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Jedním ze způsobů uvolňování jaderné energie 
je štěpení jader při řetězové jaderné reakci.  
Tato reakce probíhá v štěpných materiálech. 
V přírodě se vyskytuje jenom jediný, nuklid 
uranu U 235. Přírodní uran je tvořen nuklidem 
uranu U 238 a obsahuje jen asi 0,7% uranu 
235. 
Uran U 238 není štěpný, ale je možno z něho 
vyrobit v jaderných reaktorech plutonium 
239.  
Štěpným materiálem je také uran 233 který 
vzniká v jaderných reaktorech z thoria 232. 
 



 

Jak uran 238 tak plutonium 239mohou být 
použity v jaderných zbraních.  

 

Při řetězové jaderné reakci vnikne do jádra 
uranu U 235 neutron 

rozštěpí ho na dvě jádra přibližně poloviční 
velikosti a 

z jádra vylétnou 2 až 3 nové neutrony, které 
mohou štěpit další jádra uranu.  

Celý proces má charakter laviny. 



Štěpení jádra uranu 

 

 

 

 



Je-li hmotnost štěpné látky větší než kritická 
hmotnost, má řetězová reakce charakter 
jaderného výbuchu.  

Řetězovou reakci objevili němečtí vědci v roce 
1939. 

Z obavy , že Německo vyrobí jadernou bombu, 
začali vědci v USA pracovat na vývoji této 
zbraně. 



Princip jaderní bomby 
 

 Dva kusy uranu 235 nebo plutonia o hmotnosti menší 
než je kritická jsou udržovány odděleně vhodným 
mechanickým zařízením.  

 Explozí klasické výbušniny jsou oba tyto kusy vrženy 
proti sobě, čímž je dosaženo nadkritické hmotnosti 
a řetězová reakce proběhne ve zlomku sekundy.  

Při tom se uvolní 
obrovská energie 
a látka se zahřeje 
na teplotu mnoha 
milionů stupňů Celsia. 
 



Je však možno průběh řetězové reakce 
zpomalit tak, aby probíhal kontrolovaně a 
energie se uvolňovala pomalu při teplotách 
jen několika stovek stupňů Celsia.  
V průběhu  řetězové reakce vzniká 
radioaktivní odpad, který může ohrozit okolí. 
Také zásoby uranu v přírodě jsou omezené.  
Proto hledají vědci další cesty uvolňování 
energie, napodobit jaderné reakce probíhající 
na Slunci.  



Například při reakcích slučování jader 
deuteria a tritia (těžkého a supertěžkého 
vodíku),  
 
 
kde  je značka pro neutron, se uvolňuje 
značná energie a nevzniká radioaktivní odpad. 
Tritium je ovšem jedovaté  a muselo by se 
vyrábět pomocí dalších reakcí.  
Bylo by možné využít reakcí slučování dvou 
jader deuteria, kterého je mořské vodě dost. 
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Reakce jaderného slučování neprobíhá jako 
řetězová reakce a vyžaduje, aby se jádra 
vodíku srážela obrovskými rychlostmi. To 
nastane při teplotách několik set milionů 
stupňů Celsia  Proto mluvíme 
o termojaderných reakcích.  

Tyto teploty se dosáhnou jen při výbuchu 
atomové bomby. To vedlo ke konstrukci ještě 
ničivější vodíkové bomby, pro niž jaderná 
bomba slouží jako rozbuška. 



Při vysokých teplotách se plyn ionizuje, 
od jeho atomů jsou při vzájemných srážkách 
odtrhávány elektrony a vzniká tzv. plazma 
tvořené kladně a záporně nabitými částicemi. 

Vědci věnují velké úsilí řízenému uvolňování 
energie při jaderném slučování. Působí 
na vodíkové plazma magnetickým polem, 
ozařují ho lasery, svazky rychle letících 
částic, zahřívají ho mikrovlnami a podobně, 
stále však zbývá mnoho technických problémů. 



I při jaderných reakcích se uvolňuje jen 
nepatrná část, asi 1% energie obsažené 
v látce.  
Fyzika dnes zná i způsoby, jak uvolnit všechnu 
energii z látky.  
Umožňují to takzvané antičástice. Ukázalo se 
totiž, že ke každé částici existuje její 
dvojník, částice s opačným znaménkem 
elektrického náboje.  
Setká-li se částice a antičástice, obě zanikají, 
uvolňuje se všechna jejich energie a vzniká 
záření gama. Praktické využití tohoto jevu ale 
ještě neexistuje. 


