τις εξής συνιστώσες: 
Α) Μετατροπέας (Ένα μεγάλο κυλινδρικό  δοχείο που περιέχει το πέτασμα). 
Β) Συμπιεστής (Μία συσκευή  οποία θα εξασκήσει την απαιτούμενή πίεση στο αέριο για να διαπεράσει το πέτασμα). 
Γ) Ηλεκτρικός κινητήρας (Ο κινητήρας αυτός δίνει την απαραίτητη ενέργεια στο συμπιεστή)  
Δ) Απαγωγός θερμότητας (Απαιτείται για την απομάκρυνση της θερμότητας από το συμπιεστή). 
Ε) Βαλβίδες και σωληνώσεις 
Η διάταξη πρέπει να είναι αεροστεγής και ιδιαίτερα ο συμπιεστής έτσι ώστε να μην υπάρχει εκροή αερίου ούτε εισροή αέρα. 
Τα υλικά που εκτίθενται στην διαβρωτική δράση του 6UF  (σωληνώσεις, συμπιεστές κλπ.) πρέπει να είναι ανθεκτικά και 
όπως αναφέραμε αυτά είναι κυρίως Νικέλιο και Αλουμίνιο. Ασφαλώς, μια μεγάλης κλίμακας διαδικασία εμπλουτισμoύ 
Ουρανίου με την μέθοδο GDIS θα απαιτούσε και βοηθητικές διατάξεις όπως εκτεταμένο δίκτυο διανομής ενέργειας,  πύργοι 
ψύξης για τα θερμά απόβλητα αέρια του συμπιεστή, εγκαταστάσεις φθορίωσης, εργοστάσιο παραγωγής μεμβρανών κλπ. 
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4) Φυγοκέντρηση αερίου (GCIS) 36 
Αν και η μέθοδος αυτή εγκαταλείφθηκε στη μέση του σχεδίου Manhattan μέχρι σήμερα έχει γνωρίσει 
σημαντική ανάπτυξη και θεωρείται μία από τις ελκυστικότερες  μεθόδους εμπλουτισμού ουρανίου (LEU  
και HEU) εξ’ αιτίας της μικρής ενεργειακής κατανάλωσης και της απλότητάς της.  
Στη μέθοδο αυτή αέριο 6UF  διοχετεύεται σε ένα κύλινδρο, ο οποίος βρίσκεται σε κενό, και 
περιστρέφεται με μεγάλες ταχύτητες με τη βοήθεια ενός κινητήρα. Εξ’ αιτίας της περιστροφής αυτής, η 
φυγόκεντρος δύναμη που αναπτύσσεται πάνω στα μόρια του αερίου τα αναγκάζει να συγκεντρωθούν με 
τη μορφή ενός λεπτού στρώματος στα τοιχώματα του κυλίνδρου και να ακολουθήσουν την ταχύτητα του 
τοιχώματος. Ασφαλώς τα βαρύτερα μόρια 6

238UF  θα συγκεντρωθούν πιο κοντά στα τοιχώματα από τα 

ελαφρύτερα 6
235UF  και έτσι επιτυγχάνεται ο ισοτοπικός διαχωρισμός37.  

Ασφαλώς λόγω της διαβρωτικής δράσης του 6UF  θα πρέπει και στη μέθοδο αυτή όλα τα υλικά να έχουν 
επένδυση με ανθεκτικά στη διάβρωση υλικά. Κάθε μονάδα φυγοκέντρησης έχει μια συγκεκριμένη 
απόδοση που εξαρτάται κυρίως από τις διαστάσεις του περιστρεφόμενου κυλίνδρου και την ταχύτητά 
περιστροφής. Συνεπώς κυλινδρικοί κινητήρες μεγάλου μήκους και μεγάλης ταχύτητας περιστροφής 
αναμένεται να είναι ένα στοιχείο που θα επιδιώξει η επίτοκος χώρα.  
Η ταχύτητα του κινητήρα είναι ένας σημαντικός περιοριστικός παράγοντας αφού έχει κάποιο όριο το 
οποία επιβάλλεται κυρίως από την αντοχή του κινητήρα. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον 
κινητήρα είναι κράματα Αλουμινίου και Τιτανίου  
 
 
Ακόμη υπάρχουν και άλλες μέθοδοι πιο σύγχρονες αλλά για λόγους οικονομίας χώρου και χρόνου απλώς 
θα τις αναφέρουμε: 
 
Αεροδυναμικός διαχωρισμός (AIS)38 
Διαχωρισμός με  LASER (LIS)39 
Διαχωρισμός πλάσματος (PIS)40 
 

                                                           
36 Gaseous Centrifuge Isotope Separation 
37 Η διάταξη αποτελείται από τις εξής συνιστώσες: 
α) Κυλινδρικό κινητήρα , δοχεία συλλογής και χοάνες 
β ) Άνω και κάτω σύστημα υποστήριξης και  ανάρτησης 
γ) Ηλεκτρικό κινητήρα και πηγή ενέργειας 
δ) Συσκευή παραγωγής κενού.  
38 Aerodynamic Isotope Separation 
39 Laser Isotope Separation 
40 Plasma Isotope Separation 
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Τυπική συσκευή εμπλουτισμού ουρανίου που βασίζεται στη φυγοκέντρηση αερίου 

 
 
Προφανώς όλες οι παραπάνω διαδικασίες εμπλουτισμού έχουν ως υποπροϊόν το DU το οποίο αν και έχει 

40% λιγότερη ραδιενέργεια από μια αντίστοιχη ποσότητα μεταλλεύματος Ουρανίου δεν παύει να έχει όλες τις 
φυσικοχημικές ιδιότητες του καθαρού Ουρανίου. Μπορούμε τώρα να δώσουμε τον τεχνικό ορισμό που έχει 
δοθεί από την Επιτροπή Πυρηνικών Κανονισμών41 σύμφωνα με την οποία  

 
Εκφυλισμένο Ουράνιο (DU) ονομάζεται το Ουράνιο που περιέχει το ισότοπο 235

92U  σε αναλογία μικρότερη 
από 0,711% κ.β.  

 

                                                           
41 Nuclear Regulatory Commission 
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Οι προδιαγραφές των οπλικών συστημάτων DU του αμερικανικού υπουργείου αμύνης επιβάλουν 
περιεκτικότητα 235

92U  στο DU μικρότερη από 3%. Ουσιαστικά όμως κανένα DU πυρομαχικό των ΗΠΑ δεν 
περιέχει ποσότητα 235

92U  μεγαλύτερη από 2%.  
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12. Πυρηνικοί αντιδραστήρες και παραγωγή πλουτωνίου 
 
12.1 Γενικές ιδιότητες του Πλουτωνίου 
Το Πλουτώνιο-239 (239Pu) πήρε το  όνομά του από τον πλανήτη Πλούτωνα. Το όνομα αυτό σε 
συνδυασμό με τα ονόματα που δόθηκαν στους πυρήνες Ουράνιο-238 (238U) και Ποσειδώνιο-239 (239Np) 
μας θυμίζουν την γενεαλογία των πυρήνων αυτών αφού η παραγωγή τους στον αντιδραστήρα ακολουθεί 
τη σειρά των πλανητών αυτών σε σχέση με τον ήλιο (Ουρανός-Ποσειδώνας-Πλούτωνας), δηλαδή ένα 
νετρόνιο συλλαμβάνεται από ένα πυρήνα Ουρανίου για να προκύψει Ποσειδώνιο το οποίο με τη σειρά 
του μετατρέπεται με β-διάσπαση σε Πλουτώνιο ως εξής: 
 

239 239238 239
24 2.4m dn U U Np Puβ β+ → ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→

 
 
Το Πλουτώνιο ήταν το δεύτερο υπερουράνιο στοιχείο της σειράς των ακτινιδών που ανακαλύφθηκε. Το 
ισότοπο Πλουτώνιο-238 παρήχθη το 1940 από τους  Seaborg, McMillan, Kennedy, και Wahl με 
βομβαρδισμό του Ουρανίου με Δευτέριο στο εξάϊντσο κύκλοτρο του πανεπιστημίου του Μπέρκλεϋ 
στην Καλιφόρνια. Πλουτώνιο υπάρχει επίσης σε ίχνη (απειροελάχιστες ποσότητες) στο φυσικό 
μετάλλευμα 
 

 
Κομβίο Πλουτωνίου έτοιμο προς αποθήκευση. Η ποσότητα και η γεωμετρία του κομβίου είναι λεπτομερώς 
υπολογισμένες ώστε να μην προκληθεί έναρξη αλυσιδωτής αντίδρασης 
 
 
του Ουρανίου το οποίο παράγεται εκεί ακριβώς όπως και το Ποσειδώνιο δηλαδή με τον βομβαρδισμό του 
φυσικού Ουρανίου από τα νετρόνια της απειροελάχιστης αυθόρμητης σχάσης του Ουρανίου και των 
θυγατρικών του. 
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Αεροστεγές δοχείο επιδαψίλευσης Πλουτωνίου. Το δοχείο διατηρείται υπό αρνητική πίεση και συχνά 
περιέχει αδρανές αέριο για να αποτρέψει την ανάφλεξη των σωματιδίων Πλουτωνίου στον αέρα. Η 
επιδαψίλευση γίνεται μέσω γαντιών από καουτσούκ και κάτω από αυστηρότατες 
 

 
Όταν ένα νετρόνιο συγκρούεται με ένα πυρήνα Ουρανίου-238 τότε προκύπτει ένα πυρήνας Πλουτωνίου-239 
με ταυτόχρονη εκπομπή δύο σωματίων βήτα 
 
 
Στη μεταλλική του μορφή έχει μια ασημόχρωμη απόχρωση αλλά όταν το μέταλλο οξειδωθεί ελαφρώς 
παίρνει μια θαμπή κιτρινωπή απόχρωση. Είναι εξαιρετικά τοξικό έτσι ώστε αν κρατήσουμε μια σχετικά 
μεγάλη ποσότητα Πλουτωνίου στο χέρι θα νοιώσουμε μια ελαφριά ζέστη εξαιτίας της άλφα ακτινοβολίας 
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που εκπέμπει42. Αν η ποσότητα αυτή είναι αρκετά μεγάλη τότε μπορούμε να βράσουμε νερό με την 
θερμότητα που εκπέμπει (βλ. Τεχνική Ανάλυση). 
 Το μέταλλο του Πλουτωνίου διαλύεται εύκολα στο υδροχλωρικό οξύ και μπορεί να πάρει 
διάφορες κρυσταλλικές μορφές. Οι πυκνότητές του κυμαίνονται από 16 έως 18,8 γραμμάρια ανά κυβικό 
εκατοστό. Συνήθως το Πλουτώνιο-239 απαντάται με τη μορφή διοξειδίου του Πλουτωνίου (PuO2). Είναι 
και αυτό α-ραδιενεργό όπως και το Ουράνιο-238 και ακτινοβολεί τον οργανισμό μέσω των σωματιδίων 
άλφα που εκπέμπει. Η χημική του τοξικότητα είναι πολύ λιγότερο επικίνδυνη από την ραδιολογική του 
τοξικότητα. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι, όπως και στην περίπτωση του Ουρανίου, ο όρος Πλουτώνιο 
δεν αρκεί να εκφράσει τις ραδιολογικές του ιδιότητες αφού υπάρχουν μια σειρά από ισότοπά του με το 
καθένα να έχει διαφορετικό τρόπο (και ρυθμό) διάσπασης και συνεπώς διαφορετικό δείκτη 
επικινδυνότητας. Για παράδειγμα το Πλουτώνιο-239 που χρησιμοποιείται στην κατασκευή πυρηνικών 
όπλων έχει 1700 περίπου φορές λιγότερη ραδιενέργεια από το Πλουτώνιο-241 (ανά  μονάδα μάζας) 
 Ο τρόπος με τον οποίο ακτινοβολεί τον οργανισμό του ανθρώπου είναι άμεση συνάρτηση του 
τρόπου με τον οποίο εισέρχεται στον οργανισμό. Εάν εισέλθει μέσω της εισπνοής τότε συγκεντρώνεται 
στους βρόγχους και από εκεί μέσω της κυκλοφορίας μεταφέρεται σε όλο τον οργανισμό ενώ παράλληλα 
ακτινοβολεί τους  πνεύμονες. Στην περίπτωση της κατάποσης έχουμε ακτινοβόληση της γαστρεντερικής 
οδού των νεφρών και στην συνέχεια του παχέος εντέρου. Και οι δύο οδοί εισόδου τελικά μέσω της 
κυκλοφορίας συγκεντρώνουν μια ποσότητα Πλουτωνίου στα οστά και το συκώτι.  
Γενικά αφού το Πλουτώνιο είναι α-ραδιενεργό ισχύουν όλα όσα είπαμε για τον ραδιολογικό κίνδυνο 
αυτής της κατηγορίας των ραδιοϊσοτόπων στην ανάλυση του Ουρανίου. 
 
12.2  Προέλευση και παραγωγή του Πλουτωνίου 
Το Πλουτώνιο λόγω του μικρού χρόνου ημιζωής του (24500 χρόνια) έχει πια εξαντληθεί από την ημέρα  της 
δημιουργίας του (περίπου πριν 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια). Στη φύση υπάρχει μόνο σε απειροελάχιστες 
ποσότητες στο μετάλλευμα Ουρανίου και ο μόνος τρόπος παραγωγής του είναι μέσω πυρηνικών 
αντιδραστήρων μέσω της αντίδρασης. 
 

239 239238 239
24 2.4m dn U U Np Puβ β+ → ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→  

 
Πριν δούμε πως προκύπτει το Πλουτώνιο από ένα αντιδραστήρα θα πρέπει να δούμε τι είναι ένας 
πυρηνικός αντιδραστήρας. Ένας γενικός ορισμός ενός πυρηνικού αντιδραστήρα είναι η μηχανή η οποία 
μέσω μιας ελεγχόμενης και αυτοσυντηρούμενης πυρηνικής αντίδρασης παράγει ενέργεια. Κατά τη 
διαδικασία αυτή μοιραία προκύπτουν και άλλα σχάσιμα υλικά που αποτελούν τα πυρηνικά απόβλητα. 
Στα πυρηνικά απόβλητα συγκαταλέγεται και το Πλουτώνιο-239 που παράγεται σύμφωνα με την 
παραπάνω αντίδραση. Φυσικά όμως η χρήση  του στην κατασκευή πυρηνικών όπλων όπως θα δούμε το 
καθιστά κάθε άλλο παρά απόβλητο.  
Οι αντιδραστήρες ανάλογα με τον τύπο των νετρονίων που προκαλούν τη σχάση του καυσίμου 
διακρίνονται σε: 
 

                                                           
42 Οι επιστήμονες που πήραν μέρος στο σχέδιο Μανχάταν για την κατασκευή της πρώτης πυρηνικής βόμβας χαρακτήρισαν την 
αίσθηση της αφής του Πλουτωνίου «...ζεστό σαν το κορμί ενός κουνελιού...». 
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Θερμικούς  
Οι θερμικοί αντιδραστήρες χρησιμοποιούν βραδέα νετρόνια για τη σχάση του καυσίμου Ουρανίου 
(LEU). Η επιβράδυνση των νετρονίων είναι απαραίτητη43 ώστε να συλληφθούν από το Ουράνιο-235 και 
έτσι να προκληθεί η σχάση του και η επιθυμητή έκλυση ενέργειας. Μερικά από τα νετρόνια της σχάσης 
όμως δεν επιβραδύνονται και ταχέα καθώς είναι συλλαμβάνονται από το Ουράνιο-238 που υπάρχει μέσα 
στο LEU καύσιμο με συνέπεια να παραχθεί Πλουτώνιο σύμφωνα με την αντίδραση που γράψαμε πιο 
πάνω. 
 
Ταχείς 
Οι αντιδραστήρες αυτοί σε αντίθεση με τους θερμικούς χρησιμοποιούν ως καύσιμο Πλουτώνιο-239 και 
Θόριο-232. Οι πυρήνες των ισοτόπων αυτών υφίστανται μεν σχάση από βραδέα νετρόνια αλλά  τα ταχέα 
νετρόνια που εκπέμπουν δεν επιβραδύνονται και χρησιμοποιούνται για να βομβαρδίσουν πυρήνες 
Ουράνίου-238 για την παραγωγή νέας ποσότητας Πλουτωνίου. Οι ταχείς αντιδραστήρες  έχουν την  
ιδιότητα να παράγουν περισσότερο καύσιμο (Πλουτώνιο) από ότι εισέρχεται στον αντιδραστήρα. 
 
Ανάλογα με τον σκοπό κατασκευής και λειτουργίας διακρίνουμε του ερευνητικούς αντιδραστήρες και τους 
θερμικούς αντιδραστήρες ισχύος. Ειδικότερα: 
 
Ερευνητικοί αντιδραστήρες 
Συνήθως είναι μικρής ισχύος, 1-2 MW ή και λιγότερο. Αν και  συχνά χρησιμοποιoύν ως καύσιμο Ουράνιο 
υψηλού εμπλουτισμού τα μοντέρνα μοντέλα κατασκευάζονται έτσι ώστε ο  εμπλουτισμός τους να μη 
υπερβαίνει το 20% κάνοντας έτσι λιγότερο ελκυστική την σκέψη της κλοπής των καυσίμων του. Οι 
αντιδραστήρες αυτοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν Ουράνιο-238 για την παραγωγή Πλουτωνίου-239 η 
ακόμη να παράγουν Τρίτιο από το Λίθιο-6. Οι απαιτήσεις ψύξης και μέτρων προστασίας είναι πολύ 
μικρότερες σε σχέση με αυτές των αντιδραστήρων ισχύος αφού οι χρήσεις τους είναι ως επί το πλείστον 
σχετιζόμενες με την έρευνα και την παραγωγή μικροποσοτήτων ισοτόπων. 
 Από την άλλη μεριά, αν και οι ποσότητες Πλουτωνίου-239 που μπορούν να παραχθούν είναι πολύ 
μικρές και δεν μπορούν να υποστηρίξουν την πυρηνικοποίηση μιας επίτοκου χώρας, κάποιοι ερευνητικοί 
αντιδραστήρες μπορούν να ανανεώσουν τα καύσιμά τους πριν την πλήρη εξάντλησή τους. Αυτό είναι 
επικίνδυνο διότι επιτρέπει την αφαίρεση των ράβδων καυσίμου πριν την πλήρη καύση τους και έτσι 
επιτρέπει τη συλλογή καλύτερης ποιότητας Πλουτωνίου44 από αυτήν που θα προέκυπτε από την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας καύσης. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι όσο περισσότερο χρόνο 
παραμένει το Πλουτώνιο-239 στις ράβδους μετά τον σχηματισμό του μέσω της παραπάνω αντίδρασης τόσο 
μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των βραχύβιων ισοτόπων Πλουτώνιο-240, 241, 242 που παράγεται μέσα στις 
ράβδους.  
Τα ισότοπα αυτά όμως έχουν μεγάλη ενεργό διατομή και απορροφούν τα νετρόνια που χρειάζονται για τη 
συντήρηση της αλυσιδωτής αντίδρασης σχάσης ελαττώνοντας την ενεργειακή απόδοση του 
αντιδραστήρα. Παράλληλα, η παρουσία των ισοτόπων αυτών στο Πλουτώνιο που θα χρησιμοποιηθεί στα 
πυρηνικά όπλα είναι εξαιρετικά επικίνδυνη αφού είναι πολύ βραχύβια και σχώνται αυθόρμητα που 

                                                           
43 Στην ανάλυση που κάναμε για το φαινόμενο της σχάσης του Ουρανίου-235 και του Πλουτωνίου-239 τονίσαμε ότι η 
πιθανότητα σχάσης τους από βραδέα νετρόνια (E ~1 eV) είναι εκατοντάδες φορές μεγαλύτερη από αυτήν που προκύπτει από 
ταχέα νετρόνια (Ε~1 ΜeV) . Αντίστοιχα το Ουράνιο-238 σχάται μόνο από ταχέα νετρόνια (Ε>2 ΜeV). 
http://www.uic.com.au/uicphys.htm 
44 Υψηλότερης καθαρότητας στο ισότοπο 239 
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σημαίνει ότι μπορούν να εκπέμψουν νετρόνια και να πυροδοτήσουν το πυρηνικό εκρηκτικό πρόωρα με 
τρομακτικές συνέπειες. Συνεπώς όσο λιγότερα ισότοπα 240, 241, 242 κλπ, υπάρχουν στο Πλουτώνιο 
τόσο πιο εύκολα χρησιμοποιείται στα πυρηνικά όπλα. 
Ευτυχώς οι ερευνητικοί αντιδραστήρες χρησιμοποιούν καύσιμο υψηλού εμπλουτισμού όπου το 
γόνιμο υλικό για την παραγωγή Πλουτωνίου-239 (δηλαδή το Ουράνιο-238)  υπάρχει σε πολύ μικρή 
ποσότητα. Παρ’ όλ’ αυτά μπορεί κανείς να περιβάλλει το εμπλουτισμένο Ουράνιο με Ουράνιο-238 
και να πάρει έτσι Πλουτώνιο-239 με τον ίδιο τρόπο που το κατασκευάζει κανείς στους ταχείς 
αναπαραγωγικούς αντιδραστήρες45. Στην κατηγορία αυτή ανήκε και ο αντιδραστήρας του Ιράκ στο 
Οσιράκ που καταστράφηκε από την αεροπορία του Ισραήλ. 
 
Θερμικοί αντιδραστήρες ισχύος 
Οι αντιδραστήρες αυτοί χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, «καίγοντας» 
εμπλουτισμένο Ουράνιο βαθμίδας αντιδραστήρα (LEU). Η ισχύς του κυμαίνεται από μερικές 
εκατοντάδες MW  μέχρι 1500  MW. Διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το σύστημα 
ψύξης τους (ψυκτικό μέσο, και ψυκτική μέθοδος), τον βαθμό του εμπλουτισμού του καυσίμου, τον 
τύπο του επιβραδυντή κλπ. Τα πιο συχνά μέσα ψύξης είναι το ελαφρύ (κοινό) νερό και το βαρύ ύδωρ 
(νερό που περιέχει Δευτέριο) ενώ ο επιβραδυντής των νετρονίων είναι συνήθως γραφίτης η βαρύ 
ύδωρ. Διακρίνουμε λοιπόν τις εξής κατηγορίες θερμικών αντιδραστήρων: 
 

 Ελαφρού Ύδατος  

 Ζεόντος Ύδατος 

 Πεπιεσμένου Ύδατος  

 Βαρέως Ύδατος 

 Αερίου Ψύξης 

 Γραφίτη-Ελαφρού Ύδατος  

 
Οι θερμικοί αντιδραστήρες ισχύος λειτουργούν κάτω από μεγάλες πιέσεις και κατά κανόνα δεν μπορούν 
να ανανεώσουν τα καύσιμά τους πριν την πλήρη εξάντλησή τους. Υπάρχει όμως μια κατηγόρία 
αντιδραστήρων γνωστή ως CANDU46 η οποία επιτρέπει την αφαίρεση των ράβδων καυσίμου πρόωρα εις 
βάρος της παραγωγής ενέργειας. Έτσι αποφεύγεται η επισυσσώρευση των ανεπιθύμητων ισοτόπων του 
Πλουτωνίου (Πλουτώνιο-240,241 κλπ) στις ράβδους καυσίμου παρέχοντας έτσι Πλουτώνιο-239 υψηλής 
καθαρότητας. 
 
 

                                                           
45 Προφανώς ο βαθμός εμπλουτισμού του Ουρανίου ενός ερευνητικού αντιδραστήρα είναι «δίκοπο μαχαίρι». Ο υψηλός 
βαθμός αποτελεί πειρασμό για κλοπή ενώ ο χαμηλός βαθμός δίνει μεγάλες ποσότητες Πλουτωνίου στον Ιδιοκτήτη του 
αντιδραστήρα. 
46 (CAN)adian (D)euterium (U)ranium: Ο αντιδραστήρας αυτός χρησιμοποιεί ως καύσιμο φυσικό Ουράνιο και επιβραδυντή το 
βαρύ ύδωρ. 
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Εισαγωγή ράβδων Ουρανίου σε ένα ερευνητικό αντιδραστήρα με επιβραδυντή γραφίτη 
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Θερμικοί Αντιδραστήρες παραγωγής Πλουτωνίου 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι αντιδραστήρες οι οποίοι κατασκευάζονται ειδικά για την παραγωγή 
Πλουτωνίου-239 (συχνά και Τριτίου). Συνήθως ο επιβραδυντής τους είναι γραφίτης, ενώ το σύστημα ψύξης 
τους είναι αέρας, Ήλιο η CO2. Το  κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι μπορούν να τροφοδοτηθούν με νέα 
καύσιμα πριν την εξάντληση των υπαρχόντων χωρίς δηλαδή να απαιτείται το «κλείσιμο» του 
αντιδραστήρα. Με τον τρόπο αυτό όπως είδαμε αποφεύγεται η επισώρευση των ισοτόπων Πλουτωνίου 240, 
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241, 242 ενώ επιτυγχάνεται η αύξηση του Πλουτωνίου-239. Τα ανεπιθύμητα αυτά ισότοπα έχουν μεγάλη 
ενεργό διατομή και απορροφούν τα νετρόνια που χρειάζονται για την συντήρηση της αντίδρασης σχάσης 
στο καύσιμο, ενώ η ύπαρξή τους στο υλικό των πυρηνικών όπλων είναι εξαιρετικά επικίνδυνη λόγω της 
αυθόρμητης σχάσης τους και της παράλληλης εκπομπής νετρονίων που μπορεί να πυροδοτήσει το 
πυρηνικό όπλο πρόωρα. 
Ταχείς αναπαραγωγικοί αντιδραστήρες 
 Ονομάζονται ταχείς διότι χρησιμοποιούν ταχέα νετρόνια για τη σχάση των καυσίμων τους που 
είναι είτε Πλουτώνιο-239 είτε Ουράνιο-233/235. Ο όρος αναπαραγωγικοί οφείλεται στην ιδιότητά τους 
να παράγουν περισσότερα καύσιμα από αυτά που χρησιμοποιούν και συνεπώς είναι ιδανικοί για ένα 
πλήρες πρόγραμμα πυρηνικών όπλων. Δηλαδή παράγουν περισσότερους πυρήνες Πλουτωνίου-239 από 
τους πυρήνες Πλουτωνίου-239 που ξοδεύουν ανά μονάδα χρόνου.  
Ειδικότερα στην καρδιά του αντιδραστήρα υπάρχει ως καύσιμο το Πλουτώνιο-239 το οποίο 
περιβάλλεται από ένα μανδύα Ουρανίου-238. Το Πλουτώνιο-239 της καρδιάς του αντιδραστήρα καθώς 
σχάται εκτοξεύει ταχέα νετρόνια47  τα οποία συγκρούονται με άλλους πυρήνες Πλουτωνίου-239 
συντηρώντας την αλυσιδωτή αντίδραση. Ένα μέρος αυτών των ταχέων νετρονίων δραπετεύει από την 
καρδιά βομβαρδίζοντας το Ουράνιο-238 του μανδύα το οποίο μετατρέπεται σε Πλουτώνιο σύμφωνα με 
την γνωστή αντίδραση. Έτσι όχι μόνο παράγεται ενέργεια από τη σχάση του καυσίμου Πλουτωνίου-
239 αλλά παράγεται και επιπλέον καύσιμο (Πλουτώνιο-239) στο μανδύα. Αν και το Πλουτώνιο που θα 
υπάρχει τελικά στις ράβδους των καυσίμων του αναπαραγωγικού αντιδραστήρα θα είναι πιο 
επιμολυσμένο με βαρύτερα ισότοπα (240, 241…) από ότι το εξαντλημένο καύσιμο ενός θερμικού 
αντιδραστήρα ο μανδύας τελικά θα περιέχει Πλουτώνιο-239 υψηλής καθαρότητας. Είναι  τέτοια η 
Φυσική της διαδικασίας αυτής ώστε μπορεί κανείς να πάρει Πλουτώνιο όχι μόνο για τη συντήρηση του 
συγκεκριμένου αντιδραστήρα αλλά να τροφοδοτήσει και άλλους48.   
Αν εξαιρεθούν τα διάφορα προβλήματα ασφαλείας που παρουσιάζουν οι ταχείς αναπαραγωγικοί 
αντιδραστήρες είναι ο καλύτερος τρόπος απόκτησης μιας σταθερής πηγής Πλουτωνίου-239 για την 
κατασκευή πυρηνικών όπλων. Στα καύσιμα των θερμικών αντιδραστήρων δεν συμβαίνει το ίδιο εξαιτίας 
του χαμηλού τους εμπλουτισμού σε Ουράνιο-235. Ακόμη και τα εξαντλημένα καύσιμα του θερμικού 
αντιδραστήρα που περιέχουν πια Πλουτώνιο-239 θα πρέπει να υποστούν μια διαδικασία ραφιναρίσματος 
και  εξαγωγής η οποία απαιτεί υψηλή και εξειδικευμένη τεχνολογία που περιγράφεται παρακάτω. 
Οι αντιδραστήρες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αξιολογούνται σύμφωνα με δύο δείκτες : Την ισχύ 
της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας MW(e) και την ισχύ της παραγόμενης θερμικής ενέργειας MW(t) 
η οποία μετατρέπεται σε ηλεκτρική. Συνήθως ισχύει ( ) ( ) ( )1/ 3MW e MW t , δηλαδή ένας 
αντιδραστήρας που αποδίδει ηλεκτρική ισχύ 1000 ΜW(e) αποδίδει θερμική ισχύ 3000 MW(t), που 
αποδεικνύει τις μεγάλες απώλειες ενέργειας που παρατηρούνται στους πυρηνικούς αντιδραστήρες. 
Ένας χρήσιμος κανόνας για την αξιολόγηση της δυνατότητας παραγωγής Πλουτωνίου-239 από έναν 
θερμικό αντιδραστήρα είναι ο εξής: 
Έστω ένας αντιδραστήρας που χρησιμοποιεί ως καύσιμο LEU εμπλουτισμού μικρότερου η ίσου με 20% 
σε Ουράνιο-235. Για κάθε παραγωγή ποσότητας θερμικής ενέργειας ένα MW(t)-day θα παραχθεί ένα 
γραμμάριο Πλουτωνίου. 

                                                           
47 Δεν υπάρχει επιβραδυντής 
48 Όχι δεν παραβιάζεται η αρχή διατήρησης της ενέργειας, οπως μπορεί εύκολα να αποδειχθεί. 
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Άρα ένας τυπικός αντιδραστήρας ισχύος 100 MW(t) παράγει 100 γραμμάρια Πλουτωνίου-239 ανά ημέρα 
και φυσικά σε δύο μήνες θα παραχθεί αρκετό υλικό για την κατασκευή μιας πυρηνικής βόμβας όπως θα 
δούμε στη συνέχεια. 
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12.3 Ραφινάρισμα και Εξαγωγή Πλουτωνίου 
Είδαμε προηγουμένως πως εμπλουτίζεται το Ουράνιο πριν τη χρήση του ως πυρηνικό καύσιμο η ως 
πυρηνικό εκρηκτικό.  Το εξαντλημένο καύσιμο ενός αντιδραστήρα, σε αντίθεση με το εξαντλημένο 
καύσιμο ενός θερμοηλεκτρικού εργοστασίου λιγνίτη που είναι άχρηστη στάχτη, περιέχει αρκετή 
ποσότητα άκαυστου καυσίμου (Ουράνιο και Πλουτώνιο) τα οποία μπορούν να επανακτηθούν και να 
χρησιμοποιηθούν ξανά. 
Η απόσυρση των ράβδων καυσίμου από τον αντιδραστήρα είναι επιβεβλημένη πριν την ολική εξάντληση 
των καυσίμων λόγω της επισυσσώρευσης βραχύβιων θυγατρικών ισοτόπων του Ουρανίου και 
Πλουτωνίου τα οποία λόγω της μεγάλης ενεργού διατομής τους συλλαμβάνουν τα θερμικά νετρόνια που 
απαιτούνται για τη σχάση του καυσίμου και έτσι δυσκολεύουν την λειτουργία του αντιδραστήρα. 
Για την επανάκτηση των χρήσιμων αυτών υλικών που υπάρχουν στις ράβδους του καυσίμου υπάρχουν 
ειδικά εργοστάσια που ονομάζονται εργοστάσια επανεπεξεργασίας καυσίμου.  Στα εργοστάσια αυτά, 
μέσω διαφόρων χημικών μεθόδων, επανακτάται το άκαυστο Ουράνιο και παράλληλα συλλέγεται το 
Πλουτώνιο που έχει παραχθεί. Η διαδικασία είναι σχετικά απλή και μετά την εξαγωγή του το Πλουτώνιο 
είναι σε μεταλλική μορφή και έτοιμο να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή πυρηνικών όπλων. 
Με τον ίδιο τρόπο τα πυρηνικά εργοστάσια που ακολουθούν τον κύκλο του Θορίου θα δώσουν στα 
εξαντλημένα καύσιμα και Ουράνιο-233 που χρησιμοποιείται επίσης σε πυρηνικά όπλα αντί του Ουρανιου-
235. Σημειώνουμε ότι οι ΗΠΑ δεν επανεπεξεργάζονται εξαντλημένα καύσιμα πλέον ούτε παράγουν νέες 
ποσότητες Πλουτωνίου σε αντίθεση με άλλες χώρες όπως (Γαλλία, Αγγλία, Ρωσία, Κίνα, Ιαπωνία κλπ). 
Τα εργοστάσια επανεπεξεργασίας καυσίμου είναι συνήθως στις ίδιες εγκαταστάσεις με τα εργοστάσια 
παραγωγής ενέργειας αλλά χαρακτηρίζονται από πολύ αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας σε σχέση με αυτά 
εξ’ αιτίας της μεγάλης ραδιενεργότητας των βραχύβιων ισοτόπων που έχουν παραχθεί μέσα στις ράβδους 
καυσίμου. Όπως είναι φυσικό σε ένα τέτοιο εργοστάσιο τα μέτρα ακτινοπροστασίας είναι δρακόντεια. 
Συνήθως υπάρχουν δύο τομείς ο ένας εκ των οποίων είναι εξαιρετικά ενισχυμένος διότι εκεί θα 
μεταφερθούν και θα υποστούν επανεπεξεργασία οι ράβδοι των εξαντλημένου καυσίμου. Ο δεύτερος 
τομέας αποτελείται από τα γραφεία και άλλες υπομονάδες χαμηλής επικινδυνότητας. Στον ενισχυμένο 
τομέα οι τοίχοι είναι από σκυρόδεμα πάχους από ένα μέτρο έως δύο περίπου μέτρα. Ασφαλώς η επίτοκος 
χώρα που θέλει να επανεπεξεργαστεί μυστικά το καύσιμο του αντιδραστήρα μπορεί να το κάνει πίσω από 
τέτοια θωράκιση. 
Οι κύριες συνιστώσες και τα στάδια της διαδικασίας επανεπεξεργασίας καυσίμων είναι: 
 
Α) Μεταφορά και αποθήκευση των εξαντλημένων καυσίμων 
Οι μεταλλικές ράβδοι του καυσίμου μεταφέρονται σε ειδικές κάσκες στο εργοστάσιο όπου και 
τοποθετούνται με ειδικούς γερανούς σε δεξαμενές αποθήκευσης βάθους περίπου 10 μέτρων. Από εκεί 
μέσω υπογείων οδών μεταφέρονται στις θερμές κυψελίδες για περαιτέρω επεξεργασία. 
 
Β) Τεμαχισμός του μετάλλου και διάλυση του καυσίμου 
Οι ράβδοι του εξαντλημένου καυσίμου έχουν ένα κέλυφος (συνήθως) ζιρκονιούχου ανοξείδωτου χάλυβα. 
Κατά συνέπεια, για να διαλυθεί το καύσιμο σε κάποιο οξύ οι ράβδοι τεμαχίζονται με μεγάλα υδραυλικά 
ψαλίδια και βυθίζονται σε νιτρικό οξύ (HNO3). Το χαλύβδινο κέλυφος απομακρύνεται ως απόβλητο και το 
υλικό που απομένει είναι το Ουράνιο, το Πλουτώνιο και διάφορα άλλα βραχύβια ραδιενεργά ισότοπα. Πρέπει 
να δοθεί μεγάλη προσοχή στη συγκέντρωση και περιεκτικότητα του διαλύματος ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
έκρηξης από κρισιμότητα. 
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Γ) Διαχωρισμός και επανάκτηση των σχάσιμων υλικών (PUREX)49 
Το στάδιο αυτό είναι το σημαντικότερο στην όλη διαδικασία και αποτελείται από δύο φάσεις. Στην 
πρώτη απομακρύνονται τα βραχύβια ισότοπα από το Ουράνιο και το Πλουτώνιο ενώ στη δεύτερη 
διαχωρίζεται το Ουράνιο από το Πλουτώνιο. Τα χημικά διαλυτικά που χρησιμοποιούνται είναι ίδια με 
αυτά που χρησιμοποιούνται στις χημικές βιομηχανίες πλαστικών και χρωμάτων. 
  
Δ) Προετοιμασία του μετάλλου Πλουτωνίου 
Το μέταλλο του Πλουτωνίου-239 κατακάθεται σε υδατικό διάλυμα σε μορφή PuF3 μετά από διάλυση σε 
ασκορβικό και υδροφθορικό οξύ. Στη συνέχεια φιλτράρεται και συγκεντρώνεται σε στερεά μορφή έτοιμη 
για πυρηνικά όπλα. 
Από την άλλη μεριά το Ουράνιο-235 που συλλέγεται σπάνια είναι σε καθαρή μεταλλική μορφή. Συνήθως 
είναι με τη μορφή οξειδίου του Ουρανίου (UO2) η εξαφθοριούχου Ουρανίου (UF6) το οποίο υφίσταται 
επιπλέον εμπλουτισμό σύμφωνα με όσα είπαμε στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 
 
Ε) Διαχείριση αποβλήτων και ανακύκλωση. 
Το σύνολο της παραπάνω διαδικασίας παράγει ένα πλήθος ραδιενεργών αποβλήτων τα οποία απαιτούν 
ιδιαίτερο χειρισμό για την αποφυγή των κινδύνων. Τα οξέα που χρησιμοποιούνται ως διαλύτες 
ανακυκλώνονται στη διαδικασία μέχρι να εξαντληθούν. Τα ραδιενεργά αέρια που παράγονται 
φιλτράρονται και διοχετεύονται σε ασφαλείς θαλάμους αποθήκευσης πριν την τελική τους εκπομπή. 
Ακόμη όλα τα άλλα ραδιενεργά υποπροϊόντα αποθηκεύονται σε μεγάλες δεξαμενές και αναμιγνύονται με 
άλλα υλικά (πχ σκυρόδεμα). Εκεί θα παραμείνουν  μέχρι τον θάνατο όλων των βραχύβιων ισοτόπων. 
Συνοπτικά οι κατηγορίες των ραδιενεργών αποβλήτων: 
1) Εξαντλημένα καύσιμα 
Εξαντλημένα καύσιμα χαρακτηρίζονται οι ακτινοβολημένοι στόχοι των πυρηνικών αντιδραστήρων καθώς και 
ότι απομένει από τα καύσιμα του πυρήνα. Οι ΗΠΑ δεν τα κατατάσσουν στην κατηγορία των αποβλήτων 
αλλά όμως είναι εξαιρετικά ραδιενεργά και πρέπει να αποθηκευθούν σε ειδικές εγκαταστάσεις που 
απομονώνουν και ψύχουν τα υλικά. 
2) Απόβλητα υψηλού επιπέδου 
Είναι τα υλικά που προκύπτουν από τη διαδικασία της επανεπεξεργασίας των εξαντλημένων καυσίμων και 
των ακτινοβολημένων στόχων. Προέρχονται κυρίως από την παραγωγή Πλουτωνίου και ένα μικρό μέρος 
προέρχεται από τη συλλογή του εναπομείναντος εμπλουτισμένου Ουρανίου στον πυρηνικό αντιδραστήρα. 
Περιέχουν πολύ ραδιενεργά βραχύβια ισότοπα σχάσης και πλήθος άλλα μακρόβια ισότοπα. Επίσης στα 
απόβλητα αυτά περιέχονται επικίνδυνες χημικές ουσίες και άλλα τοξικά βαρέα μέταλλα. Απαιτείται λοιπόν η 
απομόνωσή τους από το περιβάλλον για χιλιάδες χρόνια. Σε υγρή μορφή αποθηκεύονται σε μεγάλα ντεπόζιτα 
ενώ σε μορφή σκόνης αποθηκεύονται σε κάδους. 
3) Υπερουράνια απόβλητα  
Απόβλητα που παράγονται κατά τη διάρκεια παραγωγής πυρηνικών όπλων, επανεπεξεργασίας καυσίμων 
και άλλες δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνουν μακρόβια υπερουράνια στοιχεία. Περιέχουν Πλουτώνιο, 
Αμερίκιο  και άλλα ισότοπα με ατομικούς αριθμούς μεγαλύτερους από αυτόν του Ουρανίου. Κάποια από 
αυτά έχουν χρόνο ημίσειας ζωής δεκάδες χιλιάδες χρόνια και συνεπώς απαιτούν μακροχρόνια απομόνωση. 
Από το 1970 τα υπερουράνια απόβλητα αποθηκεύονται προσωρινά σε μεταλλικά βαρέλια κοντά στο χώρο 
παραγωγής τους. 
 
                                                           
49 PUREX: (P)lutonium (U)ranium (R)ecovery by (EX)traction. 
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Στερεά πυρηνικά απόβλητα χαμηλού επιπέδου που παρήχθησαν κατά την κατασκευή πυρηνικών όπλων 
(Νεβάδα, ΗΠΑ). 
 

 
Χώρος ταφής στερεών πυρηνικών αποβλήτων χαμηλού επιπέδου (Νεβάδα, ΗΠΑ). 
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Υπερουράνια πυρηνικά απόβλητα αποθηκευμένα σε μεταλλικά βαρέλια. 

 
 
4) Χαμηλού επιπέδου απόβλητα  
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όσα απόβλητα δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες. Παράγονται με 
κάθε δραστηριότητα που περιλαμβάνει ραδιενεργά υλικά. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι περιέχουν 
ένα μικρό ποσό ραδιενέργειας σε μια μεγάλη ποσότητα υλικού. Υπάρχουν όμως κάποια απόβλητα αυτής 
της κατηγορίας που περιέχουν μεγαλύτερη πυκνότητα ραδιενέργειας ανά μονάδα όγκου (πχ 
ακτινοβολημένα μέταλλα του αντιδραστήρα) από τη μέση πυκνότητα των αποβλήτων υψηλού επιπέδου. 
Η πλειοψηφία των αποβλήτων αυτών αποθηκεύεται κοντά στην επιφάνεια της γης και μόνο μια μικρή 
ποσότητα αποθηκεύεται σε βαρέλια. 
 
5) Μικτά απόβλητα  
Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται όλα τα ραδιενεργά απόβλητα που είναι αναμεμιγμένα με χημικές 
τοξικές ουσίες. Όλα τα απόβλητα υψηλού επιπέδου και τα υπερουράνια απόβλητα ανήκουν στην 
κατηγορία αυτή ενώ μία  μικρή μόνο ομάδα των αποβλήτων χαμηλού επιπέδου επιδέχεται τον ίδιο 
χαρακτηρισμό. 
6) Υπολείμματα αλέσματος Ουρανίου 
Μεγάλες ποσότητες υλικών που απομένουν μετά την εξόρυξη και το άλεσμα του Ουρανίου. Δεν 
κατατάσσονται στην κατηγορία των αποβλήτων αν και είναι ελαφρώς ραδιενεργά αφού εκπέμπουν 
Ραδόνιο. Όμως είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον και κατ' επέκταση για την υγεία των ανθρώπων 
αφού περιέχουν βαρέα τοξικά μέταλλα. 
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Κρατήρες πυρηνικών δοκιμών οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την ταφή των πυρηνικών αποβλήτων 
(υψίπεδα Yucca). 
 
 

 
Οι εργαζόμενοι στους χώρους κατασκευής και διαχείρησης πυρηνικών όπλων ελέγχονται εξονυχιστικά 
για πιθανή μόλυνση (Colorado, 1994). 
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Περιοχή μολυσμένη με πυρηνικά απόβλητα χαμηλού επιπέδου (Missouri, 1994). 

 

 
Ακτινοβολημένα πυρηνικά καύσιμα αποθηκευμένα σε χώρο υψίστης ασφαλείας (Idaho, 1994). 
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Βαρέλια υπερουράνιων αποβλήτων, τοποθετημένα προσωρινά σε τσιμεντένια βάση. Τα απόβλητα αυτά 
περιέχουν ίχνη Πλουτωνίου και είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Πάνω από 300.000 τέτοια βαρέλια είναι 
αποθηκευμένα στις ΗΠΑ. 
 

 
Άδεια βαρέλια που περιείχαν πυρηνικά απόβλητα αναμένουν απολύμανση και ταφή στο Oak Ridge. Τα 
βαρέλια αυτά διαβρώθηκαν πρόωρα εξ’ αιτίας ενός αποτυχημένου σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (Κ-1417 
Drum Storage Yards, Oak Ridge). 
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Διαβρωμένες ράβδοι εξαντλημένου πυρηνικού καυσίμου (Hanford Site). Βλέπουμε σε κάτοψη τις εφτάρες 
δέσμες των ράβδων καυσίμου μέσα σε σωλήνες ζιρκονιούχου χάλυβα. Κάθε ράβδος περιέχει μια στήλη 
τεμαχιδίων UO2. 
 
 
 
 
 
 
13. Οι επιπτώσεις της ραδιενέργειας των πυρηνικών όπλων 
 
Η πυρηνική ακτινοβολία που εκπέμπεται από το ραδιενεργό νέφος που δημιουργεί μια πυρηνική έκρηξη 
(βλ. προηγούμενα κεφάλαια) διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: 
 
Ακτίνες άλφα 

 
Τα σωμάτια (ακτίνες) άλφα είναι πυρήνες Ηλίου (συσσωμάτωμα δύο πρωτονίων και δύο νετρονίων) που 
εκπέμπονται από άλφα ραδιενεργούς πυρήνες (πχ Ουράνιο, Πλουτώνιο κλπ) με ταχύτητες που φτάνουν 
τα 20.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο (σε δύο δευτερόλεπτα έχουν κάνει το γύρο της γης!) 
Η εμβέλεια ενός σωματίου άλφα ποικίλει ανάλογα με το μέσο στο οποίο κινείται. Για παράδειγμα για τα 
σωμάτια άλφα που εκπέμπει το Ουράνιο-238 (περίπου ίδιο με το εκφυλισμένο ουράνιο) η εμβέλεια στον 
αέρα σε κανονικές συνθήκες είναι περίπου τέσσερα εκατοστά. Γενικά η εμβέλεια στον αέρα σε κανονικές 
συνθήκες των σωματίων άλφα από φυσικά ραδιενεργά είναι της τάξης των εκατοστών.  
 Η απόσταση που διανύουν τα σωμάτια άλφα μέσα στους εκτεθειμένους ζωικούς ιστούς είναι 
φθίνουσα συνάρτηση της πυκνότητας του ιστού (ακριβώς όπως και σε κάθε άλλη μορφή ύλης) ενώ η 
ενέργειά τους απορροφάται αμέσως μέσα στα πρώτα 20 μικρόμετρα (εκατομμυριοστά του μέτρου) του 
ιστού. 
 Εάν η έκθεση είναι εξωτερική όλη η άλφα ακτινοβολία απορροφάται από τα νεκρά κύτταρα της 
επιδερμίδας. Ακόμη και ένα φύλλο χαρτόνι είναι αρκετό για να μας προστατεύσει από την άλφα 
ακτινοβολία. Στην περίπτωση που η έκθεση είναι εσωτερική, για παράδειγμα μετά από εισπνοή 
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Πλουτωνίου, τότε η ακτινοβολία θα εναποτεθεί στην άμεση περιοχή του ραδιενεργού υλικού, 
προκαλώντας (κυρίως άμεσες) βλάβες σε μια ακτίνα δεκάδων μικρομέτρων. Οι βλάβες που προκαλούνται 
στα κύτταρα που περιβάλουν το άλφα ραδιενεργό υλικό από εσωτερική άλφα ακτινοβόληση αν και είναι 
εντοπισμένες και περιορισμένες είναι μεγάλες αφού ουσιαστικά τα προσβεβλημένα κύτταρα θα 
καταστρέφουν ολοσχερώς.  
 Τα νεκρά αυτά κύτταρα θα απομακρυνθούν με τις συνήθεις διαδικασίες «αποκομιδής 
απορριμμάτων» του οργανισμού όπως η φαγοκυττάρωση (κυτταρική διεργασία κατά την οποία η 
κυτταρική μεμβράνη σχηματίζει εγκόλπωμα γύρω από την ουσία που πρέπει να αφομοιωθεί) η θα 
αντικατασταθούν με νέα κύτταρα. Τα περισσότερα είδη των ιστών μπορούν να αντέξουν άνετα την 
καταστροφή ενός ποσού των κυττάρων τους χωρίς ιδιαίτερη βλάβη στον οργανισμό που ανήκουν. Αν 
όμως η ποσότητα του  άλφα ραδιενεργού είναι μεγάλη, η ακόμη αν η μικροποσότητα αυτή παραμένει 
στον οργανισμό ακτινοβολώντας τον συνεχώς τότε οι βλάβες μπορεί να είναι σημαντικές. 
 
Ακτίνες βήτα 
Όπως έχει αποδειχθεί κάτω από ορισμένες συνθήκες ορισμένα ραδιενεργά εκπέμπουν σωμάτια βήτα που 
είναι ουσιαστικά ηλεκτρόνια χιλιάδες φορές ελαφρύτερα από τα σωμάτια άλφα. Μια άλλη ουσιώδης 
διαφορά των βήτα από τα άλφα σωμάτια είναι η ταχύτητα των πρώτων που πλησιάζει την ταχύτητα του 
φωτός. Η μεγάλη τους αυτή ταχύτητα σε συνδυασμό με την μικρή τους μάζα τους δίνει πολύ μεγαλύτερη 
εμβέλεια στο μέσο στο όποίο κινούνται σε σχέση με τα σωμάτια άλφα . 
 Τα ηλεκτρόνια των βήτα διασπάσεων αν και κινούνται με ταχύτητες κοντά στην ταχύτητα του 
φωτός δεν μπορούν να διεισδύσουν στους ζωντανούς ιστούς σε βάθη μεγαλύτερα από μερικά 
χιλιοστόμετρα. Πάντως διεισδύουν σε αποστάσεις χιλιάδες φορές μεγαλύτερες από τα άλφα σωμάτια 
συγκρουόμενα με πολλά ηλεκτρόνια και συνεπώς διαγράφοντας τεθλασμένες τροχιές λόγω της μικρής 
τους μάζας (σε αντίθεση με την ευθεία τροχιά των βαρέων άλφα). Το γεγονός αυτό τους δίνει μεγαλύτερη 
ικανότητα πρόκλησης βλαβών στο δέρμα από την αντίστοίχη των α-σωματίων. Οι δερματικές βλάβες από 
βήτα σωμάτια που ακτινοβολούν το δέρμα μοιάζουν με τα επιφανειακά εγκαύματα πρώτου βαθμού και 
ονομάζονται «βήτα εγκαύματα». Σημειώνουμε ότι όπως και στην περίπτωση των α-σωματίων η 
κατάλληλη ενδυμασία παρέχει επαρκή προστασία από τα β-σωμάτια.  
 Όταν η ακτινοβόληση είναι εσωτερική οι επιπτώσεις στον οργανισμό είναι πολύ μεγαλύτερες από 
την εξωτερική ακτινοβόληση (διαδερμικά). Η εσωτερική ακτινοβόληση μπορεί να γίνει μετά την είσοδο 
β-ραδιενεργών υλικών στο σώμα είτε από εισπνοή είτε μέσω της τροφής η ακόμη και μέσω ανοιχτών 
πληγών και αμυχών. Αξίζει να σημειώσουμε ότι για τα υλικά αυτά, όπως και για κάθε ενσωματωμένο 
ραδιενεργό υλικό, η ακτινοβόληση είναι συνεχής και ελαττώνεται μόνο εξ’ αιτίας της ραδιενεργού 
διάσπασης καθώς και μέσω των βιολογικών μηχανισμών αποβολής άχρηστων ουσιών (ούρα κλπ). 
 Συγκρινόμενα με την δράση των α-σωματίων μέσα στον οργανισμό τα β-σωμάτια διαφέρουν κατά 
την έννοια ότι συχνά προκαλούν επιβιώσιμες βλάβες στα κύτταρα ενώ τα πρώτα τα καταστρέφουν 
ολοσχερώς (λόγω μάζας και φορτίου). Το χαρακτηριστικό αυτό είναι σημαντικό διότι τα κύτταρα που 
έχουν υποστεί βλάβες και δεν καταστρέφονται έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να μεταλλαχθούν και να 
οδηγήσουν σε νεοπλασίες. Αντίθετα τα απολύτως κατεστραμμένα κύτταρα αποτελούν μικρότερο κίνδυνο 
εκτός βέβαια εάν πρόκειται για πολύ μεγάλες ποσότητες ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου ιστού (πχ 
αμφιβληστροειδής) 
 
Ακτίνες γάμμα  
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Οι ακτίνες γάμμα είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία εξαιρετικά υψηλής ενέργειας που εκπέμπεται από 
τον πυρήνα τόσο κατά τις βήτα όσο και κατά τις άλφα διασπάσεις του.  
 Οι άλφα και βήτα αυθόρμητες πυρηνικές διασπάσεις καθώς και το φαινόμενο της σχάσης 
(αυθόρμητη η εξαναγκασμένη) καταλήγουν σε διεγερμένους πυρήνες οι οποίοι αποδιεγείρονται στη 
συνέχεια με την εκπομπή ακτίνων γάμμα. Ακόμη τα ταχέα νετρόνια μπορούν να συλληφθούν από μη 
σχάσιμους πυρήνες οι οποίοι στη συνέχεια θα αποδιεγερθούν εκπέμποντας γ-ακτινοβολία. 
 Οι ακτίνες γάμμα έχουν εξαιρετικά μεγάλη διεισδυτικότητα, και μπορούν να εναποθέσουν την 
ενέργειά τους πολύ βαθιά μέσα στους ιστούς. Γενικά η μεταβολή της ενέργειας των ακτίνων γάμμα στα 
διάφορα υλικά περιγράφεται από ένα εκθετικό νόμο ταχείας απόσβεσης που είναι συνάρτηση της αρχικής 
ενέργειας της δέσμης και της φύσης του υλικού. 
 Αν και τα α-ραδιενεργά όπως πχ το Ουράνιο-238 εκπέμπουν μια πολύ μικρή ποσότητα ακτίνων 
γάμμα (μέσω των πρώτων θυγατρικών τους) αυτή είναι δυνατόν λόγω της μεγάλης της ενέργειας να 
προκαλέσει σημαντικές βλάβες αν η δράση της είναι εκτεταμένη και παρατεταμένη (πχ αερολύματα 
Ουρανίου-238 εγκλωβισμένα στους πνεύμονες). 
 Πέραν της ιονιστικής τους δράσης ως καθαρή ενέργεια τα γ-σωμάτια μπορούν να επηρεάσουν τα 
κύτταρα, αυξάνοντας την θερμοκρασία τους με εύλογα αποτελέσματα όπως για παράδειγμα το 
συνηθισμένο έγκαυμα. Η εναπόθεση της ενέργειας τους, λόγω της διεισδυτικότητάς τους μπορεί να γίνει 
οπουδήποτε κατά τη διάρκεια της πορείας τους και για το λόγο αυτό οι επιπτώσεις της γ-ακτινοβολίας 
είναι ανεξάρτητες της θέσης της πηγής σχετικά με τον οργανισμό. Δηλαδή εάν έχουμε μια εκτεταμένη 
ροή φωτονίων ώστε να εκτεθεί όλο το κορμί θα προκύψει ουσιαστικά μια σχεδόν ομοιογενής εναπόθεση 
ενέργειας σε όλους τους ιστούς (oλοσωματική ακτινοβόληση). Το γεγονός αυτό είναι μια σημαντική 
διαφορά της γ-ακτινοβολίας με τις προηγούμενες δύο οι οποίες όπως είδαμε δίνουν ένα εξαιρετικά 
εντοπισμένο πεδίο ακτινοβόλησης. 
 
Νετρόνια  
Το δεύτερο συστατικό του πυρήνα μετά τα πρωτόνια είναι τα νετρόνια. Υπάρχουν πυρήνες υλικών οι 
οποίοι εκπέμπουν αυθόρμητα νετρόνια. Το γεγονός ότι είναι αφόρτιστο σωματίδιο του προσδίδει 
ιδιότητες πολύ διαφορετικές από τα άλλα σωματίδια (α,β) που εκπέμπει ο πυρήνας, αφού έχει μεγάλη 
εμβέλεια και μπορεί να εναποθέσει την ενέργειά του πολύ βαθιά στο μέσο στο οποίο κινείται. 
 Ειδικότερα, ως ουδέτερα σωμάτια αλληλεπιδρούν μόνο με τον ίδιο τον πυρήνα και όχι άμεσα με 
τα περιφερειακά ηλεκτρόνια, με αποτέλεσμα η μέση ελεύθερη διαδρομή τους να είναι πολύ μεγάλη μέσα 
στους ιστούς. Αν θυμηθούμε ότι μέσα στο ίδιο το μέταλλο του Ουρανίου όπλων έχουν μια μέση ελεύθερη 
διαδρομή μερικά εκατοστά μπορούμε να φανταστούμε την εμβέλειά τους μέσα στους ιστούς των 
ανθρώπινων οργανισμών. Λόγω της μεγάλης τους αυτής εμβέλειας η ακτινοβόληση του οργανισμού από 
τα νετρόνια είναι κάπως ανάλογη με αυτή της γ-ακτινοβολίας δηλαδή οι επιπτώσεις της νετρονιακής 
ακτινοβολίας δεν εξαρτώνται σημαντικά από την θέση της πηγής σχετικά με τον οργανισμό.   
 Για παράδειγμα αν ένας άνθρωπος εκτεθεί σε μια εκτεταμένη πηγή νετρονίων η ενέργεια που θα 
εναποτεθεί στην πλευρά εισόδου της ακτινοβολίας δεν θα είναι πολύ μεγαλύτερη από την ενέργεια που 
εναποτίθεται στην πλευρά εξόδου της αν και η διαφορά θα είναι αισθητή στην περίπτωση των θερμικών 
(βραδέων) νετρονίων.  
 
Κατά την πορεία του μέσα στους ζωικούς ιστούς (και γενικά στην ύλη) ένα νετρόνιο μπορεί είτε να 
διαφύγει χωρίς αλληλεπίδραση, ή να συλληφθεί από έναν πυρήνα χωρίς να προκαλέσει σχάση ή να 
σκεδαστεί ελαστικά ή ανελαστικά ή τέλος να σχάσει ένα πυρήνα δημιουργώντας δύο η περισσότερα νέα 
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νετρόνια εκλύοντας παράλληλα ενέργεια. Στην περίπτωση της ανελαστικής σκέδασης μέρος της 
κινητικής ενέργειας του νετρονίου εναποτίθεται στον πυρήνα ο οποίος ανακρούεται με αποτέλεσμα να 
διαταράσσεται η ισορροπία του με τα περιφερειακά του ηλεκτρόνια. Όπως αντιλαμβανόμαστε όσο 
μεγαλύτερη είναι η κινητική ενέργεια των νετρονίων και όσο μικρότερος ο ανακρουόμενος πυρήνας τόσο 
μεγαλύτερη η διαταραχή. Η διαταραχή μπορεί να είναι τόσο μεγάλη ώστε να προκληθούν ιονισμοί με τις 
επιπτώσεις που αναλύσαμε στην αναφορά στα άλφα και βήτα σωμάτια. 
 
 Είναι τέτοια η φύση των ζωντανών οργανισμών ώστε αποτελούνται από μεγάλες ποσότητες νερού 
που περιέχει ένα άτομο Οξυγόνου και δύο ελαφρά άτομα Υδρογόνου. Το Υδρογόνο, του οποίου ο 
πυρήνας είναι απλώς ένα πρωτόνιο, έχει μάζα ίση με τη μάζα του νετρονίου και άρα γίνεται εύκολα 
αντιληπτή η ισχύς της ανάκρουσής του και ο επακόλουθος ιονισμός του. Προσεγγιστικά μπορούμε να 
πούμε ότι το 70%-85% της ενέργειας των ταχέων νετρονίων εναποτίθεται στους ιστούς μέσω τέτοιων 
ανελαστικών σκεδάσεων με ελαφρούς πυρήνες ενώ το υπόλοιπο θα επιμεριστεί σε βαρύτερους πυρήνες.  
 Μετά την απώλεια του μεγαλύτερου μέρους της ενέργειας των νετρονίων αυτά καθίστανται 
θερμικά και αυξάνει πολύ η πιθανότητα να αρπαχθούν από ένα πυρήνα προκαλώντας την εξαναγκασμένη 
σχάση του. Η σχάση όμως αυτή θα δημιουργήσει θυγατρικούς πυρήνες στους ιστούς οι οποίοι θα 
αποδιεγερθούν εκπέμποντας επιπλέον νετρόνια, ακτίνες βήτα και γάμμα. Ακόμη η θυγατρικοί πυρήνες θα 
σκεδαστούν (ανεξαρτήτως ενεργειακής κατάστασης) από άλλους πυρήνες μεταφέροντας τους κινητική 
ενέργεια και προκαλώντας νέους έμμεσους ιονισμούς. 
 
 
Ποσοτική ανάλυση του ακτινοπροκλητού καρκίνου  
 
Για να αναλύσουμε ποσοτικά τον ραδιολογικό κίνδυνο των ραδιενεργών υλικών πρέπει πρώτα να 
καθορίσουμε τον ίδιο τον κίνδυνο. Ο κίνδυνος συνήθως είναι είτε ο θάνατος (σε συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα η ακαριαίος) είτε κάποια μορφή καρκίνου (πχ λευχαιμία). Ειδικά στην περίπτωση των 
εκθέσεων σε χαμηλές δόσεις, που είναι κοντά στο φυσιολογικό υπόβαθρο η εκτίμηση του κινδύνου είναι 
δύσκολη, διότι οι περισσότερες μετρήσεις που υπάρχουν προέρχονται από ατυχήματα η πυρηνικές 
εκρήξεις και συνεπώς αναφέρονται σε μεγάλες δόσεις. Επίσης, η φύση της ραδιενέργειας είναι τέτοια που 
επιτρέπει μόνο προσεγγιστικούς υπολογισμούς των δόσεων στον ανθρώπινο οργανισμό. Αν λάβουμε υπ΄ 
όψιν και τις ιδιοσυστατικές ποικιλομορφίες των ανθρώπων τότε αντιλαμβανόμαστε την δυσκολία που 
συναντάμε στην ποσοτικοποίηση του κινδύνου. 
 
Γενικά τα αποτελέσματα (βλάβες) της ακτινοβόλησης ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες τα στοχαστικά 
και τα μη στοχαστικά 
 
Mη στοχαστικά αποτελέσματα είναι τα άμεσα αποτελέσματα και στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι 
βλάβες που προκαλούνται από οξεία έκθεση υψηλών σχετικά δόσεων η οποία μπορεί να είναι εξωτερική 
εσωτερική και ολοσωματική τοπική.  
  
Στοχαστικά αποτελέσματα είναι τα απώτερα αποτελέσματα της ακτινοβόλησης είτε είναι σωματικά 
(νεοπλασίες) είτε είναι γενετικά (ακτινοπροκλητές κληρονομήσιμες παθήσεις) τα οποία εμφανίζονται σε 
χαμηλότερες δόσεις και ρυθμούς δόσεων συγκριτικά με τα μη στοχαστικά αποτελέσματα. Το κυριότερο 
στοχαστικό αποτέλεσμα είναι φυσικά η καρκινογένεση. 
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Για να υπολογίζουμε τις καρκινογενέσεις που θα προκληθούν στα άτομα που βρέθηκαν στο μέσο 
μεταφοράς όπου διέρρευσε το ραδιενεργό υλικό χρησιμοποιούμε το γραμμικό μοντέλο μηδενικού 
κατωφλίου σύμφωνα με το οποίο η πιθανότητα να προκληθεί μια συγκεκριμένη βλάβη (πχ καρκίνος, 
καταρράκτης ματιών κλπ) είναι γραμμική συνάρτηση της δόσης και  συνεπώς δέχεται ότι ακόμη και μια 
απειροελάχιστη δόση θα αυξήσει την πιθανότητα πρόκλησης της βλάβης κατά ένα (ενδεχομένως 
απειροελάχιστο) ποσοστό. Προφανώς το μοντέλο αυτό είναι το πιο συντηρητικό και μπορεί να 
εφαρμοστεί εξ’ ίσου σε μεγάλες και μικρές δόσεις. Ακόμη η γραμμικότητα του σε συνδυασμό με την 
τυχαία φύση της καρκινογένεσης, μας επιτρέπει να ποσοτικοποιήσουμε τον κίνδυνο με τον πιο 
συντηρητικό τρόπο 
 
Για να το κατανοήσουμε αυτό πρέπει να πρώτα να διατυπώσουμε δύο θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τον 
υπολογισμό της καρκινογένεσης.  
 
(α) Για κάθε πληθυσμό υπάρχει ένα φυσιολογικό ποσοστό ανάπτυξης μιας βλάβης, η οποία μπορεί να 
προκληθεί και από τη ραδιενέργεια. Δηλαδή, Το ποσοστό καρκινογένεσης των Ευρωπαίων είναι 20% σε 
όλη τη διάρκεια της ζωής τους που ουσιαστικά σημαίνει ότι σε κάθε 100 Ευρωπαίους που γεννιούνται 
κατά μέσο όρο οι 20 θα αναπτύξουν σχεδόν σίγουρα κάποια μορφή καρκίνου.  
(β) Η πρόκληση της βλάβης (πχ καρκινογένεση) είναι μια τυχαία διαδικασία. Δηλαδή, μπορούμε να 
προβλέψουμε ότι το 20% των Ευρωπαίων θα αναπτύξουν μια κακοήθη νόσο αλλά δεν μπορούμε να 
πούμε ποιοι θα είναι αυτοί. 
 
Η γραμμικότητα του μοντέλου καθώς και η τυχαία (στοχαστική) φύση της καρκινογένεσης μας οδηγούν 
στο λογικό συμπέρασμα ότι ο συνολικός αριθμός των καρκίνων που θα προκληθεί σε ένα πληθυσμό μετά 
από τυχαία ακτινοβόληση είναι ανεξάρτητος από τον τρόπο που τελικά θα κατανεμηθούν οι δόσεις. Έτσι 
μια δόση 100 μονάδων σε κάθε ένα μέλος ενός πληθυσμού 100 ατόμων θα δώσει στατιστικά τον ίδιο 
αριθμό καρκίνων με την ακτινοβόληση ενός πληθυσμού 1000 ατόμων με 10 μονάδες δόσης η ακόμη με 
την ακτινοβόληση 10.000 ατόμων με μια μονάδα δόσης. Δηλαδή αυτό που λαμβάνουμε υπ’ όψη στην 
υπολογισμό της καρκινογένεσης είναι η ανθρωποδόση (γινόμενο δόσης επί άτομα). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Π1. Γράφημα που περιγράφει τις συναρτήσεις των μεγεθών που αφορούν το ωστικό κύμα 
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Π2. Οι τιμές των ποσοτήτων ( )0.33 1/3W W  και 0.3W  που χρησιμοποιούνται στους γραμμικούς υπολογισμούς  
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Π3. Ο ρυθμός εξασθένισης της στατικής υπερπίεσης ως συνάρτηση του χρόνου για διάφορες τιμές της 
αρχικής (μέγιστης) υπερπίεσης. 
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Π4. Ο ρυθμός εξασθένισης της δυναμικής υπερπίεσης ως συνάρτηση του χρόνου για διάφορες τιμές της 
αρχικής (μέγιστης) δυναμικής υπερπίεσης. 
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Π5. Μέγιστη στατική και δυναμική υπερπίεση ως συνάρτηση της απόστασης από το σημείο μηδέν για μια 
πυρηνική έκρηξη ισχύος 1ΚΤ. 
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Π6. Η μέγιστη στατική υπερπίεση στο έδαφος ως συνάρτηση της απόστασης από το ΣΜ για έκρηξη 1ΚΤ. 
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Π7. Η μέγιστη στατική υπερπίεση στο έδαφος ως συνάρτηση της απόστασης από το ΣΜ για έκρηξη 1ΚΤ. 
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Π8. Η οριζόντια συνιστώσα της μέγιστης δυναμικής υπερπίεσης στο έδαφος μετά από έκρηξη 1ΚΤ 
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Π9. Η διάρκεια της θετικής φάσης στατικής και δυναμικής (παρένθεση) υπερπίεσης στο έδαφος (1ΚΤ) 
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Π10. Χρόνος άφιξης του ωστικού κύματος στο έδαφος (1ΚΤ) 
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Π11. Ο λόγος της ανακλώμενης στατικής υπερπίεσης προς την αρχική προσπίπτουσα υπερπίεση ως 
συνάρτηση της γωνίας πρόσπτωσης του ωστικού κύματος για διάφορες τιμές της αρχικής υπερπίεσης 
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