
Нуклеарна горива

Радиоактивност



Радиоактивност

• Радиоактивност је својство неких елемената (уран, 
радијум) да спонтано емитују невидљиво 
радиоактивно зрачење, услед чега долази до 
њиховог распадања и стварања новог елемента. 

• Нови елемент се даље распада, све док се не добије 
неактиван елемент.  

• Радиоактивни процеси су резулатат дезинтеграције  
језгра атома неких елеменета и због тога су то 
нуклеарни процеси. 

• Емитовањем радиоактивних честица долази до 
трансмутације језгра. 



Радиоактивни елементи

• Елементи који поседују својство спонтане 

емисије зрачења називају се радиоактивни 

елементи. 

• У природи постоји око 40 радиоактивних 

елемената. То су већином елементи са 

великом релативном масом и високим 

позитивним наелектрисањем језгра.



Језгро атома

• Језгро атома или нуклеус се састоји од две 
врсте честица - протона и неутрона, које се 
називају нуклеони. 

• Редни број елемента у Периодном систему 
елемената одређује наелектрисање језгра +Ze. 
Број Z се назива атомски број и показује број 
протона у језгру.

• Број нуклеона у језгру, тј. збир протона и 
неутрона, назива се масени број и обележава 
се са А. Број неутрона у језгру једнак је А - Z.



Дефект масе 

Енергија везе
• Маса језгра атома у мировању 

увек је мања од збира маса 
честица која га сачињавају. 
Разлика између збира маса 
честица које сачињавају језгро 
и масе језгра назива се дефект 
масе. 

• Ова разлика је условљена тиме 
што је за одржавање језгра као 
целине потребна енергија која 
везује један нуклеон за други. 
Та енергија се зове енергија 
везе.

• Позната једначина представља 
енергију везе, која је једнака 
производу дефекта масе и 
брзине светлости у вакууму.



Изотопи

• Изотопи једног 

елемента су атоми чије 

језгро садржи исти 

број протона (једнак 

редном броју у 

периодном систему), 

али различите бројеве 

неутрона. 



Природна и вештачка 

радиоактивност
• Радиоактивност која се јавља у 

изотопима који постоје у 
природним условима, назива се 
природна радиоактивност. 

• Радиоактивност добијена у 
нуклеарним реакторима 
предтавља вештачку 
радиоактивност.

• Открићем вештачке 
радиоактивности, установљено 
је да се бомбардовањем било 
ког стабилног елемента, могу 
добити радиоактивни изтопи, 
који најчешће емитују 
електроне или позитроне.

• Природне радиоактивне 
материје (језгра њихових атома) 
емитују три врсте зрачења:

1. 𝛼-зраке (честице језгра 
хелијума),

2. 𝛽-зраке (брзи електрони, брзи 
позитрони) и

3. 𝛾-зраке (електромагнетни 
високофреквентни таласи).



𝛼-зраци 

• Доказано је да 𝛼-зраци представљају језгра хелијума, 
која имају 2 протона и 2 неутрона, што значи да су 𝛼-
честице позитивно наелектрисане. 

• При судару 𝛼-честица са неутралним молекулима, врши 
се јонизација неутралних честица. Том приликом се 
производи пар јона и троши одређена енергија, која је 
различита за различите молекуле. 

• Због тога, 𝛼-честице на свом путу губе енергију и 
смањује им се брзина кретања и на крају се заустављају. 
Слој ваздуха дебљине неколико сантиметара или танак 
лист папира их потпуно заустављају. 

• Емитовањем 𝛼-зрака, сваком елементу се смањује 
атомска маса за 4, а редни број за 2.



𝛽-распад

• Емитовањем 𝛽-честице (𝛽-
распад) долази до промене 
једног изотопа у други, 
исте атомске масе, али му 
се редни број повећава за 
јединицу позитивног 
наелектрисања. 

• Пошто у језгру нема 
електрона, 𝛽 емисија се 
објашњава 
трансформацијом 
неутрона у протон и 
електрон:

При овој трансформацији, настали

електрон излази из језгра као 𝛽-

честица.

Бета честице су идентификоване као

електрони велике брзине.

Због тога што се неутрон

трансформише у протон, редни број се

повећава за један. Заустављање ове

честице омогућава алуминијум

дебљине неколико милиметара.



𝛾-зрачење

• Приликом 𝛾-зрачења не мења се ни редни број, ни 
атомска маса, али се смањује енергија језгра. 

• Приликом емисије 𝛼 и 𝛽 зрака, долази до 
прегруписавања нуклеона (протона и неутрона) у 
језгру, при чему долази до емитовања 𝛾-зрачења, 
који представљају електромагнетне таласе мале 
таласне дужине. 

• Зрачење ових честица се не може потпуно 
зауставити ни неколико милиметара дебелим 
оловом. У зависности од њихове енергије, 𝛾- зраци 
могу бити знатно продорнији (неколико редова 
величине) од 𝛼 и 𝛽 зрака. 



Неутронско зрачење 

• Неутронско зрачење је корпускуларно зрачење које се састоји од 
неутрона избачених из језгра атома, приликом њиховог цепања. 

• Неутрони немају наелектрисање и то им омогућава велику 
продорност. Због тога, лако пролазе кроз заштитне материјале, 
који могу да задрже друге типове зрачења. 

• Неутрони реагују са језгрима других атома и трансмутирају их 
у нове, најчешће радиоактивне изотопе. Овакви процеси су врло 
опасни за живе организме. Неутронско зрачење истог 
интензитета је 4 до 10 пута биолошки ефикасније од 𝛾-зрака и 
х-зрака и због тога је степен оштећења ткива, услед дејства 
неутрона знатно тежи. 

• Многи елемети постају радиоактивни када у њих продру 
неутрони. Један од ретких материјала који могу ефикасно да 
апсорбују неутронско зрачење је изотоп бора 10В.  



Модератори – тешка вода и графит

• Уколико је брзина неутрона мања, већа је могућност да 
их језгро захвати. Неутрони који се крећу великом 
брзином, пролете поред језгра за врло кратко време и 
због тога нуклеарне силе не успевају да их захвате и 
задрже у језгру.

• Средство које успорава неутроне и на тај начин 
омогућава ланчану реакцију се зове модератор. 

• Успоравање неутрона у модератору се врши еластичним 
сударима неутрона са језгрима атома модератора, при 
чему неутрон предаје део своје кинетичке енергије.

• Најпогоднији модератори су тешка вода и графит. 
Битно је да модератор успорава неутроне, али да их не 
апсорбује.



Фисија

Нуклеарни реактори
• Фисија је процес дељења тешких језгара. 

• Атомско језгро се под дејством неутрона дели на два 
лакша уз емисију неутрона. Том приликом се ослобађа 
велика количина енергије, знатно већа од енергије 
ослобођене хемиским сагоревањем. 

• Новонастали неутрони изазивају даље ланчану реакцију 
цепања језгра атома, при чему се добијају нови 
елементи и ослобађа нова енергија.

• Уређаји у којима се одиграва цепање атома - фисија, 
називају се нуклеарни реактори.

• Приликом експлозије нуклеарне бомбе, због изузетно 
високе температуре, материја се налази у четвртом 
агрегатном стању - стању плазме.



Фузија

• Фузија је процес у коме се два лакша атомска језгра 
спајају у једно теже, при чему се ослобађа знатна 
количина нуклеарне енергије. 

• За фузију лаких језгара, неопходно је лака језгра 
довести на мала растојања. 

• Пошто су језгра позитивно наелектрисана, потребно је 
уложити врло велики рад.

• Фузија настаје при температури од неколико милиона 
степени. Зато се реакције фузије називају и 
термонуклеарне реакције. 

• На принципу фузије је изграђена хидрогенска, тј. Х-
бомба, у којој се врши фузија водоника. Потребна 
температура за почетак реакције се остварује фисијом.



Нуклеарна горива

• Нуклеарна горива служе за добијање 
нуклеарне енергије. Природна нуклеарна 
горива су уран 235U и торијум 232Th . 

• Вештачка нуклеарна горива су плутонијум 
239Pu и изотоп урана 233U.

• Плутонијум 239Pu се добија скупим 
поступком бомбаровања неутрона урана 238U. 

• Главно гориво за нуклеарне реакторе је уран, 
који у природи садржи три изотопа: уран 
235U, уран 238 U и уран 234U.



Уран

• Уран се добија из руде урана, која садржи 

најмање 0,1% урана. 

• Руда урана се налази као оксид или фосфат. 

Дроби се и раствара у киселинама или 

базама, у зависности од основног састава. 

• Пречишћавањем се добијају оксиди урана, а 

из њих гориво за нуклеарне реакторе.



Примена нуклеарног горива

• Нуклеарно гориво се користи за добијање 

електричне енергије у нуклеарним 

електранама, али и за погон бродова или 

подморница, чиме им се повећава брзина 

кретања, за снабдевање електричном 

енергијом удаљених и неприступачних 

места.



Нуклеарни реактор

• Нуклеарни реактор је систем дизајниран за 

самоодрживу фисијску реакцију. Састоје се од:

1. нуклеарног горива,

2. модератора или успоривача неутрона,

3. контролних шипки,

4. рефлектора неутрона,

5. система за хлађење и

6. заштитног зида.



Врсте нуклеарних реактора

• Реактори могу бити:

1. истраживачки,

2. производни (breader reactor) и

3. реактори снаге.

1. Истраживачки реактори служе као извор неутрона и гама 
зрачења. Неутрони служе за озрачивање разних материјала 
различитих намена.

2. Производни реактори служе за производњу плутонијума 239 
из урана 238, и за добијање урана 233 из торијума 232, који се 
употребљавају као нуклеарно гориво.

3. Реактори снаге производе велике количине топлотне енергије, 
која се може трансформисати у механичку или електричну. 
Реактори снаге се користе за електране и за покретање 
бродова.



Контролне шипке 

• Контролне шипке контролишу одвијање нуклеарне 
ланчане реакције. 

• Израђују се од кадмијума или борног челика, које се 
увлаче у реактор, што им омогућава апсорпцију 
вишка неутрона. 

• Што је већа дубина њиховог потапања у активну 
зону реактора (реакторско језгро), већа је 
апсорпција неутрона, тј. нуклеарна реакција је 
спорија. Ако су контролне шипке потпуно 
потопљене могуће је остварити потпуну апсорпцију 
неутрона и зауставити реакцију нуклеарног 
распада. 



Језгро реактора

• Језгро реактора се састоји из модератора и нуклеарног горива. 

• Модерацијом се постиже двојака сврха.

• Успоравање неутрона не само да је потребно ради одржавања 
ланчане реакције, већ се тиме постиже и претварање 
ослобођене нуклеарне енергије у форму коју је могуће директно 
користити - у топлотну енергију. Ову количину топлоте 
потребно је ефикасно одвести из језгра реактора. У ту сврху се 
користи обична вода, тешка вода, гас (угљен-диоксид), течни 
метали (жива, натријум). 

• Топлота која се одводи из реактора служи за производњу паре и 
за покретање парних турбина. 

• Најједноставнији начин екстракције топлотне енергије постиже 
се када се модератор (нпр. обична вода) истовремено користи 
као радни флуид. 



Рефлектор неутрона

• Рефлектор неутрона налази се око језгра 

реактора. 

• Рефлексијом се смањује бежање неутрона 

из језгра реактора, тј. враћа их у језгро. За 

рефлекторе се користи графит. 

• Уколико не би било рефлектора, велики део 

неутрона би напустио активну зону и могло 

би доћи до прекида ланчане реакције.



Заштитни зид 

• Заштитни зид је најчешће од специјалног 

бетона, дебљине 1,5 m, који апсорбује све 

врсте зрачења (гама зраке, бета честице, 

неутроне, итд.). 

• Апсорпција неутрона се постиже 

додавањем једињења бора у бетонску масу.



Нуклеарни реактор

А - шипке урана, између 

којих се налази 

модератор (графит), 

В - рефлектор неутрона,

С - заштитни зид, 

D - шипке од кадмијума 

за контролу реакције,

Е - цев за довод течности 

за хлађење реактора.



Нуклеарна електрана

• У нуклеарним електранама 
котловско постројење је 
замењено нуклеарним 
системом за производњу 
водене паре. 

• Основни елемент овог 
система је нуклеарни 
реактор (1), генератор паре 
(2), турбинско постројење 
(3), кондензатор (4), пумпа за 
транспорт воде из 
кондензатора до генератора 
паре (5) и циркулациона 
пумпа за реакторски 
расхладни медијум (6).



Нуклеарне електране и животна 

средина

• Нуклеарни реактор приликом рада не емитује 

угљен диоксид нити икакав други загађујући 

гас. Такође, не постоји емисија чађи, нити 

постоји проблем одлагања пепела.

• Запремина потрошеног радиоактивног горива 

које се мора ускладиштити на безбедан начин 

је неупоредиво мања од количине шљаке и 

пепела коју производе конвенционалне 

термоелектране. 



Ризици при експлоатацији 

нуклеарног горива

1. Процес екстракције нуклеарног горива из 

природних налазишта односно рударење и 

даља прерада руде. 

2. Превенција нуклеарних акцидената 

приликом нормалног рада електране.

3. Безбедно одлагање радиоактивног отпада.



Чврсти радиоактивни отпад

• Сваке године врши се замена трећине 

горива. Чврсти радиоактиван отпад се 

сакупља у бачве од челичног лима и 

привремено складишти у одређеном 

простору уз електрану.

• Трајно одлагање радиоактивног отпада 

представља велики проблем. 



Збрињавање радиоактивног отпада 

• Збрињавање радиоактивног отпада се врши:

1. складиштењем под земљом: спаковани отпад одлаже се 
у суве геолошке формације - лежишта соли, слојеве 
глине или гранита. Одлагање се врши на дубини од 500 
m,

2. складиштењем у леду: суд са отпадом пушта се у 
избушену рупу на леду, где услед топлоте, која се 
развија у њему, наставља да тоне. Истопљени лед се 
поново леди и суд пада до дна (4.000 m) или се 
фиксира на одређеној дубини и

3. складиштењем на дну мора: суд са отпадом се 
складишти на дну мора и то у зону са великом брзином 
таложења.



Акцидент на нуклеарној електрани 

Три миље, 28.март1979.
• Први значајни нуклеарни акцидент у историји 

цивилне употребе нуклеарне енергије.

• Након заглављивања вентила у систему за хлађење 
језгра реактора и услед погрешног тумачења 
оператора, издате су команде које су релативно 
бенигну ситуацију претвориле у озбиљну хаварују.

• Дошло је  топљења дела језгра као и до изливања 
радиоактивне воде и водене паре унутар тзв. 
контејмента - херметизоване зграде у којој је 
смештен реактор. Врло мала количина 
радиоактивног материјала испуштена је и у 
атмосферу. 



Чернобилска нуклеарна катастрофа

• У Украјини, у граду Чернобилу, 26. априла 1986. године експлодирао је један од четири нуклеарна реактора. 
Последица експлозије је велика количина радиоактивне прашине, девет пута веће од оне након 
експлодиране бомбе у Хирошими, у Јапану.

• Спроводио се експеримент, којим су желели да установе - може ли турбина при гашењу, да обезбеди 
довољно енергије за одржавање система за хлађење реактора, док се не укључе дизел-агрегати. 

• Током екперимента, потпуно неочекивано се искључила регионална електрана, која је то подручје 
снабдевала енергијом. Због тога, тестирање је одложено и поверено ноћној смени, која није имала никаквог 
искуства у раду у нуклеарним електранама, јер су ти запослени доведени из електрана које су 
функционисале на угаљ. Поред тога, ноћна смена није била информисана да је претходна смена већ 
постепено смањивала снагу реактора. Зато су они помислили да је за смањивање снаге реактора одговоран 
квар у једном од регулатора снаге, што је био потпуно погрешан закључак и кобна грешка. 

• Контролне полуге су подигли, што је узроковало повећање снаге реактора. Спорост механизма уметања 
контролних шипки је омогућио да се брзина нуклеарне реакције само повећа. Тада настаје деформација рада 
контролних шипки и у року од 7 секунди, снага реактора је нарасла до 30 GW, односно 10 пута више 

• притисак паре се нагло повећавао, што је проузроковало експлозију паре, која је уништила поклопац 
реактора и направила огромну рупу у крову. Након тога је дошло до реакције графита, као модератора и 
кисеоника из ваздуха, узрокујући "графитну кишу", која је највише допринела ширењу радиоактивног 
облака на даља подручја.

• Радијација је достигла 40 пута већу дозу од смртоносне дозе. Због тога су незаштићени радници добили 
смртоносне дозе радиоактивности, у року од неколико минута. 

• Следећег дана из целе области је евакуисано целокупно становништво, око 350.000 људи. 

• Од последица радијације је умрло од 4.000 до 9.000 људи. Екосистем у близини реактора је претрпео 
катастрофалне последице јер је оближња шума променила боју у љубичасту. Такође је страдао велики број 
животиња, а неке су потпуно изгубиле способност размножавања.



Хаварија нуклеарне електране 

Фукушима у Јапану
• Земљотре јачине девет степени Рихтерове скале је 

погодио источну обалу Јапана, 11. марта 2011. године. 
Последица земљотреса је велики талас Цунами, који је 
дошао са Тихог океана.

• Систем пумпи за хлађење нуклеарних реактора је 
престао са радом. Због тога су се истопила три реактора, 
што је условило експлозију, која је разнела кровове 
зграда и ослобођена је велика количина радијације. 
Облак радијације је отишао у правцу Тихог океана. 
Становништво у кругу пречника 20 km, око електране 
Фукушима је расељено. 

• Било је људских жртава, а поред тога је настала велика 
материјална штета.



Продукти фисије 

• Истрошено гориво je радиоактивнo, након вађења 
из реактора, зато се мора хладити неколико месеци. 

• Хлађење се врши у дубоким базенима, у којима се 
гориво налази испод слоја од неколико метара 
воде,јер је вода заштита од радиоактивног зрачења и 
расхладно средство.

• Истрошена горива се потом одлажу у трајна 
одлагалишта.

• Око 1/3 од укупне шарже горивог елемента се вади 
из реактора и замењује новом шаржом, што значи да 
гориво проведе три године у реактору. 



Нуклеарне електране PWR

(Pressurized Water Reactor) типа
• Модератор у овим реакторима је обична вода. Овај модератор истовремено 

служи и као радна течност која транспортује топлоту из реакторског језгра и 
предаје је генератору паре. 

• Један од најтежих инжењерских проблема јесте захтев да ова вода у сваком 
моменту остане у течном стању иако температура у самом језгру реактора 
достиже и до 315°C. То значи да она мора да буде на високим притисцима, а 
то је опасно јер може довести до експлозивне декомпресије радне течности.

• Уколико број новонасталих неутрона превазиђе број апсорбованих, каже се да 
је реактор постао суперкритичан.

• Порастом температуре језгра реактора и може довести до катасрофалног 
топљења структуре реактора. Ради превенције акцидената, око реактора 
величине неколико метара,гради се заштитна зграда, која може да издржи удар 
комерцијалног путничког авиона под пуном брзином и то без нарушавања 
херметизације.

• Из изложеног је јасно да се за системе аутоматског управљања контролним 
шипкама постављају изузетно строги захтеви за поузданост. 



Разлози за тренутну тржишну 

доминацију PWR реактора 
• Сваки радикално нови дизајн нуклеарне 

технологије је изузетно скуп. Штавише, и најмања 
измена на већ постојећем дизајну изискује 
вишегодишње тестирање и прибављање небројених 
дозвола од регулаторних установа. 

• PWR реактори нису погодни за пролиферацију 
материјала који се могу употребити за производњу 
нуклеарног оружија. 

• Етаблирани произвођачи опреме за нуклеарна 
постројења су остварили de facto монопол на 
тржишту и немају финансијску мотивацију за 
улагање у савременије и сигурније технологије.



Нуклеарне електране MSR (Molten 

Salt Reactor) типа

• За расхладни флуид оваквих уређаја 

употребљавају се соли флуора.

• Ове соли прелазе у течно стање на око 800°

C, док им је температра кључања знатно 

виша (неколико хиљада степени Целзијуса). 



Предности нуклеарних електрана 

MSR (Molten Salt Reactor) типа
• Радни флуид је увек у течном стању и на атмосферском 

притиску. Другим речима нема опасности од експлозије паре. 

• Реактор не може да доспе у стање суперкритичности. Код 
оваквог дизајна, нуклеарно гориво је растворено у солима 
флуора. Уколико дође до пораста температуре система, течни 
систем со-гориво се термички шири. Ово пак значи да долази 
до повећања растојања између суседних језгара горива. 
Повећани размак између фисибилних језгара значи да мање 
неутрона погађа језгра горива (мета је ређа) и самим тим 
брзина реакције опада. Систем је значи пасивно сигуран и не 
изискује никакав сложени систем аутоматског управљања.

• У реактору типа MSR могуће је користити торијум чије су 
залихе у земљиној кори најмање 10 пута веће од залиха 
уранијума.



Интернационални стандарди и примена 

стандарда за заштиту животне средине 

• Међународна агенција за атомску енергију 
(International Atomic Energy Agency - IAEA) 

• Међународна организација за стандардизацију 
(The International Organisation for 
Standardisation - ISO) -светски стандарди за 
управљање квалитетом (серија 9000) и за 
управљање животном средином (серија 14000). 

• ISO 14001 је најпознатији светски EMS 
(Еnvironmental management system) оквир, који 
омогућавајућава организацијама управљање 
животном средином. 



Интернационални стандарди и примена 

стандарда за заштиту животне средине 

• Минерали урана су увек повезани са више 

радиоактивних елемената као што су радијум и 

радон, који настају из радиоактивног распада 

урана стотинама милиона година.

• Руда која је минирана, посебно ако је врло 

високог квалитета, се обрађује пажљиво, због 

здравствених разлога и разлога безбедности. 

Cтроги здравствени стандарди се односе на 

излагање гама зрачењу и радон гасу. 



Третирање јаловине по завршетку 

завршетка ископавања руде урана

• како би се смањили нивои гама зрачења и 
интензитет емитовања радона  у близини 
јаловина се: 

1. Покрива са два метра глине, или 

2. Враћа се у земљу, или

3. Поставља се у минијатурне јаме где год је то 
могуће.

4. Прекрива се  са довољно камена да се одупре 
ерозији. Потом се ставља покривач од 
вегетације.



Мере предострожности предузетих током ископавања и млевења руде 

уранијума за заштиту здравља радника укључују:

• Добре системе за вентилацију у подземним рудницима како би 
се осигурало да излагање радоновом гасу и његовим 
радиоактивним производима буде што је могуће мање.

• Ефикасну контролу прашине, јер прашина може садржавати 
радиоактивне састојке и емитовати радон гас.

• Ограничење изложености радника у рудницима, млиновима и 
јаловиштима тако да не прелази дозвољене граничне дозе које 
одређују органи власти. У Канади то значи да се руда преузима 
искључиво техникама даљинског управљања, где је то 
практично могуће.

• Употребу опреме за детекцију зрачења у свим рудницима и 
површинским коповима.

• Примену строгих стандарда личне хигијене за раднике који 
рукују концентратом уранијум оксида.


