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Το άτομο
Συγκρότηση του ατόμου
Το μικρότερο κομμάτι ύλης που μπορούμε να διακρίνουμε με χημικές
μεθόδους ονομάστηκε άτομο. Κάθε άτομο αποτελείται από ένα θετικά φορτισμένο
πυρήνα, στον οποίο συγκεντρώνεται πρακτικά όλη η μάζα του ατόμου, και από
ηλεκτρόνια που κινούνται γύρω από τον πυρήνα. Ο χώρος μέσα στον οποίο
περιορίζεται η κίνηση των ηλεκτρονίων καθορίζει τις διαστάσεις του ατόμου. Αν
φανταστούμε το άτομο σφαιρικό, η ακτίνα του θα είναι περίπου 105 φορές
μεγαλύτερη από την ακτίνα του πυρήνα (Πίνακας 1.1). Αν μεγενθύναμε το άτομο του
υδρογόνου στις διαστάσεις της γης, το ηλεκτρόνιο του υδρογόνου θα εκινείτο μέσα
σε μια σφαίρα σαν τη γη (ακτίνα 6390 km), ενώ ο πυρήνας θα ήταν περιορισμένος σε

1

μια σφαίρα διαμέτρου 130 m στο κέντρο της γης: το άτομο είναι σχεδόν άδειο από
μάζα.

Σχήμα 1.1 Το άτομο: τα αρνητικά φορτισμένα ηλεκτρόνια περιφέρονται γύρω
από τον θετικά φορτισμένο πυρήνα. Ο μεταξύ των χώρος είναι κενός.
Τα ηλεκτρόνια βρίσκονται μέσα στο ηλεκτρικό πεδίο του θετικά φορτισμένου
πυρήνα και έλκονται απ’ αυτόν αφού φέρουν αρνητικό φορτίο. Οπότε τίθεται το
ερώτημα γιατί δεν πέφτουν πάνω στον πυρήνα, όπως πέφτει πάνω στη γη ένα σώμα
που βρίσκεται μέσα στο βαρυτικό πεδίο της γης. Τα ηλεκτρόνια δεν πέφτουν πάνω
στον πυρήνα ακριβώς λόγω της μεγάλης ταχύτητας με την οποία κινούνται, όπως δεν
πέφτει πάνω στη γη ένας δορυφόρος που κινείται με ικανή ταχύτητα, περιφερόμενος
γύρω από τη γη που τον έλκει. Γνωρίζουμε επίσης ότι για να διαφύγει ένα σώμα έξω
από το βαρυτικό πεδίο της γης, να «ανεξαρτητοποιηθεί από την γη», πρέπει να
αποκτήσει μεγάλη ταχύτητα, μεγαλύτερη από κάποια τιμή. Οι ταχύτητες (ενέργειες)
των ηλεκτρονίων στο άτομο είναι αρκετά μεγάλες ώστε, υπό συνήθεις συνθήκες, δεν
τα αφήνουν να πέσουν πάνω στον πυρήνα, αλλά επίσης όχι τόσο μεγάλες ώστε «να
φύγουν από το άτομο», να βγουν έξω από το ηλεκτρικό πεδίο του πυρήνα που τα
έλκει.
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Ενεργειακές στάθμες ατόμου
Κάθε ηλεκτρόνιο του ατόμου έχει αφ’ ενός μεν ηλεκτρική δυναμική ενέργεια,
λόγω της θέσης του στο ηλεκτρικό πεδίο του ατόμου, αφ’ ετέρου δε κινητική
ενέργεια λόγω της ταχύτητας με την οποία περιφέρεται περί τον πυρήνα. Η συνολική
ενέργεια κάθε ηλεκτρονίου είναι το άθροισμα αυτών των ενεργειών και εξαρτάται
από την ακτίνα της τροχιάς που διαγράφει το ηλεκτρόνιο, εξαρτάται δηλαδή από την
απόσταση του ηλεκτρονίου από τον πυρήνα.
Το άτομο είναι ένα κβαντομηχανικό σύστημα, πράγμα που συνεπάγεται,
μεταξύ άλλων, ότι τα ηλεκτρόνια του ατόμου δεν μπορούν να έχουν οποιαδήποτε
ενέργεια, αλλά μόνο διακριτές επιτρεπόμενες στάθμες ενέργειας, διαφορετικές για
κάθε στοιχείο και χαρακτηριστικές κάθε στοιχείου. Για παράδειγμα άλλες είναι οι
επιτρεπόμενες ενεργειακές στάθμες του ηλεκτρονίου του ατόμου του υδρογόνου και
άλλες οι επιτρεπόμενες ενεργειακές στάθμες των ηλεκτρονίων του ατόμου του
οξυγόνου.

Σχήμα 1.1.2: Διαφορές ενέργειας κάθε στάθμης του ατόμου
του υδρογόνου από τη θεμελιώδη.
Η κατάσταση του ατόμου με τη μικρότερη από τις επιτρεπόμενες ενέργειες
των ηλεκτρονίων είναι η μόνη ευσταθής, και ονομάζεται θεμελιώδης κατάσταση.
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Υπό συνήθεις συνθήκες το άτομο βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση. Οι άλλες
επιτρεπόμενες καταστάσεις είναι μη ευσταθείς και ονομάζονται, και είναι,
καταστάσεις διέγερσης, οι δε αντίστοιχες ενεργειακές στάθμες ονομάζονται
στάθμες διέγερσης. Είναι δυνατόν να προσδοθεί σε κάποιο ηλεκτρόνιο του ατόμου
εξωτερική ως προς το άτομο ενέργεια, π.χ. με σύγκρουση με άλλο άτομο, και το
ηλεκτρόνιο να βρεθεί σε κάποια ενεργειακή στάθμη διέγερσης. Στην κατάσταση αυτή
δεν θα παραμείνει εσαεί. Κάποια στιγμή το άτομο θα αποβάλει την περίσσεια
ενέργεια, εκπέμποντας ένα ή περισσότερα φωτόνια που θα φέρουν αυτήν την
περίσσεια ενέργεια και θα επιστρέψει στην ευσταθή θεμελιώδη κατάσταση.
Το απλούστερο άτομο είναι το άτομο του υδρογόνου το οποίο, όπως
αναφέρθηκε ήδη, έχει ένα μόνο ηλεκτρόνιο περιφερόμενο περί τον πυρήνα του. Το
σχήμα 1.1.2 παρουσιάζει τις στάθμες ενέργειας του ηλεκτρονίου του ατόμου του
υδρογόνου. Στο σχηματικό αυτό διάγραμμα σημειώνεται η διαφορά της ενέργειας
κάθε στάθμης από την ενέργεια της θεμελιώδους στάθμης.
Τι θα συμβεί αν κάποιος φορέας ενέργειας επιχειρήσει να προσδώσει ενέργεια
σε ηλεκτρόνιο του ατόμου, π.χ. αν το άτομο συγκρουσθεί με κάποιο άλλο άτομο; Αν
μεν η προσφερόμενη ενέργεια είναι μικρότερη απ’ αυτήν που απαιτείται για να
ανέλθει το ηλεκτρόνιο στην πρώτη στάθμη διέγερσης (για το υδρογόνο 10,2 eV),το
άτομο θα αγνοήσει τον εξωτερικό φορέα ενέργειας και θα παραμείνει στη θεμελιώδη
του κατάσταση. Αν όμως η προσφερόμενη ενέργεια είναι επαρκώς μεγάλη, το
ηλεκτρόνιο θα ανέλθει σε στάθμη διέγερσης. Από τη στάθμη αυτή θα επανέλθει στη
θεμελιώδη του κατάσταση, αποβάλλοντας την περίσσεια

ενέργεια συνήθως με

εκπομπή φωτονίων. Εφ’ εξής, όταν ομιλούμε για ενέργεια στάθμης εννοούμε τη
διαφορά της ενέργειας της στάθμης από την ενέργεια της θεμελιώδους στάθμης.
Έστω ότι το ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου προσέλαβε, με κάποιο
τρόπο, ενέργεια και ανήλθε στη δεύτερη στάθμη, όπου έχει ενέργεια

Ε2=12,1 eV.

Από εκεί θα αποδιεγερθεί και θα επιστρέψει στη θεμελιώδη του κατάσταση με τους
εξής δύο πιθανούς τρόπους :
(ι)

πέφτοντας αρχικά στην πρώτη στάθμη, ενέργειας

Ε1 = 10,2 eV, με

εκπομπή ενός φωτονίου ενέργειας Ε2 – Ε1 =1,9 eV, που είναι στο ορατό «φάσμα»,
χρώματος κόκκινου. Στη συνέχεια πέφτει από την πρώτη στάθμη στη θεμελιώδη
εκπέμποντας ένα φωτόνιο ενέργειας 10,2 eV, που βρίσκεται στο υπεριώδες του
φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
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(ιι) πέφτοντας κατ’ ευθείαν από τη δεύτερη στάθμη στη θεμελιώδη κατάσταση
με εκπομπή ενός φωτονίου ενέργειας 12,1 eV , που βρίσκεται στο υπεριώδες του
φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
Σε αυτό ακριβώς το φαινόμενο βασίζεται η λειτουργία των λυχνιών φωτισμού.
Οι πλέον κοινές και περισσότερο χρησιμοποιούμενες «λάμπες» φωτισμού είναι
λυχνίες πυρακτώσεως. Το «συρματάκι» μέσα στη λάμπα είναι μέταλλο (βολφράμιο)
και όταν την «ανάβουμε» το διερχόμενο ρεύμα ανεβάζει τη θερμοκρασία του
σύρματος, το πυρακτώνει, δηλαδή τα άτομα του σύρματος αποκτούν μεγάλες
κινητικές ενέργειες, κινούμενα με μεγάλες ταχύτητες τυχαία προς όλες τις
κατευθύνσεις (θερμική κίνηση). Ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων των ταχέως και
τυχαίως κινούμενων ατόμων, τα ηλεκτρόνια των συγκρουόμενων ατόμων ανέρχονται
σε στάθμες διέγερσης, από τις οποίες στη συνέχεια αποδιεγείρονται εκπέμποντας
φωτόνια στο ορατό φάσμα και έτσι προκύπτει το φως από τη «λάμπα». Στις λυχνίες
φθορισμού τα άτομα του φθορίου διεγείρονται με άλλο, πιο αποδοτικό (πιο
οικονομικό) σε σχέση με την πυράκτωση τρόπο και αποδιεγείρονται εκπέμποντας
φωτόνια με ενέργειες στο ορατό φάσμα, εκπέμποντας δηλαδή φως.
Η φλόγα της καύσης εκπέμπει φως, διότι τα ταχέως κινούμενα άτομα (ή τα
μόρια) των αερίων της καύσης συγκρούονται με αποτέλεσμα την άνοδο ηλεκτρονίων
των ατόμων σε στάθμες διέγερσης, απ’ όπου αποδιεγείρονται εκπέμποντας φωτόνια
στο ορατό φάσμα, εκπέμποντας φως.
Ηλεκτρόνια των ατόμων στοιχείων με μεγάλο ατομικό αριθμό 1 , μετά από
κατάλληλη

διέγερση,

αποδιεγείρονται

εκπέμποντας

φωτόνια

με

ενέργειες

μεγαλύτερες από αυτές του ορατού φάσματος και της υπεριώδους ακτινοβολίας,
δηλαδή ενέργειες από 1 ως 100 keV. Όταν ο Roentgen ανακάλυψε αυτήν την
ακτινοβολία, πριν από το τέλος του 20ου αιώνα, την ονόμασε ακτίνες – Χ , δηλαδή
άγνωστες ακτίνες, διότι ήταν άγνωστη τότε

η φύση και η προέλευσή της. Η

ονομασία αυτή παρέμεινε. Είναι με δέσμες τέτοιων φωτονίων που γίνονται οι
ιατρικές και άλλες ακτινογραφίες, όπως π.χ. στον έλεγχο αποσκευών στα αεροδρόμια.
Τούτο δε διότι τα φωτόνια αυτών των ενεργειών έχουν εξαιρετική ικανότητα να
διαπερνούν την ύλη, να μην απορροφούνται εύκολα από αυτήν. Η διαπεραστική τους
ικανότητα είναι μικρότερη στα μέταλλα και τα οστά.

1

O ατομικός αριθμός στοιχείου ορίζεται αμέσως πιο κάτω.
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Έτσι όταν μέρος του ανθρώπινου σώματος παρεμβάλλεται μεταξύ δέσμης
ακτίνων–Χ και φωτογραφικού φιλμ, τα φωτόνια διαπερνούν σχεδόν ανεμπόδιστα τη
σάρκα και στις αντίστοιχες θέσεις «μαυρίζουν» το φωτογραφικό φιλμ, ενώ
διαπερνούν πολύ λιγότερο τα οστά, οπότε στις αντίστοιχες θέσεις το φιλμ «δεν
μαυρίζει τόσο», ενώ ο βαθμός της λευκότητάς ή του μαυρίσματος εξαρτάται από το
μέγεθος της μάζας δια της οποίας Αποτυπώνεται έτσι στο φιλμ το είδωλο των οστών.
Αντίστοιχα αποτυπώνονται στην οθόνη τα είδωλα των μεταλλικών αντικειμένων
που βρίσκονται στις δια του ελέγχου διερχόμενες αποσκευές.
Όπως ελέχθη ήδη, οι ενεργειακές στάθμες είναι μοναδικές για κάθε στοιχείο.
Κατά συνέπεια και οι ενέργειες των ακτίνων-Χ που εκπέμπει κάθε στοιχείο, μετά από
κατάλληλη διέγερση, είναι χαρακτηριστικές κάθε στοιχείου, αποτελούν την
ταυτότητά του. Εδώ και πολλές δεκαετίες η διαθέσιμη τεχνολογία παρέχει τη
δυνατότητα μέτρησης των ενεργειών των ακτίνων–Χ, αποτύπωσης δηλαδή του
ενεργειακού φάσματός τους. Από τα φάσματα αυτά προσδιορίζονται τα στοιχεία που
εκπέμπουν τα φωτόνια. Είναι έτσι δυνατόν να προσδιορισθεί η παρουσία ακόμη και
ιχνών ενός στοιχείου σε ένα υλικό, ακόμα και αν η αναλογία ατόμων του στοιχείου
στο υλικό αυτό είναι ένα στο ένα εκατομμύριο άτομα ή ακόμα και μικρότερη. Η
δυνατότητα αυτή, και η αντίστοιχη τεχνολογία, έχει πληθώρα σημαντικών
εφαρμογών στην υγεία , τα υλικά και πολλά άλλα.

6

ιόντα
Αν τώρα σε ηλεκτρόνιο ατόμου προσδοθεί ενέργεια μεγαλύτερη από κάποια
τιμή, τότε το ηλεκτρόνιο αυτό είναι δυνατόν να αποσπασθεί από το άτομο, να
καταστεί ελεύθερο ηλεκτρόνιο. Κάτι τέτοιο μπορεί π.χ. να γίνει με σύγκρουση του
ατόμου με σωματίδιο κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα. Όταν ένα ηλεκτρόνιο
αποσπασθεί από το άτομο, τότε το άτομο έχει ένα λιγότερο ηλεκτρόνιο από όσα
χρειάζεται για να είναι ηλεκτρικά ουδέτερο, οπότε είναι φορτισμένο με το κβάντο του
θετικού ηλεκτρικού φορτίου. Στην κατάσταση αυτή το άτομο είναι ιόν 2 .
Η απόσπαση ενός ή περισσοτέρων ηλεκτρονίων από ένα άτομο ονομάζεται
ιοντισμός του ατόμου, η δε ενέργεια που απαιτείται να προσδοθεί στο ηλεκτρόνιο για
τον ιοντισμό ενός συγκεκριμένου ατόμου ονομάζεται ενέργεια ιοντισμού του ατόμου
αυτού. Π.χ. στο σχήμα 2.1 δηλώνεται ότι η ενέργεια ιοντισμού του ατόμου του
υδρογόνου είναι 13,6

eV. Τα ιόντα είναι εξαιρετικά επιρρεπή στην πρόκληση

χημικών αντιδράσεων, λόγω ακριβώς των ηλεκτρονίων που τους λείπουν.

Ο πυρήνας
Συγκρότηση
Τα συστατικά σωματίδια του πυρήνα ονομάζονται νουκλεόνια και είναι τα
στοιχειώδη σωματίδια πρωτόνιο και νετρόνιο. Τα χαρακτηριστικά τους δίνονται στον
Πίνακα 2.1.

Σχήμα 1.1.3.Οπυρήνας αποτελείται από πρωτόνια και νετρόνια.
2
"Ιόν”: ουδέτερη μετοχή του ρήματος “είμι”, που σημαίνει “πορεύομαι, οδεύω”. Τα ιόντα πήραν αυτό το
όνομα διότι, όντας ηλεκτρικά φορτισμένα, υπό την επίδραση ηλεκτρικών δυνάμεων μετακινούνται
(“πορεύονται”).
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Το πρωτόνιο είναι σωματίδιο φορτισμένο θετικά με το κβάντο του
ηλεκτρικού φορτίου, δηλαδή με φορτίο ίσο και αντίθετο με το φορτίο του αρνητικού
ηλεκτρονίου. Η μάζα του πρωτονίου είναι 1836 περίπου φορές μεγαλύτερη από τη
μάζα του ηλεκτρονίου.
Το νετρόνιο είναι σωματίδιο ηλεκτρικά ουδέτερο, η μάζα του είναι κατά τι
μεγαλύτερη (πρακτικά ίση) με τη μάζα του πρωτονίου. Το νετρόνιο δεν επιβιώνει για
πολύ έξω από τον πυρήνα, είναι ασταθές σωματίδιο, διασπάται σε ένα πρωτόνιο και
ένα ηλεκτρόνιο. Η μέση διάρκεια ζωής του ελευθέρου νετρονίου είναι της τάξης των
10 min. Η μέση ταχύτητα των ελευθέρων νετρονίων με τη μικρότερη ενέργεια σ’ ένα
αντιδραστήρα είναι περίπου 2200 m/s, ενώ η τυπική διάσταση των αντιδραστήρων
ισχύος είναι περίπου 4,5 m. ΄Ετσι το «πιο αργό» νετρόνιο διασχίζει τον αντιδραστήρα
σε χρόνο της τάξης των 2 ms. Ακόμα, οι αντιδράσεις πυρήνων με νετρόνια
πραγματοποιούνται σε χρόνο της τάξης των 10-14 s. Η αστάθεια λοιπόν του νετρονίου
είναι χωρίς καμιά πρακτική σημασία στους αντιδραστήρες και θεωρούμε το νετρόνιο
ευσταθές σωματίδιο.

Πίνακας 1.1: Μεγέθη συστατικών σωματιδίων του ατόμου
(τα μεγέθη είναι κατά προσέγγιση)
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Η πυρηνική δύναμη
Θεωρώντας τον πυρήνα σφαιρικό και χρησιμοποιώντας τις τιμές του πίνακα
βλέπουμε πως η πυκνότητα του πυρήνα είναι της τάξης

( A 1,67 10 −27 )

(1,2 10

−13

A1 / 3

)

3

= 1011 kg / cm 3 = 10 8 τόνοι / cm 3

δηλαδή κολοσσιαία για την ανθρώπινη κλίμακα.
Αν κοιτάξουμε τον πυρήνα, σε σχέση με τις ηλεκτροστατικές δυνάμεις,
βλέπουμε ότι οι απωστικές δυνάμεις ανάμεσα στα θετικά φορτισμένα πρωτόνια, που
τείνουν να αποσυνθέσουν τον πυρήνα στα συστατικά του, είναι κολοσσιαίες. Δύο
εφαπτόμενα πρωτόνια απωθούνται με δύναμη ~ 6 10 7 N ≅ 6 10 3 τόνων. Τέτοια
δύναμη εφαρμοσμένη στη μάζα του πρωτονίου, προκαλεί επιτάχυνση 1034 m/s2.
Πρέπει λοιπόν να δεχτούμε ότι στον πυρήνα ασκούνται ελκτικές δυνάμεις τόσο
ισχυρές, ώστε να υπερνικούν τις ηλεκτροστατικές και να συγκρατούν τα νουκλεόνια
στο μικρό χώρο του πυρήνα. Τις ονομάζουμε πυρηνικές δυνάμεις και δεχόμαστε ότι
η πυρηνική δύναμη μεταξύ δύο πρωτονίων ή δύο νετρονίων ή μεταξύ πρωτονίουνετρονίου είναι ίδια. Οι πυρηνικές δυνάμεις είναι μικρής εμβέλειας, διαφορετικά το
σύμπαν θα μαζευόταν σε μία μόνο μπάλα. Γνωρίζουμε ότι έξω από τον πυρήνα
επικρατούν οι ηλεκτροστατικές δυνάμεις. Η εμβέλεια της πυρηνικής δύναμης είναι
λοιπόν της τάξης μεγέθους του πυρήνα, δηλαδή 10-12 cm. Έτσι, ένα νετρόνιο που
ταξιδεύει μέσα σε ένα υλικό δεν αισθάνεται την παρουσία του πυρήνα παρά μόνο
όταν βρεθεί πολύ κοντά του, θα συνεχίσει να ταξιδεύει σε ευθεία γραμμή μέχρις ότου
πέσει πάνω στον πυρήνα. Αντίθετα, ένα πρωτόνιο απωθείται από το θετικό φορτίο
του πυρήνα αμέσως μόλις διαπεράσει το σύννεφο των ηλεκτρονίων του ατόμου. Σε
αποστάσεις σημαντικά μεγαλύτερες από την ακτίνα του πυρήνα η μόνη δύναμη που
ασκείται στο πρωτόνιο είναι η ηλεκτροστατική.

Ατομικός και μαζικός αριθμός. Ισότοπα
Ο αριθμός Ζ των πρωτονίων στον πυρήνα καθορίζει τις χημικές ιδιότητες,
είναι η χημική ταυτότητα, του ατόμου και ονομάζεται ατομικός αριθμός. Άτομα που
έχουν τον ίδιο ατομικό αριθμό, την ίδια χημική ταυτότητα, αλλά διαφορετικό αριθμό
νετρονίων στους πυρήνες τους ονομάζονται ισότοπα.
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Σχήμα 1.1.4. Τα ισότοπα του υδρογόνου: 1Η1 (κοινό υδρογόνο με ένα πρωτόνιο
στον πυρήνα) και 1Η2 (βαρύ υδρογόνο, με ένα πρωτόνιο και ένα νετρόνιο στον
πυρήνα)
Ο συνολικός αριθμός νουκλεονίων (πρωτονίων και νετρονίων) στον πυρήνα
ονομάζεται μαζικός αριθμός και συμβολίζεται με Α. Ο αριθμός των νετρονίων στον
πυρήνα είναι προφανώς Ν = Α – Ζ. Ισότοπο με μαζικό αριθμό Α και ατομικό αριθμό Ζ
συμβολίζεται

όπου S είναι το χημικό σύμβολο του στοιχείου, π.χ.
233
92 U,

ισότοπα ουρανίου

235
92 U,

238
92 U

Όταν δεν είναι απαραίτητο να δείξουμε τον αριθμό των πρωτονίων γράφουμε
AS

ή

SA

ή S−A

π.χ.
U − 233,

U − 235,

U − 238
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Πυρήνες με τον ίδιο μαζικό αριθμό Α αλλά διαφορετικούς ατομικούς
αριθμούς Ζ ονομάζονται ισοβαρείς, ενώ πυρήνες με τον ίδιο αριθμό νετρονίων
ονομάζονται ισότονοι.
Η πυρηνική ταυτότητα καθορίζεται από τη σύσταση του πυρήνα, δηλαδή από
το ζεύγος (Ζ, Ν) ή, πράγμα που κάνει το ίδιο, από το ζεύγος (Ζ, Α). Ονομάζουμε
νουκλίδιο εκείνη την κατηγορία ατόμων που έχουν την ίδια σύσταση πυρήνα.

Ατομική μάζα
Στην κλίμακα του ατόμου είναι λογικό να χρησιμοποιείται αντίστοιχα μικρή
μονάδα μάζας και η προφανής επιλογή είναι η μάζα ενός νουκλεονίου. Όπως όμως θα
δούμε, η μάζα ενός νουκλεονίου διαφέρει κατά τι από πυρήνα σε πυρήνα, είναι
συνάρτηση του μαζικού αριθμού Α. ΄Ετσι στη φυσική κλίμακα, μονάδα ατομικής
μάζας ορίζεται το 1/12 της μάζας του ισοτόπου του άνθρακα C-12

Από τη σχέση Ε = mc2 ισοδυναμίας μάζας ενέργειας προκύπτει.

Παλαιότερα αντί του u (unit) χρησιμοποιούταν το σύμβολο amu (atomic mass
unit).
Στη φύση τα περισσότερα στοιχεία βρίσκονται ως μίγματα ισοτόπων σε
ορισμένη αναλογία. ΄Ετσι, οι ατομικές μάζες που δίνονται στον περιοδικό πίνακα των
στοιχείων, μετρημένες με χημικές μεθόδους, είναι μέσες τιμές των ατομικών μαζών
των ισοτόπων του στοιχείου.
Στον πίνακα 1.2 δίνεται η ισοτοπική σύσταση, οι ατομικές μάζες των
ισοτόπων και η μέση ατομική μάζα μερικών στοιχείων.
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Πριν από το 1961, μοναδική κλίμακα ατομικών μαζών ήταν η χημική, στην
οποία είχε οριστεί μονάδα ατομικής μάζας το 1/16 του χημικά καθαρού στοιχείου
οξυγόνου. Όταν λοιπόν κάνει κανείς υπολογισμούς μαζών πρέπει να βεβαιωθεί ότι
όλα τα δεδομένα εκφράζονται στην ίδια κλίμακα (χημική ή φυσική).

Πίνακας 1.2: Ισοτοπική σύσταση και μάζες μερικών στοιχείων
(φυσική κλίμακα ατομικών μαζών)
ισοτοπική ατομική μέση ατομική μάζα
στοιχείο Ζ ισότοπο αναλογία
%

ουράνιο

(u)

(u)

99,985 1,007825

Η-2

0,015 2,014102

C-12

98,892 12,000000

C-13

1,108 13,003354

Ν-14

99,635 14,003074

Ν-15

0,365 15,000108

Ο-16

99,759 15,994915

Ο-17

0,037 16,999133

Ο-18

0,204 17,999160

U-233

233,03950

92 U-235

0,715 235,04393

U-238

99,28 238,05076

άνθρακας 6

οξυγόνο

στοιχείου

Η-1

υδρογόνο 1

άζωτο

μάζα

7

8

μάζα πρωτονίου

:

1,007277 u

μάζα νετρονίου

:

1,008665 u

μάζα ηλεκτρονίου

:

1,007997
12,011151
14,0067

15,9994

238,03

0,000548597 u

Τέλος με τη σταθερά του Avogadro συνδέονται ποσότητες της ατομικής
κλίμακας με ποσότητες μετρημένες στην ανθρώπινη κλίμακα. Η σταθερά αυτή δίνει
τον αριθμό μορίων που περιέχονται σε ένα γραμμομόριο οποιασδήποτε χημικής
ένωσης (τον αριθμό ατόμων σε ένα γραμμοάτομο μονοατομικού στοιχείου).
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Ένα μέγεθος που υπολογίζουμε συχνά είναι η πυκνότητα πυρήνων ορισμένου
είδους σε ένα υλικό. Αν ρ είναι η πυκνότητα του υλικού (gr/cm3) και MB το μοριακό
βάρος της χημικής του ένωσης, ο αριθμός Ν μορίων ανά cm3 είναι

(2.1.1)
Από τη χημική σύνθεση του μορίου, την ισοτοπική αναλογία των στοιχείων
του μορίου και το Ν βρίσκουμε την πυκνότητα πυρήνων στο υλικό.

13

Ερωτήσεις
1.

Γιατί τα ηλεκτρόνια του ατόμου δεν πέφτουν στον πυρήνα ;

2.

Tι είναι οι ενεργειακές στάθμες του ατόμου ;

3.

Πως αποδιεγείρεται άτομο από στάθμη διέγερσης ;

4.

Τι είναι ιόν;

5.

Ποια είναι τα νουκλεόνια και ποιο το φορτίο τους;

6.

Τι είναι η πυρηνική δύναμη και ποια η εμβέλειά της;

7.

Τι είναι ο ατομικός και ο μαζικός αριθμός;

8.

Τι είναι τα ισότοπα;

9.

Τι είναι η ατομική μάζα και ποια η τάξη μεγέθους της;

10.

Τι είναι ο αριθμός Αvogadro;

11.

Διατυπώστε την έκφραση για το πλήθος μορίων ανά cm3;
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Ασκήσεις
1.

Χρησιμοποιώντας τις τιμές ισοτοπικής αναλογίας και ατομικής μάζας του

πίνακα 1.2, βρείτε την μέση ατομική μάζα του οξυγόνου.
2.

Το μέταλλο U-235 έχει πυκνότητα 18,7 g/cm3. Βρείτε τον αριθμό πυρήνων U-

235 ανά cm3.
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1.2 Ραδιενέργεια
Στάθμες διέγερσης του πυρήνα
Ραδιενεργός διάσπαση - Ραδιενέργεια
Τρόποι διάσπασης
Ρυθμός διασπάσεων
Χρόνος ημιζωής
Ενεργότητα
Αλυσίδα διασπάσεων
Σειρές φυσικών ραδιενεργών νουκλιδίων
Ερωτήσεις
Ασκήσεις

Στάθμες διέγερσης του πυρήνα
Το σύστημα των νουκλεονίων στην κατάσταση πυρήνας είναι κβαντομηχανικό
σύστημα, οπότε η εσωτερική ενέργεια του πυρήνα δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε
τιμή: για κάθε είδος πυρήνα υπάρχουν διακεκριμένες επιτρεπόμενες στάθμες
ενέργειας, χαρακτηριστικές του είδους του πυρήνα. Η κατάσταση με τη μικρότερη
από τις επιτρεπόμενες ενέργειες είναι η πιο ευσταθής και ονομάζεται θεμελιώδης
κατάσταση. Οι υπόλοιπες καταστάσεις ονομάζονται, και είναι, καταστάσεις
διέγερσης, αφού αργά ή γρήγορα, με κάποιο τρόπο, ο πυρήνας θα μεταβεί στη
θεμελιώδη του κατάσταση ελευθερώνοντας την περίσσεια ενέργεια. Οι ενεργειακές
στάθμες παριστάνονται με διαγράμματα όπου σημειώνεται η διαφορά της ενέργειας
κάθε στάθμης από τη θεμελιώδη, π.χ. οι ενεργειακές στάθμες του πυρήνα του Ν-14
παριστάνονται στο σχήμα 1.2.1.
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Σχήμα 1.2.1: Ενεργειακές στάθμες πυρήνα Ν-14
Ας προσέξουμε ότι οι διαφορές ενέργειας των σταθμών του πυρήνα (σχήμα
1.2.1) είναι της τάξης του MeV, ενώ οι διαφορές ενέργειας των σταθμών του ατόμου
(σχήμα 1.1.2) είναι της τάξης του eV. Η ενεργειακή κλίμακα του πυρήνα είναι
εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από αυτήν του ατόμου.

Ραδιενεργός διάσπαση - Ραδιενέργεια
Πολλοί από τους φυσικούς πυρήνες είναι ασταθείς: παθαίνουν δηλαδή από
μόνοι τους, χωρίς καμιά εξωτερική διέγερση, μετατροπή σε κάποιο άλλο πυρήνα
εκπέμποντας σωματίδια ή και μετάβαση από κάποια στάθμη διέγερσης σε κάποια
άλλη χαμηλότερη, εκπέμποντας φωτόνια. Μιλάμε τότε για ραδιενεργό διάσπαση του
ασταθούς πυρήνα. Ο διασπώμενος πυρήνας ονομάζεται μητρικός και ο πυρήνας που
προκύπτει από τη διάσπαση ονομάζεται θυγατρικός.
Τα σωματίδια εκπέμπονται με σημαντική ενέργεια και η εκπομπή τους
χαρακτηρίζεται ραδιενεργός ακτινοβολία. Ραδιενέργεια ονομάζεται η ιδιότητα της
αυθόρμητης διάσπασης, δηλαδή της διάσπασης χωρίς εξωτερική διέγερση, των
ραδιενεργών πυρήνων, με ταυτόχρονη εκπομπή ραδιενεργών ακτινοβολιών. O όρος
ραδιενέργεια (radioactivity) αποδόθηκε το 1898, από την Marie Curie, για να
περιγράψει τη ραδιενεργό συμπεριφορά του ουρανίου και του θορίου, που η Curie
είχε παρατηρήσει. Η Curie εμπνεύστηκε το μεν πρώτο συνθετικό της λέξης (radio-)
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από το λατινικό radium που σημαίνει ακτίνα, το δε δεύτερο ( -activity =
δραστηριότητα ) αποδόθηκε στα ελληνικά ως –ενέργεια. Τα ραδιενεργά νουκλίδια
αναφέρονται και ως ραδιονουκλίδια.

Τρόποι διάσπασης
Οι πιο συνηθισμένες ακτινοβολίες, κατά τη διάσπαση φυσικών ραδιενεργών
πυρήνων, είναι:
-εκπομπή σωματιδίων α: το σωματίδιο α συγκροτείται από δύο πρωτόνια
και δύο νετρόνια, είναι δηλαδή πυρήνας ηλίου (2Ηe4). Ο ατομικός αριθμός του
θυγατρικού πυρήνα είναι μειωμένος κατά 2, σε σχέση με αυτόν του μητρικού (άρα
είναι διαφορετικό χημικό στοιχείο από το μητρικό) και ο μαζικός αριθμός του είναι
μειωμένος κατά 4.

Σχήμα 1.2.2. Ο πυρήνας 92U235 με την εκπομπή σωματιδίου α δίνει θυγατρικό
πυρήνα 90Th231. Ο μαζικός αριθμός του θυγατρικού είναι 235-4=231 και ο
ατομικός του αριθμός είναι 92-2=90.
-

εκπομπή

σωματιδίου

β-:

πρόκειται για ηλεκτρόνιο που

εκπέμπεται από τον πυρήνα, κατά τη μετατροπή ενός νετρονίου του πυρήνα σε
πρωτόνιο. Ο ατομικός αριθμός του θυγατρικού πυρήνα είναι αυξημένος κατά 1, σε
σχέση με αυτόν του μητρικού (άρα είναι διαφορετικό χημικό στοιχείο από το
μητρικό) και ο μαζικός αριθμός του παραμένει αναλλοίωτος. Η εκπομπή βσυνοδεύεται από εκπομπή ενός αντινετρίνου.
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Σχήμα 1.2.3.Ο πυρήνας 27Co60 (ισότοπο του Κοβαλτίου), με την εκπομπή
σωματιδίου β- δίνει θυγατρικό πυρήνα 28Ni60 (ισότοπο του Νικελίου). Η εκπομπή
β- συνοδεύεται από εκπομπή ενός αντινετρίνου. Οι ατομικοί αριθμοί είναι: του
μητρικού 27και του θυγατρικού 28.
-

αντινετρίνο: σωματίδιο μηδενικού ηλεκτρικού φορτίου και μάζας

αμελητέας σε σχέση με το ηλεκτρόνιο. Το διάνυσμα του spin του αντινετρίνο είναι
αντιπαράλληλο του διανύσματος της ορμής του.
-

εκπομπή ποζιτρονίου β+: το ποζιτρόνιο έχει μάζα ίση με αυτήν

του ηλεκτρονίου και ηλεκτρικό φορτίο +e, όπου –e είναι το φορτίο του ηλεκτρονίου.
Εκπέμπεται κατά τη μετατροπή ενός πρωτονίου του πυρήνα σε νετρόνιο, με
ταυτόχρονη εκπομπή ενός νετρίνου. Ο ατομικός αριθμός του θυγατρικού πυρήνα
είναι μειωμένος κατά 1, σε σχέση με αυτόν του μητρικού (άρα είναι διαφορετικό
χημικό στοιχείο από το μητρικό) και ο μαζικός αριθμός του παραμένει αναλλοίωτος.
Η εκπομπή β- συνοδεύεται από εκπομπή ενός νετρίνου.
-

νετρίνο έχει τις ίδιες ιδιότητες με το αντινετρίνο αλλά το διάνυσμα

του spin είναι παράλληλο του διανύσματος της ορμής του.
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Σχήμα 1.2.4. Ο πυρήνας του 11Na22(ισότοπο του Νατρίου) εκπέμποντας
σωματίδιο β+ δίνει θυγατρικό πυρήνα 10Ne22 (ισότοπο του Νέου). O ατομικός
αριθμός του θυγατρικού είναι 11-1=10.
-

ακτινοβολία γ: κατά τη μετάβαση ενός πυρήνα από κάποια

ενεργειακή στάθμη διέγερσης σε κάποια άλλη χαμηλότερη, εκπέμπεται ένα φωτόνιο
ενέργειας ίσης με τη διαφορά των δύο σταθμών (0,1 ως 10 MeV περίπου). Αυτή η
μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ονομάζεται ακτινοβολία γ. Σημειώνεται ότι
η ενέργεια των φωτονίων γάμμα, που εκπέμπονται από τον πυρήνα, είναι
εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από την ενέργεια των ακτινών Χ, που εκπέμπονται
από το άτομο κατά την μετάπτωση ηλεκτρονίων από υψηλότερη σε χαμηλότερη
στάθμη. Το ίδιο ισχύει και για την ενέργεια και των άλλων σωματιδίων που
εκπέμπονται από τον πυρήνα.

Σχήμα 1.2.5. Ο πυρήνας 28Ni60, προϊόν της διάσπασης β- του 27Co60,
αποδιεγείρεται εκπέμποντας ακτινοβολία γ.
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Εκτός από τα φυσικά, υπάρχουν και τεχνητά ραδιενεργά ισότοπα,
κατασκευάσματα του ανθρώπου. Μερικά από αυτά διασπώνται με εκπομπή
νετρονίου, όπως π.χ. το προϊόν της σχάσης

87
36 Kr

.

Σημειώνεται ότι εκτός από τον πυρήνα του ελαφρού υδρογόνου Η-1 όλοι οι
πυρήνες έχουν Ν ≥ Ζ. Εξαιρώντας και πάλι το Η-1, μόνο τα ισότοπα με Ζ < Ν ≤ 1,6 Ζ
είναι ευσταθή και από αυτά όχι όλα. Όλοι οι πυρήνες με ζεύγη (Ν, Ζ) έξω από την
περιοχή αυτή είναι ασταθείς.

Ρυθμός διασπάσεων
Το φαινόμενο της ραδιενεργού διάσπασης είναι στοχαστικό, όπως εξάλλου όλα
τα ατομικά και πυρηνικά φαινόμενα. Για ένα και μόνο ασταθή πυρήνα δεν μπορούμε
να πούμε «πότε» θα διασπαστεί. Το μόνο που μπορούμε να προσδιορίσουμε είναι η
πιθανότητα διάσπασης. Έχει διαπιστωθεί πειραματικά ότι η πιθανότητα διάσπασης
ενός ραδιενεργού πυρήνα στο μικρό χρονικό διάστημα από t σε t + dt είναι
χαρακτηριστική του είδους του πυρήνα και ανεξάρτητη της προηγούμενης ζωής του.
Έτσι, για ένα μεγάλο πλήθος Ν ορισμένου είδους πυρήνων, ο ρυθμός διασπάσεων
dN/dt είναι ανάλογος του αριθμού Ν(t) των μητρικών πυρήνων που επιβιώνουν τη
χρονική στιγμή t

−

dN (t )
= λ N (t )
dt

(1.2.1)

όπου η σταθερά αναλογίας λ, είναι χαρακτηριστική του είδους των
ραδιενεργών πυρήνων, ονομάζεται σταθερά διάσπασης και έχει διαστάσεις (χρόνος)1

. Το αρνητικό σημείο στην (1.2.1) μπαίνει γιατί: με κάθε διάσπαση καταστρέφεται

ένας μητρικός πυρήνας και παράγεται ένας θυγατρικός, η μεταβολή dN των μητρικών
πυρήνων είναι λοιπόν αρνητική. Η (1.2.1) εκφράζει το θεμελιώδη νόμο των
ραδιενεργών διασπάσεων και επιβεβαιώνεται από όλες τις πειραματικές μετρήσεις.
Ολοκληρώνοντας την (1.2.1) βρίσκει κανείς εύκολα ότι:

(1.2.2)
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όπου Νo είναι ο αριθμός των μητρικών πυρήνων τη στιγμή t = 0 και N(t) ο
αριθμός των μητρικών πυρήνων που επιβιώνουν μέχρι τη στιγμή t. ΄Ετσι, η
πιθανότητα N (t ) N 0 επιβίωσης ενός πυρήνα επί χρόνο t είναι:
πιθανότητα επιβίωσης
= e − λt
επί χρόνο t

(1.2.3)

Αν ένας πυρήνας ζει τη στιγμή t, η πιθανότητα να διασπαστεί στο διάστημα
από t σε t + dt είναι dN N = λ dt . Ώστε η σταθερά λ δίνει την ανά μονάδα χρόνου
πιθανότητα διάσπασης. Η πιθανότητα p(t) dt να επιβιώσει ο πυρήνας επί χρόνο t και
να διασπαστεί στο διάστημα από t σε t + dt είναι λοιπόν:
p(t ) dt = λ e − λ t dt

(1.2.4)

Όπως ελέχθη, δεν μπορούμε να προβλέψουμε πότε θα διασπαστεί ένας
πυρήνας, μπορούμε όμως να υπολογίσουμε τη μέση ζωή τ των πυρήνων ορισμένου
είδους. Από τον ορισμό της μέσης τιμής,
∞

τ ≡ ∫ t p(t ) dt

(1.2.5)

0

και από τις (1.2.4) και (1.2.5) βρίσκει κανείς εύκολα,

(1.2.6)

Χρόνος ημιζωής t1/2
Ο χρόνος υποδιπλασιασμού ή και χρόνος ημιζωής t1/2 ορίζεται ως ο χρόνος
που χρειάζεται για να διασπαστούν μισοί από τους αρχικούς μητρικούς πυρήνες. Από
την (1.2.2) προκύπτει ότι,
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(1.2.10)
Στους πίνακες ασταθών νουκλιδίων δίνεται συνήθως ο t1/2. Η σταθερά λ (άρα
και ο χρόνος t1/2) αναφέρεται σε συγκεκριμένο νουκλίδιο (Ζ,Α), για συγκεκριμένο
τρόπο διάσπασης του νουκλίδιου αυτού, π.χ. εκπομπή φωτονίου συγκεκριμένης
ενέργειας. Πολλά όμως νουκλίδια μπορούν να διασπαστούν με περισσότερους από
ένα τρόπους, π.χ. εκπομπή α και εκπομπή φωτονίων. Κάθε τρόπος διάσπασης i έχει
συγκεκριμένη

πιθανότητα,

άρα

και

συγκεκριμένη

σταθερά

διάσπασης

λi

χαρακτηριστική του τρόπου αυτού διάσπασης. Ακόμα, κάθε τρόπος διάσπασης i είναι
στατιστικά ανεξάρτητος των υπολοίπων. Άρα, η συνολική σταθερά διάσπασης λ, που
δίνει την ανά μονάδα χρόνου πιθανότητα να διασπαστεί ο πυρήνας, ανεξάρτητα του
τρόπου διάσπασης, είναι

(1.2.11)

Eνεργότητα
Ενεργότητα μιας ποσότητας υλικού ονομάζεται ο συνολικός αριθμός
διασπάσεων κάθε είδους που συμβαίνουν στην ποσότητα αυτή ανά μονάδα χρόνου.
Αν μια ποσότητα υλικού περιέχει ένα μόνο είδος ραδιενεργών πυρήνων και Ν(t) είναι
ο συνολικός αριθμός των πυρήνων αυτών, τότε η ενεργότητα Α της ποσότητας είναι Α
= - dN/dt και από τις (1.2.1) και (1.2.2) προκύπτει,
A (t ) = −

dN
= λ N = A 0 e − λt
dt

(1.2.15)

όπου A 0 ≡ A (0) και λ η συνολική σταθερά διάσπασης (1.2.11). Η ενεργότητα
μιας ποσότητας υλικών είναι προφανώς συνάρτηση του χρόνου όπως φαίνεται στο
σχήμα 1.2.6).
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Σχήμα 1.2.6: Η ενεργότητα Α μειώνεται με το χρόνο t,
υποδιπλασιάζεται σε διάστημα ενός χρόνου
ημιζωής t1/2.

Αν η ποσότητα υλικού περιέχει περισσότερα από ένα είδη ραδιενεργών
πυρήνων, η ενεργότητα της ποσότητας αυτής είναι το άθροισμα των ενεργοτήτων
όλων των ραδιενεργών πυρήνων που περιέχονται σε αυτήν.
Η σύγχρονη μονάδα ενεργότητας στο σύστημα μονάδων SI είναι το Becquerel
(σύμβολο Bq) που ορίζεται

Το Βq είναι προφανώς μικρή μονάδα και γι’ αυτό χρησιμοποιούνται
πολλαπλάσιά του όπως το kBq = 103 Bq, το MBq = 106 Bq και το TBq = 1012 Bq.
Παλαιότερη μονάδα ενεργότητας, η οποία όμως συνεχίζει να χρησιμοποιείται, είναι
το Curie (σύμβολο Ci).
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Το Ci είναι προφανώς μεγάλη μονάδα και γι’ αυτό χρησιμοποιούνται τα
υποπολλαπλάσιά του : 1mCi = 10-3 Ci και 1μCi= 10-6 Ci. Η ενεργότητα μιας
ποσότητας υλικού εκφρασμένη σε Ci ή Bq δίνει το συνολικό ρυθμό διασπάσεων, δεν
περιέχει όμως καμιά πληροφορία σχετικά με το είδος ακτινοβολιών που εκπέμπονται
ή τις πιθανές βιολογικές, ή άλλες, επιπτώσεις.
Είναι φανερό από την (1.2.15) ότι η ραδιενέργεια μιας ποσότητας ασταθών
πυρήνων εξαρτάται από τη σταθερά διάσπασης λ. Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει
παραδείγματα της ποσότητας μάζας που χρειάζεται για ενεργότητα 1 Ci.

Βλέπουμε ότι για υλικό με σχετικά μικρό χρόνο υποδιπλασιασμού (μεγάλο λ)
χρειάζεται ασήμαντη ποσότητα μάζας για να δώσει 1 Ci. Αντίθετα, για υλικά με
μεγάλους t1/2 (μικρό λ), όπως το U-238 χρειάζονται τόνοι υλικού για 1 Ci. Οι χρόνοι
υποδιπλασιασμού των ραδιενεργών προϊόντων της σχάσης στους πυρηνικούς
αντιδραστήρες κυμαίνονται από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι εκατομμύρια χρόνια.

Αλυσίδα διασπάσεων
Συχνά ο θυγατρικός πυρήνας είναι και αυτός ραδιενεργός και διασπάται
δίνοντας «εγγονό» πυρήνα, που μπορεί κι’ αυτός να είναι ασταθής και η σειρά των
διασπάσεων συνεχίζεται μέχρις ότου προκύψει ευσταθής πυρήνας.
λ1

λ2

X1 → Χ2 → Χ3

(1.2.16)
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Ο Χ1 διασπάται με σταθερά διάσπασης λ1 και δίνει τον Χ2, ο Χ2 με σταθερά λ2
δίνει τον ευσταθή Χ3. Αν N1(t), N2(t), N3(t) είναι ο αριθμός πυρήνων των Χ1, Χ2, Χ3
αντίστοιχα, οι διαφορικές εξισώσεις που περιγράφουν το φαινόμενο είναι

dN 1
= −λ1 N 1
dt

(1.2.17)

ρυθμός καταστροφής των X1

dN 2
= λ1 N 1 − λ 2 N 2
dt
παραγωγή

(1.2.18)

καταστροφή

dN 3
= λ2 N 2
dt

(1.2.19)

παραγωγή

Πρόκειται για απλό σύστημα γραμμικών διαφορικών εξισώσεων πρώτου
βαθμού. Για τη λύση του χρειάζονται αρχικές συνθήκες. Ας δούμε την (ενδιαφέρουσα
στην πράξη) περίπτωση όπου αρχικά (t = 0) έχουμε μόνο πυρήνες Χ1, δηλαδή
(1.2.20)

N1 (0) = N 0 , N 2 (0) = N 3 (0) = 0

Η λύση είναι τότε,
N 1 (t ) = N 0 e − λ1t

N 2 (t ) = N 0

λ2

(e
−λ

λ1

− λ1t

(1.2.21)

− e − λ2 t

)

(1.2.22)

1

⎤
⎡
λ1
λ2
N 3 (t ) = N 0 ⎢1 +
e − λ2t −
e −λ1t ⎥
λ 2 − λ1
⎦
⎣ λ 2 − λ1

(1.2.23)
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Σχήμα 1.2.7: Οι καμπύλες (1.2.21), (1.2.22) και (1.2.23) με
σταθερές διάσπασης λ1= 0,693 h-1 (t1/2=1 h), λ2= 0,1386 h-1 (t1/2=5 h)
όπως μπορεί να επαληθεύσει κανείς εύκολα. Οι τρεις αυτές καμπύλες δίνονται
στο Σχήμα 1.2.7. Ο αριθμός Ν1 πυρήνων του Χ1 μειώνεται εκθετικά. Αρχικά ο ρυθμός
παραγωγής του Χ2 είναι μεγαλύτερος από το ρυθμό καταστροφής του. Όταν όμως ο
αριθμός Ν1 μειωθεί σημαντικά, ο ρυθμός καταστροφής λ2Ν2 του Χ2 γίνεται
μεγαλύτερος από το ρυθμό λ1Ν1 της παραγωγής του και ο αριθμός Ν2 μειώνεται με το
χρόνο, το Ν2 έχει μέγιστο και τελικά μηδενίζεται. Τελικά (t = ∞) έχουμε μετατροπή
όλων των πυρήνων σε Χ3 (Ν3(∞) = Ν0).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει στην πράξη η περίπτωση όπου ο μητρικός πυρήνας

Χ1 είναι πολύ πιο μακρόβιος από το θυγατρικό του Χ2, δηλαδή λ1< < λ2. Αν τώρα ο Χ1
είναι τόσο μακρόβιος ώστε να μπορούμε να κάνουμε την προσέγγιση λ1 ≅ 0 έχουμε

N 1 (t ) ≅ N 0

N 2 (t ) ≅

(1.2.24)

λ1
Ν 0 (l − e −λ t )
λ2
2

(1.2.25)

Η μεταβολή του Ν2 δίνεται στο σχήμα (1.2.8).
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Σχήμα 1.2.8: Η καμπύλη (1.2.25).

Για λ1< <λ2 και λ1 ≅ 0, ο Χ2 φτάνει ασυμπτωτικά σε ραδιενεργό ισορροπία.
Μετά από χρονικό διάστημα t > > 1/λ2 έχουμε

N2 ≅

λ1
N1
λ2

(1.2.26)

και ο αριθμός πυρήνων του Χ2 παραμένει σταθερός με το χρόνο. Λέμε τότε ότι
ο Χ2 βρίσκεται σε ραδιενεργό ισορροπία. Στην περίπτωση αυτή βλέπουμε ότι ο
ρυθμός καταστροφής των πυρήνων Χ2, είναι ίσος με το ρυθμό παραγωγής τους.

λ 2 N 2 = λ1 N 1

(1.2.27)

Σε αντίστοιχα συμπεράσματα καταλήγει κανείς στην περίπτωση μακριάς
σειράς διαδοχικών διασπάσεων
λ1

X1 →

λ2

λn

X2 → L Xn →

X n +1 → L

Το αντίστοιχο σύστημα διαφορικών εξισώσεων είναι
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dN 1
= −λ1 N 1
dt
dN 2
= λ1 N 1 − λ 2 N 2
dt
…………………………

(1.2.28)

dN n
= λ n −1 N n −1 − λ n N n
dt
Αν ο μητρικός πυρήνας Χ1 είναι μακροβιότερος από οποιονδήποτε από τους
απογόνους του (λ1 << λi, i = 2, 3, …) και τόσο μακρόβιος ώστε στην πράξη να είναι λ1

≅ 0, τότε η συνθήκη για μόνιμη ραδιενεργό ισορροπία είναι.

(1.2.29)
Οπότε, είναι dNi/dt = 0, i = 2, 3, … και ο αριθμός πυρήνων οποιουδήποτε
μέλους Χi της αλυσίδας διαδοχικών διασπάσεων παραμένει σταθερός.

Σειρές φυσικών ραδιενεργών νουκλιδίων
Στη φύση υπάρχουν τρεις μακρές σειρές διαδοχικών διασπάσεων και κάθε μια
από αυτές ικανοποιεί τη συνθήκη μόνιμης ραδιενεργού ισορροπίας. Οι τρεις αυτές
σειρές παίρνουν το όνομά τους από το όνομα του νουκλιδίου στην κορυφή, ή κοντά
στην κορυφή, της σειράς και είναι
σειρά Θορίου : μαζικός αριθμός των μελών της

Α = 4n

σειρά Ουρανίου

:

«

«

«

Α = 4n+2

σειρά Ακτινίου

:

«

«

«

A = 4n+3
n = ακέραιος

Στους πίνακες (1.2.1) δίδονται τα μέλη των σειρών αυτών.
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Ερωτήσεις
1. Με ποιους τρόπους μπορεί να αποδιεγερθεί πυρήνας που βρίσκεται σε
κατάσταση διέγερσης
2. Τι ονομάζεται ραδιενέργεια
3. Ποια είναι η φυσική έννοια της σταθεράς διάσπασης λ
4. Τι είναι ο χρόνος υποδιπλασιασμού και πως συνδέεται με την σταθερά
διάσπασης λ
5. Πως ορίζεται η ενεργότητα και πως μειώνεται με το χρόνο. Ποιες είναι οι
μονάδες της
6. Τι συμβαίνει όταν υπάρχει ραδιενεργός ισορροπία
7. Ποιες οι ενεργειακές κλίμακες του πυρήνα και του ατόμου
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Ασκήσεις
1.

Υλικό περιέχει No = 109 άτομα Cu-66 το οποίο διασπάται με

εκπομπή β και γ, με χρόνο ημιζωής τ1/2 = 5.1 min. (α) πόση είναι η
ενεργότητα του υλικού (β) σε πόσο χρόνο η ενεργότητα θα είναι μικρότερη
από 1Bq.
2.

Υλικό περιέχει Ν1 = 1014 άτομα Cs-132 (t1/2=6,47 d), που διασπάται

με εκπομπή γ και Ν2 = 1010 άτομα Fe-59 (t1/2 = 45 d ), που διασπάται με
εκπομπή β και γ. (α) πόση είναι η ενεργότητα Αο του υλικού (β) πόση είναι η
ενεργότητα του υλικού μετά από 170 ημέρες και (γ) πόσος χρόνος χρειάζεται
για να πέσει η ενεργότητα κάτω από 1 Bq.
3.

Το σταθερό ισότοπο Au-197 του χρυσού, βομβαρδιζόμενο με

νετρόνιο, απορροφά το νετρόνιο. Παράγεται έτσι το ραδιενεργό ισότοπο Au198 (t1/2 =64,8 h). Έστω ότι φύλλο Au -197 τοποθετείται σε αντιδραστήρα επί
12 ώρες. Λόγω του βομβαρδισμού του με νετρόνια του αντιδραστήρα, αμέσως
μετά την έξοδο από τον αντιδραστήρα έχει ενεργότητα 3,33 1010 Bq.
(α)Ποιος είναι ο ρυθμός παραγωγής R (παραγόμενα άτομα ανά δευτερόλεπτο)
του Au-198 στον αντιδραστήρα; (β)Πόσος χρόνος, μετά την έξοδο από τον
αντιδραστήρα απαιτείται για να πέσει η ενεργότητα
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1.3 Έλλειμμα μάζας – ενέργεια σύνδεσης
Έλλειμμα μάζας
Ενέργεια σύνδεσης
Αυθόρμητη σχάση
Κατώφλι ενέργειας για σχάση
Φωτοσχάση
Σχάσιμοι πυρήνες
Ερωτήσεις
Ασκήσεις

Έλλειμμα μάζας
Ας θεωρήσουμε πυρήνα με Α νουκλεόνια. Το σύστημα των νουκλεονίων στην
«κατάσταση πυρήνας» βρίσκεται σε κατάσταση ευσταθέστερη από εκείνη όπου τα Α
νουκλεόνια είναι ελεύθερα, το καθένα σε άπειρη απόσταση από τα άλλα.
Ευσταθέστερη κατάσταση σημαίνει κατάσταση χαμηλότερης ενέργειας.
Πράγματι: παρατηρείται ότι η μάζα οποιουδήποτε πυρήνα είναι μικρότερη
από το άθροισμα των μαζών που θα είχαν τα συστατικά του νουκλεόνια σε ελεύθερη
κατάσταση. Η διαφορά αυτή Δm των μαζών ονομάζεται έλλειμμα μάζας και είναι
ισοδύναμη με την ενεργειακή διαφορά ΔΕ
ΔΕ = Δm c 2

(1.3.1)

ανάμεσα στις δύο καταστάσεις (σχήμα 1.3.1), όπου c η ταχύτητα του φωτός.
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Σχήμα 1.3.1

Ενέργεια σύνδεσης
Η ενέργεια ΔΕ ελευθερώνεται κατά το σχηματισμό του πυρήνα από τα
συστατικά του νουκλεόνια, με αποτέλεσμα τη μειωμένη μάζα του πυρήνα. Η ίδια
ενέργεια πρέπει να προσδοθεί στον πυρήνα για να αποσυντεθεί στα συστατικά του
νουκλεόνια. Ονομάζεται γι’ αυτό ενέργεια σύνδεσης του πυρήνα. Φανερό ότι
έλλειμμα μάζας και ενέργεια σύνδεσης είναι όροι που εκφράζουν το ίδιο μέγεθος με
διαφορετικές μονάδες.
Το έλλειμμα μάζας ενός πυρήνα μπορεί εύκολα να υπολογιστεί από τα
ατομικά βάρη των στοιχείων. Τα συστατικά σωματίδια ενός νουκλιδίου (Ζ, Α) είναι Ζ
πρωτόνια, Ζ ηλεκτρόνια και Ν = Α – Ζ νετρόνια. Οι μάζες πρωτονίων και
ηλεκτρονίων μπορούν να συνδυαστούν στη μάζα Ζ ατόμων υδρογόνου, αφού η
διαφορά μάζας κατά το σχηματισμό του ατόμου του υδρογόνου είναι ασήμαντη.
΄Ετσι, αν mH, mn, mA είναι οι μάζας υδρογόνου, ελευθέρου νετρονίου και του ατόμου
(Ζ, Α) αντίστοιχα, το έλλειμμα μάζας είναι,

Δm = Z m H + ( A − Z ) m n − m A

(1.3.2)
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από όπου υπολογίζεται η ενέργεια σύνδεσης ΔΕ=Δm c2 του πυρήνα (Ζ, Α) και
η ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο ΔΕ/Α. Η ΔΕ/Α των φυσικών πυρήνων δίνεται
στο σχήμα (1.3.2) ως συνάρτηση του μαζικού αριθμού Α των πυρήνων.

Σχήμα 1.3.2: Ενέργεια σύνδεσης ΔΕ/Α ανά νουκλεόνιο, συνάρτηση του
μαζικού αριθμού Α.

Η ενέργεια σύνδεσης του Η-1 είναι προφανώς μηδέν. Από την τιμή αυτή η
ΔΕ/Α αυξάνεται γρήγορα και για τους περισσότερους πυρήνες είναι της τάξης των 8
MeV/νουκλεόνιο. Η καμπύλη έχει ένα αρκετά πλατύ μέγιστο 8,7 MeV/νουκλεόνιο
στη γειτονιά του Α=56. Καθώς προχωρούμε σε πυρήνες με μεγαλύτερο Α η ΔΕ/Α
μειώνεται αργά μέχρι την τιμή των 7,5 MeV/νουκλεόνιο περίπου για τα ισότοπα του
ουρανίου. Η μορφή αυτή της καμπύλης δίδει σημαντική πληροφορία σχετικά με τη
φύση των πυρηνικών δυνάμεων και τη δομή των πυρήνων όπως μπορεί να δει κανείς
σε οποιοδήποτε εγχειρίδιο πυρηνικής φυσικής. Αυτό που ενδιαφέρει εδώ είναι οι
διαφορές των ΔΕ/Α των διαφόρων πυρήνων. Η ΔΕ/Α των πυρήνων μέσου βάρους
είναι μεγαλύτερη από την ΔΕ/Α των βαρέων πυρήνων.
Το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια: το έλλειμμα μάζας ανά νουκλεόνιο Δm/A των
πυρήνων μέσου βάρους είναι μεγαλύτερο από το Δm/A των βαρέων πυρήνων. Ας
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κοιτάξουμε το σύστημα των νουκλεονίων ενός βαρέως πυρήνα, π.χ. U-238 σε δύο
πιθανές καταστάσεις:
η 1η είναι αυτή του πυρήνα με Α=238 και
η 2η είναι η κατάσταση όπου τα 238 νουκλεόνια έχουν μοιραστεί σε δύο
ανεξάρτητους ισοβαρείς πυρήνες, καθένας με Α=119.
Το έλλειμμα μάζας Δm της δεύτερης κατάστασης είναι μεγαλύτερο από το Δm
της πρώτης. Αν λοιπόν, με κάποιο τρόπο, το U-238 τεμαχιστεί στους δύο πυρήνες
ενδιάμεσου βάρους θα γίνει απελευθέρωση ενέργειας ισοδύναμης με τη διαφορά των
Δm της 1ης από τη 2η κατάσταση, θα γίνει δηλαδή απελευθέρωση ενέργειας ίσης με
τη διαφορά των ενεργειών σύνδεσης. Η διαφορά των ενεργειών σύνδεσης στο
παράδειγμα αυτό είναι περίπου 0,84 MeV / νουκλεόνιο και έτσι σε μια τέτοια σχάση
απελευθερώνεται ενέργεια Ε = 238 ⋅ 0,84 ≅ 200 MeV. ΄Ωστε κατά τη σχάση βαρέων
πυρήνων πραγματοποιείται αύξηση του ελλείμματος μάζας, δηλαδή μετατροπή
ενέργειας, από ενέργεια μάζας σε κινητική ενέργεια των προϊόντων της σχάσης. Αυτή
είναι η προέλευση της ενέργειας στους πυρηνικούς αντιδραστήρες σχάσης.
Σχετικά τώρα με τις πιθανότητες πραγματοποίησης της σχάσης, ας
ξανακοιτάξουμε το σύστημα των 238 νουκλεονίων στις δύο καταστάσεις που
αναφέραμε πραπάνω. Το γεγονός ότι η ΔΕ/Α των πυρήνων μέσου βάρους είναι
μεγαλύτερη από την ΔΕ/Α του βαρέως πυρήνα σημαίνει ότι η 2η κατάσταση είναι
κατάσταση χαμηλότερης ενέργειας, δηλαδή ευσταθέστερη της 1ης. Αυτό πάλι
σημαίνει, από ενεργειακή άποψη, ότι η σχάση είναι πράγματι δυνατή και η φυσική
πορεία είναι συνεχής μετατροπή (σχάση) των βαρέων πυρήνων στην ευσταθέστερη
κατάσταση των πυρήνων μέσου βάρους. Οπότε δημιουργείται το ερώτημα, πως δεν
έχουν ακόμα εξαφανιστεί οι βαρείς πυρήνες π.χ. του ουρανίου. Ας θεωρήσουμε τα Α
νουκλεόνια του πυρήνα σε δύο συγκροτήματα, καθένα με Α/2 νουκλεόνια κι’ ας
κοιτάξουμε τη δυναμική ενέργεια του συστήματος των δύο αυτών συγκροτημάτων ως
συνάρτηση της μεταξύ των απόστασης (σχήμα 1.3.3).
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Σχήμα 1.3.3. Δυναμική ενέργεια V του συστήματος δύο
πυρήνων-προϊόντων της σχάσης ως συνάρτηση της
μεταξύ των απόστασης r
΄Οταν η απόσταση αυτή είναι της τάξης της ακτίνας ro του βαρέως πυρήνα, τα
νουκλεόνια βρίσκονται στην κατάσταση «βαρύς πυρήνας», δηλαδή στην 1η
κατάσταση, κι’ όταν η απόσταση αυτή είναι άπειρη, τα νουκλεόνα βρίσκονται στη 2η
κατάσταση. Σε αποστάσεις μεγαλύτερες από την ro επικρατούν οι απωστικές
ηλεκτροστατικές δυνάμεις και η δυναμική ενέργεια μεγαλώνει όσο η απόσταση των
δύο συγκροτημάτων μικραίνει. Σε αποστάσεις της τάξης της ακτίνας του βαρέως
πυρήνα οι ελκτικές πυρηνικές δυνάμεις είναι πολύ μεγαλύτερες από τις
ηλεκτροστατικές δυνάμεις, η δυναμική ενέργεια μικραίνει με τη μείωση της
απόστασης και σχηματίζεται έτσι το φράγμα δυναμικού, το βάθος του είναι συνήθως
6-9 MeV. Βλέπουμε πως η χαμηλότερη ενέργεια του συστήματος είναι πράγματι
αυτή της 2ης κατάστασης, όπου τα δύο συγκροτήματα βρίσκονται σε άπειρη
απόσταση. Το φράγμα δυναμικού όμως εμποδίζει τη σχάση, εμποδίζει τη μετάβαση
στην κατάσταση χαμηλότερης ενέργειας. Αν με κάποιο τρόπο, δοθεί στον πυρήνα
ενέργεια μεγαλύτερη από το φράγμα αυτό, τότε η πιθανότητα πραγματοποίησης της
σχάσης είναι πολύ μεγάλη. Σύμφωνα με την κλασική μηχανική, χωρίς πρόσδοση στον
πυρήνα ενέργειας μεγαλύτερης από το φράγμα δυναμικού, δεν είναι δυνατή η σχάση.

Αυθόρμητη σχάση
Σύμφωνα όμως με την κβαντομηχανική υπάρχει μικρή, αλλά πεπερασμένη
πιθανότητα να τεμαχιστεί ο πυρήνας χωρίς να του δοθεί ενέργεια, χωρίς εξωτερική
διέγερση. Πράγματι τέτοια αυθόρμητη σχάση παρατηρείται σε βαρείς πυρήνες, η
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πιθανότητα όμως αυθόρμητης σχάσης είναι εξαιρετικά μικρή όπως φαίνεται από τους
αντίστοιχους χρόνους ημιζωής.

Κατώφλι ενέργειας για σχάση
Αν τώρα προσδοθεί στον πυρήνα ενέργεια (όχι αναγκαστικά μεγαλύτερη από
το φράγμα), η πιθανότητα σχάσης αυξάνεται και είναι τόσο μεγαλύτερη όσο
μεγαλύτερη είναι η ενέργεια διέγερσης. Αυτή η αύξηση της πιθανότητας είναι πολύ
μικρή μέχρι κάποια κρίσιμη ενέργεια διέγερσης, όπου η πιθανότητα σχάσης
αυξάνεται απότομα. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι η διαδικασία της σχάσης έχει
κάποιο κατώφλι ενέργειας 1 .

Πυρήνας σε κατάσταση διέγερσης κάτω από το

κατώφλι έχει εξαιρετικά μικρή πιθανότητα αποδιέγερσης με σχάση, αντίθετα αν ο
πυρήνας διεγερθεί σε ενέργεια πάνω από το κατώφλι, ο πιθανότερος τρόπος
αποδιέγερσής του είναι με σχάση. Το κατώφλι ενέργειας για πυρήνες βαρύτερους από
το Th-233 είναι της τάξης των 5 με 6 MeV, ενώ για ελαφρύτερους πυρήνες είναι πολύ
μεγαλύτερο (π.χ. για το Pb είναι 20 MeV).

Φωτοσχάση
Διέγερση του πυρήνα σε ενέργειες μεγαλύτερες από το κατώφλι σχάσης
μπορεί να γίνει με φωτόνια γ. Η αντίστοιχη σχάση ονομάζεται φωτοσχάση. Η
ενέργεια όμως των φωτονίων γ που παράγονται στους αντιδραστήρες, πολύ σπάνια
είναι μεγαλύτερη από 4 MeV κι έτσι η φωτοσχάση δεν αποτελεί σημαντικό
φαινόμενο στους πυρηνικούς αντιδραστήρες.
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να βρεθεί βαρύς πυρήνας σε κατάσταση
διέγερσης με μεγάλη πιθανότητα σχάσης, είναι να απορροφήσει ένα νετρόνιο στον
1

Με τη συνηθισμένη χρήση του όρου κατώφλι ενέργειας, δηλαδή ενέργεια διέγερσης κάτω από την οποία σχάση
δεν είναι δυνατή, τέτοιο κατώφλι στη σχάση όπως είδαμε δεν υπάρχει.
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πυρήνα. Προκύπτει έτσι από τον αρχικό πυρήνα μαζικού αριθμού Α ένας καινούργιος
πυρήνας, ο «σύνθετος πυρήνας» μαζικού αριθμού Α+1, με ενέργεια διέγερσης ίση με
το άθροισμα της κινητικής ενέργειας και της ενέργειας σύνδεσης του νετρονίου
βλήματος. Και είναι αυτός, ο σύνθετος πυρήνας, που παθαίνει τη σχάση.

Σχάσιμοι πυρήνες
Για ορισμένα ισότοπα (U-233, U-235, Pu-239, Pu-241) η ενέργεια σύνδεσης
του νετρονίου είναι αρκετή μόνη της, χωρίς την κινητική ενέργεια του νετρονίου, για
να προκαλέσει σχάση. Είναι έτσι δυνατή η σχάση με νετρόνια ασήμαντης κινητικής
ενέργειας. Τα ισότοπα αυτά ονομάζονται σχάσιμα και από αυτά, μόνο το U-235
βρίσκεται

στη

φύση

σε

αξιόλογες

ποσότητες,

τα

υπόλοιπα

τρία

είναι

κατασκευάσματα του ανθρώπου. Για τη σχάση άλλων ισοτόπων, όπως το Th-232 και
το U-238, το νετρόνιο πρέπει να έχει κινητική ενέργεια μεγαλύτερη κάποιας τιμής,
της τάξης των 1,5 MeV.
Είναι λοιπόν με νεγτρόνια που προκαλούνται οι σχάσεις στους πυρηνικούς
αντιδραστήρες και έτσι οι αντιδράσεις της ύλης με νετρόνια και ειδικότερα η τύχη
του νετρονικού πληθυσμού στον αντιδραστήρα είναι το κεντρικό θέμα της θεωρίας
των αντιδραστήρων.
.
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Ερωτήσεις
1. Τι είναι έλλειμμα μάζας και ενέργεια σύνδεσης;
2. Τι είναι η αυθόρμητη σχάση και πόσο πιθανή είναι;
3. Τι είναι το κατώφλι ενέργειας για σχάση;
4. Τι είναι, και ποιοι είναι, οι σχάσιμοι πυρήνες;
5. Τι είναι η φωτοσχάση;
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Ασκήσεις
1.

Να υπολογισθεί η ενέργεια σύνδεσης Eb του τελευταίου νετρονίου

στον C-13.(ατομικές μάζες: m13=13,00335 u του C-13, m12 = 12,00000 u του
C-12 και mn = 1,00866 του νετρονίου)
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1.4 Πυρηνικές αντιδράσεις

Συμβολισμοί αντιδράσεων
Ενέργεια αντίδρασης
Μοντέλο του bohr
Αντιδράσεις με νετρόνια
Ερωτήσεις
Ασκήσεις

Συμβολισμοί αντιδράσεων
Είδαμε ότι κάθε πυρήνας χαρακτηρίζεται από το ζεύγος (Ζ, Α-Ζ) των αριθμών
πρωτονίων, νετρονίων που τον συγκροτούν και από την ενεργειακή του κατάσταση.
Κάθε διαδικασία με την οποία μεταβάλλεται το ζεύγος (Ζ, Α-Ζ) ή/και η ενεργειακή
κατάσταση ενός πυρήνα, ονομάζεται πυρηνική αντίδραση. Για τις αντιδράσεις που
προκύπτουν

από

αντιδράσεις

πυρήνων

με

σωματίδια

ή

άλλους

πυρήνες

χρησιμοποιείται ο συμβολισμός
X + x → y +Y

(2.4.1)

όπου x είναι το σωματίδιο που αντιδρά με τον πυρήνα Χ και y, Y είναι τα
προϊόντα της αντίδρασης, π.χ.
1
235
0 n + 92 U

→

236
92 U

+γ

Όπως φαίνεται στο παράδειγμα, υπάρχει διατήρηση αριθμού νουκλεονίων και
ηλεκτρικών φορτίων, πριν και μετά την αντίδραση. Στις πυρηνικές αντιδράσεις
ισχύουν βέβαια οι αρχές διατήρησης ορμής και ενέργειας όπου στην ενέργεια
συμπεριλαμβάνεται και η ενέργεια μάζας E = m c 2 . Χρησιμοποιείται επίσης και ο
συμβολισμός,
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X ( x, y )Y

όπου από τα προϊόντα της αντίδρασης, Υ είναι ο πυρήνας και y το σωματίδιο.
Έτσι, για το παραπάνω παράδειγμα γράφουμε.
U (n, γ ) 236 U

235

Όταν θέλουμε να αναφερθούμε στην κατηγορία εκείνη των αντιδράσεων όπου
το σωματίδιο, που αντιδρά με τον πυρήνα, είναι νετρόνιο και το σωματίδιο-προϊόν
είναι φωτόνιο, μιλάμε για (n, γ) αντιδράσεις. Με την ίδια σύμβαση μιλάμε για (α, n),
(n, n), (n, 2n), (γ, n) κ.λπ. αντιδράσεις, π.χ. η
9
4 Be

+ 24 α → 01n +

9

12
6C

(2.4.3)

Be (α, n)12 C

είναι μια (α, n) αντίδραση.

Ενέργεια αντίδρασης
Οι συμβολισμοί αυτοί δεν δηλώνουν την ενέργεια Q που απελευθερώνεται
κατά την αντίδραση, ή που πρέπει να προσδοθεί για την πραγματοποίηση της
αντίδρασης. Όταν χρειάζεται, η Q μπορεί να μπει ως ένας ακόμα όρος της
συμβολικής εξίσωσης (2.4.1). Απ’ ότι έχουμε πει μέχρι τώρα είναι φανερό ότι η Q
είναι η διαφορά των ενεργειών-μάζας των προϊόντων της αντίδρασης και των
αρχικών σωματιδίων-πυρήνων,

[

]

Q = ( m x + m X ) − ( m y + mY ) c 2

(2.4.4)

όπου mx, mX, my, mY είναι οι μάζες των αντίστοιχων σωματιδίων-πυρήνων και
c η ταχύτητα του φωτός. Όταν Q > 0 η αντίδραση είναι εξώθερμη, δηλαδή
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απελευθερώνει ενέργεια, όταν Q < 0 η αντίδραση είναι ενδόθερμη, δεσμεύει
ενέργεια.

Μοντέλο του Βοhr
Σχετικά με το μηχανισμό των πυρηνικών αντιδράσεων δεν υπάρχει θεωρία
ικανή να ερμηνεύσει όλες τις αντιδράσεις. Υπάρχουν μοντέλα και καθένα από αυτά
ερμηνεύει ορισμένες κατηγορίες αντιδράσεων, ενώ αποτυχαίνει σε άλλες. Το μοντέλο
του Bohr (1936) ερμηνεύει τις περισσότερες από τις πυρηνικές αντιδράσεις και το
σύνολο σχεδόν από τις αντιδράσεις με νετρόνια στον αντιδραστήρα. Σύμφωνα με
αυτό η αντίδραση πραγματοποιείται σε δύο στάδια:
1ο στάδιο: το σωματίδιο (π.χ. n, α, γ) ενσωματώνεται στον αρχικό πυρήνα και
σχηματίζεται έτσι νέος πυρήνας, ο σύνθετος πυρήνας, σε κατάσταση διέγερσης. Για
παράδειγμα, στην περίπτωση της αντίδρασης 9Βe (α, n)

12

C, στο πρώτο στάδιο

σχηματίζεται ο σύνθετος πυρήνας 13C*.

4
2α

+ 49Be →

13
6C *

(2.4.5)

Το σύμβολο * δηλώνει ότι ο πυρήνας είναι σε κατάσταση διέγερσης.
2ο στάδιο: Ο σύνθετος πυρήνας αποδιεγείρεται με διάσπαση στα τελικά
προϊόντα της αντίδρασης. Στο παράδειγμα,
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13
6C*

→

12
6C

+ 01n

(2.4.6)

Η ενέργεια διέγερσης του σύνθετου πυρήνα είναι το άθροισμα της κινητικής
ενέργειας του σωματιδίου βλήματος και της ενέργειας σύνδεσής του με το σύνθετο
πυρήνα. Με την είσοδο του σωματιδίου στον πυρήνα αυτή η περίσσεια, δηλαδή πάνω
από τη θεμελιώδη, ενέργεια κατανέμεται γρήγορα και με τυχαίο τρόπο στα άλλα
σωματίδια του σύνθετου πυρήνα. Η διαδικασία της αντίδρασης συνεχίζεται με
συνεχή, τυχαία ανακατανομή της ενέργειας. Κάποια στιγμή η ενέργεια διέγερσης
μπορεί να είναι συγκεντρωμένη σε μερικά νουκλεόνια, την επόμενη σε άλλα κ.ο.κ. Ο
σύνθετος πυρήνας ξεχνάει έτσι γρήγορα τον τρόπο σχηματισμού του. Είναι δυνατό σε
κάποια στιγμή να βρεθεί αρκετή ενέργεια συγκεντρωμένη σε ένα νουκλεόνιο (ή σε
ένα συγκρότημα νουκλεονίων όπως το

2α

4

) ώστε το τελευταίο να μπορεί να

αποσπαστεί από τον πυρήνα, οπότε και πραγματοποιείται η διάσπαση στα τελικά
προϊόντα της αντίδρασης.
Ας δούμε τις κλίμακες χρόνου τις σχετικές με τη διαδικασία της πυρηνικής
αντίδρασης. Η διάμετρος του πυρήνα είναι της τάξης των 10-12 cm. Έτσι, ο χρόνος
που χρειάζεται ένα νετρόνιο ενέργειας 1 MeV (ταχύτητα 109 cm/s) να διασχίσει τον
πυρήνα είναι 10-21 s. Αυτός ο «χρόνος διαδρομής» είναι η φυσική μονάδα χρόνου
στην κλίμακα του πυρήνα. Από την άλλη μεριά οι αντιδράσεις με νετρόνια
πραγματοποιούνται σε χρονική κλίμακα της τάξης των 10-14 s, δηλαδή σε δέκα
εκατομμύρια «χρόνους διαδρομής». Αυτός ο μεγάλος (για την κλίμακα του πυρήνα)
χρόνος που μεσολαβεί από την ενσωμάτωση του νετρονίου στον πυρήνα μέχρι την
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εμφάνιση των προϊόντων της αντίδρασης, δικαιώνει την υπόθεση ύπαρξης του
σύνθετου πυρήνα σε μια «ημισταθερή κατάσταση» διέγερσης. Στο μακρύ αυτό χρόνο
και με την τυχαία ανακατανομή της ενέργειας διέγερσης, ο σύνθετος πυρήνας ξεχνάει
τον τρόπο σχηματισμού του και μπορεί να αποδιεγερθεί με περισσότερους από ένα
τρόπους, π.χ.

(2.4.7)

Αντιδράσεις με νετρόνια
Στην περίπτωση των αντιδράσεων με νετρόνια οι τρόποι αποδιέγερσης του
σύνθετου πυρήνα καθορίζουν το είδος των αντιδράσεων αυτών.
(α) ραδιενεργός σύλληψη (n, γ): ο σύνθετος πυρήνας αποδιεγείρεται
εκπέμποντας φωτόνια (ακτινοβολία γ). Οι συχνότητες της ακτινοβολία αυτής είναι
της τάξης των 2 1020 Hz. Συχνά, μετά την εκπομπή της ακτινοβολίας γ, ο πυρήνας
εξακολουθεί να βρίσκεται σε διέγερση και εκπέμπει ακτινοβολία β.
(β) εκπομπή φορτισμένων σωματιδίων: ο σύνθετος πυρήνας αποδιεγείρεται
εκπέμποντας ένα πρωτόνιο ή σωματίδιο α ή δευτέριο ή β-.
(γ) ανελαστική σκέδαση: Ο σύνθετος πυρήνας εκπέμπει ένα νετρόνιο (όχι
αναγκαστικά το ίδιο με αυτό που ενσωματώθηκε) οπότε το άλλο προϊόν της
αντίδρασης έχει το ίδιο ζεύγος (Ζ, Α-Ζ), όπως ο αρχικός πυρήνας της αντίδρασης.
Μακροσκοπικά λοιπόν η αντίδραση εμφανίζεται ως σκέδαση. Μετά την εκπομπή του
νετρονίου ο πυρήνας ευρίσκεται σε κατάσταση διέγερσης και αποδιεγείρεται τελικά
με εκπομπή γ. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε το φαινόμενο μακροσκοπικά ως
σκέδαση του αρχικού νετρονίου, στην οποία χάνει εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό της
κινητικής του ενέργειας, η ενέργεια που χάνει παραπάνω από εκείνη που θα έχανε σε
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απλή σκέδαση με τον πυρήνα, είναι η ενέργεια Ε = h v του φωτόνιου που εκπέμπει ο
πυρήνας.
(γ) ελαστική σκέδαση (n, n): Εκπέμπεται και πάλι νετρόνιο (όχι
αναγκαστικά το ίδιο με το αρχικό) και ο πυρήνας επανέρχεται στην αρχική του
θεμελιώδη κατάσταση. Ο χρόνος ζωής του σύνθετου πυρήνα είναι της τάξης των 1012

s και η συνολική κινητική ενέργεια νετρονίου και πυρήνα είναι η ίδια, πριν και

μετά την αντίδραση. ΄Έτσι, η «ελαστική σκέδαση συντονισμού», όπως ονομάζεται
αυτή η (σχετικά σπάνια) αντίδραση, είναι πρακτικά ισοδύναμη με τη δυναμική
ελαστική σκέδαση. Στη δυναμική ελαστική σκέδαση το νετρόνιο συγκρούεται με τον
πυρήνα χωρίς σχηματισμό σύνθετου πυρήνα, το νετρόνιο βλέπει τον πυρήνα στόχο
ως μία μεγάλη ενιαία μάζα, κατά τη σύγκρουση (που διαρκεί περίπου 10-22 sec)
αποδίδει στον πυρήνα ένα μέρος από την κινητική του ενέργεια και ορμή και κινείται
στη συνέχεια σε κάποια κατεύθυνση διαφορετική από την αρχική.
(ε) αντίδραση (n, 2n): Ο σύνθετος πυρήνας αποδιεγείρεται εκπέμποντας δύο
νετρόνια. Για την αντίδραση αυτή πρέπει το αρχικό νετρόνιο να έχει εξαιρετικά
μεγάλη ενέργεια (υπάρχει κατώφλι ενέργειας). Η αντίδραση αυτή είναι σπάνια.
(στ) σχάση: Ο σύνθετος πυρήνας τεμαχίζεται σε δύο μεγάλα θραύσματα και
εκπέμπονται σχεδόν ταυτόχρονα δύο ως τρία νετρόνια και πολλά φωτόνια. Τα δύο
θραύσματα της σχάσης είναι πυρήνες ασταθείς, εξακολουθούν να βρίσκονται σε
διέγερση και αποδιεγείρονται με σειρές εκπομπής σωματιδίων β- και γ. Το είδος και η
τύχη των προϊόντων της σχάσης είναι καθοριστικής σημασίας για τη συμπεριφορά
στο χρόνο του πυρηνικού αντιδραστήρα και γι’ αυτό θα περιγραφούν στο κεφάλαιο
1.5.

46

Ερωτήσεις
1.

Πως συμβολίζονται οι αντιδράσεις;

2.

Με τι ισούται η ενέργεια που απελευθερώνεται με, ή δεσμεύεται από,

την αντίδραση;
3.

Περιγράψτε το μοντέλο του Bohr.

4.

Ποιες είναι οι αντιδράσεις με νετρόνια;
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Ασκήσεις
1.

Συμπληρώστε την αντίδραση:

14
7

N + 01n → X + 11 p
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1.5 Τα προϊόντα της σχάσης

Πυρήνες – θραύσματα
Ακαριαία νετρόνια
Καθυστερημένα νετρόνια
Πρόδρομοι πυρήνες
Η ενέργεια από τη σχάση
Κατανομή της ενέργειας στα προϊόντα της σχάσης
Ενεργειακός Κολοσσός
Ερωτήσεις

Σχήμα 1.5.1. Τα προϊόντα της σχάσης

Όπως είδαμε, η διαδικασία της σχάσης είναι φαινόμενο στοχαστικό οπότε τα
μεγέθη που χαρακτηρίζουν τα προϊόντα της διαφέρουν από σχάση σε σχάση. Στον
αντιδραστήρα όμως, όπου, κάθε στιγμή, πραγματοποιείται πολύ μεγάλος αριθμός
σχάσεων, μας ενδιαφέρουν μέσες τιμές και πιθανότητες. Συγκεκριμένα:
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Πυρήνες – θραύσματα της σχάσης: η πιθανότητα να έχουν τα δύο
θραύσματα της σχάσης ίσες μάζες, είναι πολύ μικρή. Τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη
πιθανότητα είναι ένας σχετικά «ελαφρύς» πυρήνας με μαζικό αριθμό Α στην περιοχή
από 85 ως 104 περίπου, και ένας «βαρύς» με Α στην περιοχή από 130 ως 150
περίπου, όπως φαίνεται και από την καμπύλη του σχήματος 1.5.2, που δίνει την
πιθανότητα να έχει το προϊόν της σχάσης μαζικό αριθμό Α.
Παρόμοιες είναι οι καμπύλες για το U-233 και το Pu-239. Τα θραύσματα,
αμέσως μετά τη σχάση, είναι πυρήνες ασταθείς σε σχέση με τον αριθμό των
νετρονίων που περιέχουν. Ο πιο πιθανός τρόπος αποδιέγερσής τους είναι με εκπομπή
σωματιδίων β, οπότε τα περίσσεια νετρόνια του πυρήνα μετασχηματίζονται σε
πρωτόνια. Με τέτοιες αλυσίδες διαδοχικών β-διασπάσεων καταλήγουν σε ευσταθείς
πυρήνες.
Νετρόνια: τα σημαντικότερα από τα προϊόντα της σχάσης είναι τα νετρόνια
γιατί χωρίς αυτά αυτοσυντήρηση αλυσωτή αντίδραση δεν θα ήταν δυνατή. Ο μέσος
αριθμός ν των νετρονίων που εκπέμπονται ανά σχάση, εξαρτάται από το σχάσιμο
πυρήνα και από την ενέργεια του νετρονίου βλήματος, όπως φαίνεται στον Πίνακα
1.5.1.

Πίνακας 1.5.1. Μέσος αριθμός νετρονίων που
εκπέμπονται ανά σχάση
Τα περισσότερα από αυτά τα νετρόνια εκπέμπονται σχεδόν ταυτόχρονα (μέσα
σε 10-14 s) με τη σχάση και ονομάζονται γι’ αυτό ακαριαία νετρόνια. Η κατανομή
χ(Ε) της πιθανότητας χ(Ε) dE να προκύψει το ακαριαίο νετρόνιο από τη σχάση με
ενέργεια μεταξύ Ε και Ε+dE ονομάζεται φάσμα ενέργειας των νετρονίων της
σχάσης. Η πιθανότερη ενέργεια των νετρονίων της σχάσης είναι 0,75 MeV περίπου
και η μέση τιμή της ενέργειας των νετρονίων της σχάσης είναι 2 MeV περίπου. Η
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κατεύθυνση της κίνησης των νετρονίων της σχάσης είναι ανεξάρτητη της
κατεύθυνσης του νετρονίου που προκάλεσε τη σχάση, έτσι η πιθανότητα κίνησης του
νετρονίου της σχάσης προς κάποια κατεύθυνση, είναι η ίδια για όλες τις
κατευθύνσεις. Μ’ αυτή την έννοια λέμε πως η σχάση είναι ισοτροπική πηγή
νετρονίων.
Ένα μικρό ποσοστό (περίπου 0,65% για U-235) από τα

ν νετρόνια της

σχάσης δεν εκπέμπεται ακαριαία, αλλά με κάποια καθυστέρηση μετά τη σχάση, με
την εξής διαδικασία. Μερικά από τα θραύσματα της σχάσης μετά από εκπομπή
σωματιδίου β- δίνουν πυρήνα σε κατάσταση διέγερσης, με πεπερασμένη πιθανότητα
αποδιέγερσης με εκπομπή ενός νετρονίου.
Η εκπομπή των νετρονίων αυτών γίνεται με καθυστέρηση σε σχέση με τη
σχάση. Η καθυστέρηση αυτή είναι κατά μέσο όρο ίση με το μέσο χρόνο ζωής του
αρχικού θραύσματος (55 s στην περίπτωση του Br-87). Ονομάζονται λοιπόν
καθυστερημένα νετρόνια και οι αρχικοί πυρήνες, στην κορυφή της αλυσίδας
διασπάσεων ονομάζονται πρόδρομοι πυρήνες των καθυστερημένων νετρονίων. Ο
αριθμός των προδρόμων πυρήνων είναι μεγάλος (περίπου 45) και κάθε πρόδρομος
πυρήνας έχει τον ιδιαίτερο χρόνο ημιζωής του για διάσπαση β-.
Στην πράξη, οι πρόδρομοι πυρήνες έχουν καταταγεί σε έξη ομάδες. Κάθε
ομάδα προδρόμων πυρήνων περιέχει περισσότερους από ένα είδος προδρόμων
πυρήνων. Τα καθυστερημένα νετρόνια παίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στη
δυναμική (συμπεριφορά στο χρόνο) των αντιδραστήρων, όπως θα δούμε στο
αντίστοιχο κεφάλαιο. Ορίζονται και χρησιμοποιούνται τα εξής μεγέθη.
βi ≡

ποσοστό καθυστερημένων νετρονίων ομάδας i. Έτσι ανά σχάση

έχουμε ( βi ⋅ ν ) καθυστερημένα νετρόνια της ομάδας i,
λi ≡

ισοδύναμη σταθερά διάσπασης της ομάδας i προδρόμων πυρήνων,

β =

∑β

i

= συνολικό ποσοστό καθυστερημένων νετρονίων.

i

Τα χαρακτηριστικά των ομάδων των καθυστερημένων νετρονίων για τα
σχάσιμα υλικά U-235, U-233 και Pu-239 δίνονται στον πίνακα 1.5.2.
φωτόνια γ: εκπέμπονται τόσο τη στιγμή της σχάσης (ακαριαία φωτόνια) όσο
και από τα θραύσματα της σχάσης (καθυστερημένα φωτόνια). Μια ακόμη πηγή
φωτονίων γ στον αντιδραστήρα είναι από τη ραδιενεργό ενσωμάτωση νετρονίων της
σχάσης σε υλικά του αντιδραστήρα.
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σωματίδια β και νετρίνα: κάθε β-διάσταση των θραυσμάτων της σχάσης
συνοδεύεται από εκπομπή ενός νετρίνου.

Η ενέργεια από τη σχάση
Ταυτόχρονα με τη σχάση πραγματοποιείται, όπως είδαμε, μετατροπή
ενέργειας μάζας σε κινητική ενέργεια των θραυσμάτων της σχάσης και των
ακαριαίων νετρονίων καθώς και σε ενέργεια των ακαριαίων φωτονίων. Στη συνέχεια,
με τη ραδιενεργό διάσπαση των θραυσμάτων της σχάσης συμβαίνει μετατροπή της
ενέργειας διέγερσης των θραυσμάτων σε ενέργεια φωτονίων και σε κινητική ενέργεια
των ακτίνων β- και των καθυστερημένων νετρονίων.
Οι θετικά φορτισμένοι πυρήνες της σχάσης καθώς κινούνται μέσα στο υλικό,
απωθούν τους γειτονικούς τους θετικά φορτισμένους πυρήνες και τους μεταφέρουν
έτσι την κινητική τους ενέργεια. Αυτοί πάλι απωθούν άλλους γειτονικούς τους
πυρήνες κ.ο.κ. Τελικά η αρχική κινητική ενέργεια των θραυσμάτων (~168 MeV)
κατανέμεται με τέτοιες συγκρούσεις στη γειτονιά (10-3 cm) της σχάσης. ΄Ετσι
αυξάνεται η μέση κινητική ενέργεια των πυρήνων στη γειτονιά της σχάσης, μ’ άλλα
λόγια αυξάνεται η θερμοκρασία, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα από τη σχάση,
ώστε για πρακτικούς υπολογισμούς μπορούμε να θεωρήσουμε ταυτόχρονη την
αύξηση της θερμοκρασίας με τη σχάση. Με αυτό τον τρόπο το 81% περίπου της
ενέργειας της σχάσης μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια, προκαλεί τοπική αύξηση
της θερμοκρασίας, πρακτικά στην θέση που έγινε η σχάση.
Τα 2,5 περίπου ταχέα νετρόνια που εκλύονται κατά μέσο όρο ανά σχάση
έχουν όλα μαζί, μέση κινητική ενέργεια 5 MeV που αντιστοιχεί σε ταχύτητα 2 107
m/s ≅ 70 ⋅ 106 km/h. Τα νετρόνια αυτά με διαδοχικές συγκρούσεις με τους πυρήνες
των υλικών του αντιδραστήρα, αυξάνουν τη μέση κινητική ενέργεια των πυρήνων
αυτών, δηλαδή τη θερμοκρασία του υλικού. ΄Οσα από τα νετρόνια δεν διαφεύγουν
έξω από τον αντιδραστήρα, επιβραδύνονται μέχρις ότου έρθουν σε θερμική
ισορροπία με το υλικό του αντιδραστήρα. Η ενέργειά τους είναι τότε της τάξης των
0,025 MeV που αντιστοιχεί σε ταχύτητα ~2200 m/s ≅ 8000 km/h. Τελικά μερικά από
αυτά διαφεύγουν έξω από τον αντιδραστήρα ενώ τα υπόλοιπα απορροφούνται στα
υλικά του αντιδραστήρα. Το νετρόνιο διανύει, από το σημείο της σχάσης μέχρις ότου
απορροφηθεί, μια απόσταση 10 cm ως 100 cm κατά μέσο όρο. Η ενέργειά του
κατανέμεται λοιπόν σε μια ακτίνα 10-100 cm γύρω από τη θέση της σχάσης.
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Όλα μαζί τα ακαριαία φωτόνια γ έχουν κατά μέσο όρο 7 MeV ανά σχάση.
Άλλη τόση ενέργεια έχουν τα καθυστερημένα φωτόνια. Χάνουν την ενέργειά τους με
ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις με φορτισμένα σωματίδια με τους εξής
μηχανισμούς: το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο (φωτόνια με ενέργεια E γ < 0,3 MeV ) , το
φαινόμενο Comton (για 0,3 < E γ < 10 MeV ) και παραγωγή ζεύγους σωματιδίων (για
E γ > 10 MeV ) . Και στις τρεις περιπτώσεις πραγματοποιείται μεταφορά της ενέργειας

του φωτονίου σε φορτισμένο σωματίδιο. Αυτό πάλι μέσα από αλληλεπιδράσεις
Coulomb με άλλα φορτισμένα σωματίδια συμβάλλει στην αύξηση της θερμοκρασίας
του υλικού. Τα φωτόνια, πριν εξαφανιστούν χάνοντας όλη τους την ενέργεια, μπορεί
να κινηθούν σε αποστάσεις από μερικά cm σε μερικά m και έτσι συμβάλλουν στην
αύξηση της θερμοκρασίας αντίστοιχης περιοχής γύρω από το σημείο της σχάσης.
Η ενέργεια φωτονίων που εκπέμπονται κατά τη ραδιενεργό ενσωμάτωση των
νετρονίων δεν είναι μέρος της ενέργειας σχάσης. Όμως η ενέργεια αυτή συνοδεύει
πάντα τη σχάση και συμβάλλει στη συνολική ισχύ του αντιδραστήρα. Και τα φωτόνια
αυτά έχουν την ίδια τύχη όπως τα φωτόνια της σχάσης. Συμβάλλουν με ενέργεια 3 ως
12 MeV, ανάλογα με το υλικό στο οποίο πραγματοποιείται η ραδιενεργός
ενσωμάτωση.
Η συμβολή των σωματιδίων β από τη διάσπαση των ραδιενεργών
θραυσμάτων της σχάσης είναι περίπου 8 MeV ανά σχάση και η ενέργεια τους
μετατρέπεται σε θερμότητα σε μικρή απόσταση από το σημείο της σχάσης.
Τέλος, περίπου 12 MeV ανά σχάση είναι ενέργεια των νετρίνων. Τα
σωματίδια αυτά είναι ηλεκτρικά ουδέτερα και έχουν μηδενική μάζα ηρεμίας. ΄Ετσι, η
πιθανότητα αλληλεπίδρασής τους με την ύλη του αντιδραστήρα είναι αμελητέα. Τα
νετρίνα διαφεύγουν από τον αντιδραστήρα και η ενέργειά τους χάνεται. Δεδομένου
όμως ότι αντί για αυτήν έχουμε την πρόσθετη ενέργεια από τη ραδιενεργό
ενσωμάτωση νετρονίων, μια καλή εκτίμηση της ενέργειας που εκλύεται ανά σχάση
στον αντιδραστήρα είναι 220 MeV.
Η κατανομή της ενέργειας στα προϊόντα της σχάσης καθώς και η τύχη της,
συνοψίζονται στον Πίνακα 1.5.3.
Βλέπουμε ότι τα καθυστερημένα σωματίδια γ, β από τη διάσπαση των
ραδιενεργών θραυσμάτων και από τις ραδιενεργές ενσωματώσεις νετρονίων,
συμβάλλουν ένα ποσοστό ~13% της συνολικής ενέργειας. Η ενέργεια αυτή εκλύεται
με καθυστέρηση από τη σχάση, αντίστοιχη του χρόνου ημιζωής των ραδιενεργών
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θραυσμάτων. Ακόμα και μετά το σταμάτημα της λειτουργίας του αντιδραστήρα
εξακολουθεί να υπάρχει κάποια ποσότητα ραδιενεργών πυρήνων. Αυτοί διασπώνται
κι’ εξακολουθούν να εκλύουν ενέργεια. Χρειάζεται λοιπόν ψύξη του αντιδραστήρα
και μετά το σταμάτημα της λειτουργίας του.

Πίνακας 1.5.3. Κατανομή της ενέργειας σχάσης

Σχήμα 1.5.2. Πιθανότητα να έχει ο πυρήνας-προϊόν της σχάσης U-235 μαζικό
αριθμό Α (σχάση με θερμικά νετρόνια)
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Σ’ ένα μεγάλο αριθμό σχάσεων η χ(Ε) δίνει το ποσοστό των νετρονίων ανά
μονάδα ενέργειας, που προκύπτουν από τη σχάση με ενέργεια Ε. Η κατανομή
πιθανότητας χ(Ε) εξαρτάται από το ισότοπο που παθαίνει τη σχάση και από την
ενέργεια του νετρονίου βλήματος που την προκαλεί. Οι εξαρτήσεις αυτές είναι όμως
τόσο μικρές, ώστε για τις πρακτικές εφαρμογές μπορεί να χρησιμοποιείται για όλα τα
σχάσιμα υλικά η εμπειρική σχέση.

χ (Ε) = 0,453 exp(−1,036 E ) sinh 2,29 E

(1.5.1)

όπου η ενέργεια Ε είναι σε MeV και είναι προφανές ότι
∞

∫

χ (Ε ) dE = 1

0

Η καμπύλη (1.5.1) δίνεται στο σχήμα 1.5.3.
Τα χαρακτηριστικά μεγέθη των καθυστερημένων νετρονίων δίνονται στον
πίνακα 1.5.2

Σχήμα 1.5.3: Φάσμα ενέργειας νετρονίων από σχάση με θερμικά νετρόνια
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Ο ενεργειακός κολοσσός
Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 1.1, η ενέργεια που πρέπει να προσδοθεί στο
άτομο του υδρογόνου προκειμένου να αποσπασθεί το ηλεκτρόνιο του ατόμου απ΄
αυτό, η ενέργεια ιοντισμού του ατόμου, είναι 13,6 eV. Αυτής της τάξης μεγέθους
είναι η ενέργεια ιοντισμού των διαφόρων ατόμων: κυμαίνεται από 4 έως 25 περίπου
eV. Αυτή είναι η ενεργειακή κλίμακα του ατόμου: μερικά ηλεκτρονιοβόλτ. Της ίδιας
τάξης μεγέθους είναι και η ενεργειακή κλίμακα των διαφόρων χημικών αντιδράσεων
που συντηρούν την ανθρώπινη ζωή, καθώς και των συνήθων ανθρώπινων
δραστηριοτήτων: περίπου 1 eV ανά άτομο. Αυτής της τάξης μεγέθους είναι η
ενέργεια που ελευθερώνεται κατά την ένωση ατόμων σε μόρια, η ενέργεια που πρέπει
να προσδοθεί για την πραγματοποίηση χημικών ενώσεων, π.χ. κατά την καύση. Της
ίδιας ενεργειακής κλίμακας είναι και οι διάφορες φυσικές διεργασίες που
πραγματοποιούνται στο περιβάλλον ή που είναι αποτέλεσμα ανθρώπινων
δραστηριοτήτων. Παραδείγματος χάριν, προκειμένου να βράσει το νερό πρέπει να
προσδοθεί ενέργεια της τάξης του ενός εκατοστού του eV ανά μόριο νερού, ενώ για
την τήξη μετάλλων πρέπει να προσδοθεί ενέργεια 1 έως 2 δέκατα του eV ανά άτομο.
Ώστε η τάξη μεγέθους της ενέργειας που ανταλλάσσεται προκειμένου να
πραγματοποιηθούν οι διάφορες διεργασίες στην κλίμακα του ατόμου, στο περιβάλλον
και στον άνθρωπο, είναι περίπου μερικά eV ανά άτομο.
Και τώρα στην κλίμακα του πυρήνα: όπως είδαμε στο κεφάλαιο 1.2, η
ενέργεια των σωματιδίων που εκπέμπονται κατά την ραδιενεργό διάσπαση ενός
ασταθούς πυρήνα είναι της τάξης δεκάδων keV μέχρι και MeV. Δηλαδή, από τη
ραδιενεργό διάσπαση ενός πυρήνα μπορεί να απελευθερωθεί ενέργεια μέχρι και
εκατομμυρίων

eV.

Επίσης,

ότι

από

κάθε

πυρήνα

που

παθαίνει

σχάση

απελευθερώνεται ενέργεια περίπου 200 εκατομμυρίων eV. Ώστε, η ενεργειακή
κλίμακα του πυρήνα είναι εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από την ενεργειακή
κλίμακα του ατόμου και των συνήθων διεργασιών στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.
Ο άνθρωπος, με την αποκάλυψη της κλίμακας του πυρήνα, με την ανακάλυψη
της σχάσης, απέκτησε γνώση που του έδωσε τη δυνατότητα χειρισμού διεργασιών σε
αυτήν την κλίμακα, προκλητικά κολοσσιαίων ενεργειακών διαστάσεων, εκατομμύρια
φορές μεγαλύτερων από την κλίμακά του.
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Ερωτήσεις
1. Ποια είναι τα προϊόντα της σχάσης;
2. Πόσα περίπου νετρόνια εκπέμπονται, κατά μέσο όρο, ανά σχάση;
3. Πόση ενέργεια απελευθερώνεται, κατά μέσο όρο, ανά σχάση;
4. Σε τι μορφή είναι το μέγιστο ποσοστό της ενέργειας της σχάσης, πως
καταλήγει και σε ποια θέση;
5. Τι είναι τα ακαριαία και τι τα καθυστερημένα νετρόνια και ποιο
περίπου το ποσοστό τους;
6. Ποια είναι η τάξη μεγέθους της ενέργειας στις διεργασίες της
κλίμακας του ατόμου;
7. Ποια είναι η τάξη μεγέθους της ενέργειας στις διεργασίες της
κλίμακας του πυρήνα;
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1.6 Διατομές αντιδράσεων
Ρυθμός αντιδράσεων
Μικροσκοπική διατομή
Μακροσκοπική διατομή
Ερωτήσεις
Ασκήσεις
Πυκνότητα ρυθμού αντιδράσεων ή απλά ρυθμό αντιδράσεων R
ονομάζουμε τον αριθμό αντιδράσεων ανά μονάδα όγκου και χρόνου. Για την
εισαγωγή των βασικών μεγεθών που υπεισέρχονται στις εκφράσεις για το ρυθμό
αντιδράσεων ας θεωρήσουμε την απλούστερη δυνατή περίπτωση όπου:
(α)

όλα τα νετρόνια όλα έχουν την ίδια ενέργεια Ε=1/2 m υ2, όπου m η

μάζα του νετρονίου. Τα νετρόνια κινούνται προς όλες τις κατευθύνσεις, με μέτρο της
ταχύτητας τους υ,
(β)

υλικό που συγκροτείται από πυρήνες ενός μόνο νουκλιδίου

(γ)

υποθέτουμε ακόμα ότι παρακολουθούμε ένα μόνο είδος αντίδρασης

π.χ. απορρόφηση νετρονίου.
Αν n είναι ο αριθμός των νετρονίων αυτών ανά cm3 και Ν ο αριθμός πυρήνων
ανά cm3, ο ρυθμός αντιδράσεων είναι ανάλογος των n, N, υ
R ~ N nυ

(1.6.1)

Γράφοντας την (1.6.1) σαν ισότητα έχουμε,
R=
σ
−1
cm sec
cm 2
−3

N
cm − 3

υ
cm sec

−1

n
cm − 3

(1.6.2)

όπου ο συντελεστής αναλογίας σ έχει διαστάσεις επιφάνειας και ονομάζεται
μικροσκοπική

διατομή

του

συγκεκριμένου

νουκλιδίου,

με

νετρόνια

της

συγκεκριμένης ενέργειας, για τη συγκεκριμένη αντίδραση π.χ. μικροσκοπική διατομή
σχάσης U-235 με νετρόνια ενέργειας 0,025 eV. Η σ είναι χαρακτηριστική του
νουκλιδίου στο οποίο αναφέρεται η αντίδραση και εξαρτάται από την ενέργεια των
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νετρονίων. Ο συνηθέστερος συμβολισμός των μικροσκοπικών διατομών για τα
διάφορα είδη αντιδράσεων είναι
σe

: ελαστική σκέδαση

σi

: ανελαστική σκέδαση

σs = σe + σi

: σκέδαση (ελαστική και ανελαστική)

σf

: σχάση

σγ

: ραδιενεργός ενσωμάτωση νετρονίου

Αν ενδιαφερόμαστε για το ρυθμό αντιδράσεων με νετρόνια, ανεξάρτητα από
το είδος των αντιδράσεων, είναι φανερό ότι στην (1.6.2) πρέπει να χρησιμοποιηθεί η
συνολική μικροσκοπική διατομή σt.
σt ≡ σs + σf + σ γ

(1.6.3)

Η μικροσκοπική διατομή απορρόφησης νετρονίου αναφέρεται συνήθως στο
σύνολο όλων των αντιδράσεων, εκτός από τη σκέδαση.
σα ≡ σt − σs

(1.6.4)

Η ονομασία της σ οφείλεται στο ότι, αν νετρόνια και πυρήνας ήταν κλασικά
(όχι κβαντομηχανικά) σωματίδια, η σ θα ήταν η διατομή του πυρήνα. Η τάξη
μεγέθους του εμβαδού της διατομής του πυρήνα είναι 10-24 cm2 και μονάδα μέτρησης
των μικροσκοπικών διατομών αντιδράσεων είναι το barn, όπου:
1 barn ≡ 10 −24 cm 2

(1.6.5)

Η πιθανότητα πραγματοποίησης μιας αντίδρασης εξαρτάται από τις στάθμες
διέγερσης του σύνθετου πυρήνα και από την ενέργεια του νετρονίου. Έτσι, η σ μιας
αντίδρασης μπορεί να είναι μικρότερη ή και πολύ μεγαλύτερη από τη διατομή του
πυρήνα
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.6.1: Μικροσκοπικές διατομές αντίδρασης με νετρόνια
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ενέργειας 0,025 eV
σ σε barns

Νουκλίδιο

σα

σs

H-1

0,33

38

C-12

4 10-3

4,8

4,84

O-16

2 10

-4

4,2

4,2

Al-27

0,241

1,4

1,64

7

2,457 103

Cd-112

2,45 103

Xe-135

2,6 106

σt
38,33

Όπως φαίνεται στον πίνακα 1.6.1, η σα του Xe-135 είναι περίπου 6 τάξεις
μεγέθους μεγαλύτερη από την τάξη μεγέθους της διατομής του πυρήνα, ενώ η σα του
Ο-16 είναι 4 τάξεις μεγέθους μικρότερη από την τάξη μεγέθους της διατομής του
πυρήνα. Το μέγεθος,
Σ≡σ Ν

(1.6.6)

ονομάζεται μακροσκοπική διατομή της αντίδρασης και του νουκλιδίου στα
οποία αναφέρεται η σ. Πρέπει να προσέξει κανείς ότι παρά το όνομά της, έχει
διαστάσεις

(μήκος)-1.

Για

τις

μακροσκοπικές

διατομές

των

αντιδράσεων

χρησιμοποιoύνται σύμβολα αντίστοιχα με αυτά των μικροσκοπικών, π.χ. για την
συνολική διατομή Σt
Σ t ≡ σ t N = Σe + Σi + Σf + Σ γ =
1
424
3 1
424
3
Σs

Σα

(1.6.7)

= Σs + Σα

Αν τώρα έχουμε υλικό συγκροτούμενο από πυρήνες περισσότερων του ενός
νουκλιδίων, με πυκνότητες πυρήνων Ν1, Ν2, Ν3 ,…, η Σ του υλικού είναι,
Σ = σ 1 Ν 1 + σ 2 Ν 2 + σ 3 Ν 3 + ... =
= Σ 1 + Σ 2 + Σ 3 + ...

(1.6.8)
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όπου σi (i = 1,2,3,…) είναι η μικροσκοπική διατομή του νουκλιδίου i, το οποίο
έχει στο υλικό πυκνότητα πυρήνων Ni.
Η πυκνότητα ή/και το είδος των πυρήνων που περιέχονται σε ένα υλικό
μπορεί να είναι συνάρτηση του χρόνου t, ή/και να διαφέρουν από θέση σε θέση r του
υλικού οπότε στη γενική περίπτωση η Σ είναι Σ (r, E, t), όπου Ε η ενέργεια του
νετρονίου.
Το μέγεθος Φ = υ ⋅ n έχει μονάδες νετρόνια ανά cm2 και ανά s, και ονομάζεται
ροή νετρονίων. Με τον ορισμό αυτό ο ρυθμός αντιδράσεων γράφεται,
R = Φ Σ,

Φ ≡υ n

(1.6.9)

Σχετικά τώρα με τη φυσική σημασία της μακροσκοπικής διατομής, ας
θεωρήσουμε παράλληλη δέσμη μονοενεργειακών (δηλ. καθένα με την ίδια ταχύτητα
υ) νετρονίων. Έστω ότι η δέσμη πέφτει κάθετα πάνω στην επίπεδη επιφάνεια
ομογενούς υλικού, (Σχήμα 1.6.1).

Σχήμα 1.6.1
Καθώς η δέσμη διαπερνά το υλικό, μερικά από τα νετρόνια συγκρούονται με
πυρήνες και συμμετέχουν σε αντιδράσεις, ενώ άλλα φτάνουν στη θέση x χωρίς ακόμα
να έχουν συγκρουστεί με πυρήνα. Τα νετρόνια αυτά που δεν έχουν συγκρουστεί με
πυρήνα και κινούνται στη θέση x του υλικού με την αρχική τους ταχύτητα υ, ας τα
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ονομάσουμε «παρθένα» νετρόνια. Αν n(x) είναι η πυκνότητα των παρθένων
νετρονίων, ο ρυθμός των αντιδράσεων με παρθένα νετρόνια είναι,
R ( x) = Σ t υ n ( x)

(1.6.10)

όπου Σt η συνολική μακροσκοπική διατομή του υλικού (ανεξάρτητη της θέσης
x αφού το υλικό είναι ομογενές) με νετρόνια ταχύτητας υ. Tο μέγεθος Ι(x) = υ n(x)
δίνει τον αριθμό παρθένων νετρονίων που, ανά μονάδα χρόνου, διασχίζουν τη μονάδα
της επιφάνειας της κάθετης στην κατεύθυνση της δέσμης , στη θέση x. Είναι δηλαδή
η ένταση της δέσμης και,
R ( x) = Σ t I ( x)

(1.6.11)

dI
= Σ t ⋅ dx
I ( x)

(1.6.15)

Αποδεικνύεται ότι

−

Το dI είναι το ανά μονάδα επιφάνειας και χρόνου πλήθος παρθένων νετρονίων
που αντιδρούν στο διάστημα dx, στη θέση x. Το I(x) είναι το ανά μονάδα επιφάνειας
και χρόνου πλήθος νετρονίων που φτάνουν «παρθένα» στη θέση x. Άρα η πιθανότητα
αντίδρασης νετρονίου στο διάστημα dx, στη θέση x είναι Σ t dx . Ώστε η Σt δίνει την
πιθανότητα αντίδρασης ανά μονάδα μήκους ( απόδειξη). Είναι λοιπόν φανερό ότι η
μικροσκοπική διατομή σ είναι μέτρο της πιθανότητας να πραγματοποιηθεί η
αντίδραση στην οποία αναφέρεται.
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Ερωτήσεις
1.

Διατυπώστε την έκφραση για το ρυθμό αντιδράσεων με μονοενεργειακά

νετρόνια
2.

Από τι εξαρτάται η μικροσκοπική διατομή μιας αντίδρασης;

3.

Πως ορίζεται η ροή νετρονίων;
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Ασκήσεις
1.

Όταν θερμικό νετρόνιο απορροφάται σε U-235, οι μόνοι τρόποι

αποδιέγερσης είναι με εκπομπή γ (σγ = 99 b ) και με σχάση ( σf = 582 b). Ποια
είναι η σχετική πιθανότητα σχάσης μετά από απορρόφηση θερμικού
νετρονίου σε U-235.
2.

Να βρεθεί η μακροσκοπική διατομή απορρόφησης νετρονίου σε U-235

(σγ = 99 b, σf = 582 b ), πυκνότητας ρ=18,7 g cm-3.
3.

Οι μικροσκοπικές διατομές απορρόφησης θερμικών νετρονίων είναι

0,33 b για το υδρογόνο και 0,0002 b για το οξυγόνο. Ποια είναι η
μακροσκοπική διατομή απορρόφησης θερμικών νετρονίων του νερού.
4.

Η καρδιά αντιδραστήρα αποτελείται από ομογενές μείγμα U-235, νερού

και αλουμινίου, σε ποσοστά όγκων 0,002 , 0,6 και 0,398 αντίστοιχα. Οι
μικροσκοπικές διατομές απορρόφησης θερμικών νετρονίων είναι: 687 b για το
U-235 και 0,23 b για το αλουμίνιο. Να βρεθεί η συνολική μακροσκοπική
διατομή απορρόφησης. Χρησιμοποιείστε τη μακροσκοπική διατομή του νερού
από την άσκηση 3. H πυκνότητα του U-235 είναι 18,7 g cm-3 και του Al είναι
2,71 g cm-3. (ατομικός αριθμός Al = 13).
5.

Δέσμη νετρονίων ενέργειας 1 MeV προσπίπτει κάθετα επί φύλου C-12,

πάχους 0,05 cm. Η ένταση της δέσμης είναι Ι=5 108 νετρόνια cm-2 s-1. Σε τόσο
λεπτό φύλο η εξασθένηση της έντασης είναι αμελητέα και μπορεί η ένταση να
θεωρηθεί σταθερή σε όλο το πάχος του φύλου. Η επιφάνεια του φύλου είναι
0,1 cm. Η συνολική μικροσκοπική διατομή του C-12 είναι σt=2,6 b και η
πυκνότητα πυρήνων του είναι Ν=0,08 1024 πυρήνες/ cm-3. (α) να ευρεθεί η
πυκνότητα αντιδράσεων (β) ο αριθμός των ανά δευτερόλεπτο αντιδράσεων σε
ολόκληρο το φύλο και (γ) η πιθανότητα να αντιδράσει νετρόνιο της δέσμης με
πυρήνα του φύλου.
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1.7 Εξάρτηση των διατομών αντιδράσεων από την
ενέργεια των νετρονίων

Θερμικά νετρόνια
Ραδιενεργός ενσωμάτωση
Αιχμές εκλεκτικής απορρόφησης
Σχάση
Θερμικοί αντιδραστήρες
Επιβραδυντής
Σκέδαση
Ερωτήσεις

Είδαμε ότι η πιθανότητα σχηματισμού του σύνθετου πυρήνα, άρα και η
πιθανότητα πραγματοποίησης μιας αντίδρασης με νετρόνια, είναι μεγάλη όταν η
κινητική ενέργεια Ec του νετρονίου είναι τέτοια, ώστε η ενέργεια διέγερσης να
προκύπτει στη γειτονιά κάποιας από τις ενεργειακές στάθμες του σύνθετου πυρήνα.
Διαφορετικά η πιθανότητα πραγματοποίησης της αντίδρασης είναι μικρή. Ώστε η
μικροσκοπική διατομή μιας αντίδρασης, που είναι μέτρο της πιθανότητας
πραγματοποίησης αντίδρασης, είναι συνάρτηση της ενέργειας του νετρονίου.
Αν η ενέργεια σύνδεσης του νετρονίου στον σύνθετο πυρήνα είναι Εb, η
ενέργεια διέγερσης είναι Ec + Eb. Αν λοιπόν η κινητική ενέργεια του νετρονίου
Εc =

1
m υ 2 είναι τέτοια ώστε η (Εc + Εb) να βρίσκεται στη γειτονιά κάποιας
2

στάθμης διέγερσης του σύνθετου πυρήνα, η διατομή της αντίδρασης θα είναι μεγάλη.
Οι ενέργειες νετρονίων που αφορούν στους πυρηνικούς αντιδραστήρες
φτάνουν μέχρι τη μεγαλύτερη τιμή του φάσματος ενέργειας των νετρονίων της
σχάσης, δηλαδή μέχρι 15 MeV. Τα ταχέα νετρόνια της σχάσης επιβραδύνονται με
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διαδοχικές σκεδάσεις μέχρις ότου έλθουν σε θερμική ισορροπία με το υλικό της
καρδιάς του αντιδραστήρα οπότε ονομάζονται θερμικά νετρόνια. Η ενέργεια των
νετρονίων είναι τότε Ε ≅ kT, όπου k = 0,861735 10-4 eV °K-1 και Τ η απόλυτη
θερμοκρασία του υλικού. Τα θερμικά νετρόνια έχουν ενέργειες μικρότερες από 1 eV
με μέση τιμή της τάξης των 0,025 eV (υ = 2200 m/s). Ενδιαφερόμαστε λοιπόν για
ενέργειες από 0 σε 15 MeV περίπου και θα περιγράψουμε τη συμπεριφορά των
μικροσκοπικών διατομών στην περιοχή αυτή.
α)

ραδιενεργός ενσωμάτωση (n, γ)

Σε χαμηλές ενέργειες νετρονίων (μικρότερες των 2 eV περίπου) η διατομή
ενσωμάτωσης είναι αντιστρόφως ανάλογη της ταχύτητας του νετρονίου, δηλαδή,
σ γ (Ε) = σ γ (0,025 eV )

0,025
2200
= σ γ (υ = 2200 m / s )
E
υ

(1.7.1)

Σχήμα 1.7.1 Συνολική μικροσκοπική διατομή U-238
Μιλάμε τότε για συμπεριφορά 1/υ της διατομής. Για τους περισσότερους
ελαφρούς πυρήνες η 1/υ συμπεριφορά συνεχίζεται μέχρι μεγάλες ενέργειες,
μεγαλύτερες από τις θερμικές. Αντίθετα, στους πυρήνες μέσου βάρους και τους
βαρείς πυρήνες η σγ (Ε) παρουσιάζει μεγάλες αιχμές που αντιστοιχούν στις στάθμες
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διέγερσης των πυρήνων αυτών και αρχίζουν στην περιοχή ενεργειών αμέσως μετά τη
θερμική. Η καμπύλη του σχήματος (1.7.1) δίδει τη συνολική διατομή σt (E) του
U-238. Οι περισσότερες από τις αιχμές αυτές οφείλονται στην απορρόφηση
νετρονίων και ονομάζονται αιχμές εκλεκτικής απορρόφησης.
Τέλος, για ενέργειες μεγαλύτερες από μερικά keV οι διατομές ενσωμάτωσης
νετρονίου είναι μικρές (μερικά barns) τόσο στους ελαφρείς όσο και στους βαρείς
πυρήνες.
(β)

Σχάση (n, f)

Η διατομή σf σχάσης του σχάσιμου πυρήνα U-235 δίδεται στο σχήμα 1.7.2.
Παρόμοια είναι και η συμπεριφορά της σf των U-233 και Pu-239. Όπως φαίνεται, η
εξάρτηση της σf από την ενέργεια Ε του νετρονίου είναι παρόμοια με αυτήν της σγ.
Στις χαμηλές ενέργειες Ε υπάρχει η 1/υ μεταβολή και για Ε > 1 eV υπάρχουν μεγάλες
αιχμές συντονισμού.

Σχήμα 1.7.2: Μικροσκοπική διατομή σχάσης του U-235.
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Ο σύνθετος πυρήνας που σχηματίζεται με την απορρόφηση νετρονίου στο
σχάσιμο πυρήνα (π.χ.

n+ 235U →

236

U *)

μπορεί να αποδιεγερθεί με σχάση

( 236U * → σχάση ) ή ακόμα και με εκπομπή-γ ( 236U * →

236

U + γ ). Υπάρχει δηλαδή

πεπερασμένη πιθανότητα ραδιενεργού ενσωμάτωσης (n, γ) του νετρονίου στο
σχάσιμο πυρήνα, που χαρακτηρίζεται από την αντίστοιχη διατομή σγ του σχάσιμου
πυρήνα. Η σχετική πιθανότητα ενσωμάτωσης προς σχάση δίδεται από το λόγο
ενσωμάτωσης προς σχάση α.
α (Ε) ≡

σ γ (Ε )
σ f (E)

(1.7.2)

Στο φυσικό ουράνιο η ισοτοπική αναλογία U-235 προς U-238 είναι περίπου
1/143, που σημαίνει ότι τα νετρόνια έχουν αντίστοιχα μεγαλύτερη πιθανότητα να
συγκρουσθούν με U-238 παρά με U-235. Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό το
γεγονός ότι το U-235 έχει μεγάλη σf στην περιοχή των θερμικών νετρονίων. Για Ε =
0,025 eV έχει σf =

582 barns. Η αντίστοιχη τιμή της διατομής ραδιενεργού

ενσωμάτωσης του U-238 είναι σγ = 2,73 barns. ΄Ετσι ο λόγος των μακροσκοπικών
διατομών σχάσης U-235 προς απορρόφηση στο U-238 είναι,
Σ f , 235
Σ γ , 238

=

1 ⋅ 582
= 1,49
143 ⋅ 2,73

που σημαίνει ότι στο φυσικό ουράνιο η πρόκληση σχάσης U-235 με θερμικά
νετρόνια είναι πιθανότερη από την απορρόφηση του νετρονίου σε U-238.
Το αντίθετο συμβαίνει για ενέργειες μεγαλύτερες από αυτές των θερμικών
νετρονίων: η πιθανότητα να απορροφηθούν τα ταχέα νετρόνια από πυρήνες U-238,
είναι πολύ μεγαλύτερη από την πιθανότητα να προκαλέσουν σχάσεις σε πυρήνες U235. Είναι λοιπόν αδύνατο να επιτευχθεί αυτοσυντηρούμενη αλυσωτή αντίδραση
σχάσης με φυσικό ουράνιο, χωρίς επιβράδυνση του μέγιστου ποσοστού των ταχέων
νετρονίων της σχάσης σε θερμικές ενέργειες. Η επιβράδυνση αυτή πραγματοποιείται
με σκεδάσεις των ταχέων νετρονίων με πυρήνες των υλικών του αντιδραστήρα.
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Στους θερμικούς αντιδραστήρες, όπου το μέγιστο ποσοστό των σχάσεων
πραγματοποιείται με θερμικά νετρόνια, το μέγιστο ποσοστό των επιβραδύνσεων
πραγματοποιείται με σκεδάσεις των ταχέων νετρονίων με πυρήνες συγκεκριμένου
υλικού που ονομάζεται επιβραδυντής. Η αναγκαιότητα ύπαρξης ξεχωριστού υλικού
για την επιβράδυνση εξηγείται στο κεφάλαιο 1.8, όπου εξετάζονται οι επιθυμητές
ιδιότητες του επιβραδυντή.
Στους αντιδραστήρες ταχέων νετρονίων, όπου το μέγιστο ποσοστό των
σχάσεων πραγματοποιείται με ταχέα νετρόνια, είναι απαραίτητο να υπάρχει αναλογία
σχάσιμων πυρήνων προς πυρήνες U-238 πολύ μεγαλύτερη από αυτήν του φυσικού
ουρανίου.
(γ)

Σκέδαση (n, n)

Τα ταχέα νετρόνια της σχάσης (μέση ενέργεια ~2 MeV) συγκρουόμενα με
τους πυρήνες των υλικών του αντιδραστήρα επιβραδύνονται με ελαστικές και μη
ελαστικές σκεδάσεις. Η επιβράδυνση αυτή πραγματοποιείται κατά βήματα μέχρις
ότου τα νετρόνια γίνουν θερμικά (μέση Ε ≅ 0,025 eV), έλθουν δηλαδή σε θερμική
ισορροπία με το υλικό του αντιδραστήρα.
Οι διατομές των αντιδράσεων εξαρτώνται, όπως είδαμε, από την ενέργεια του
νετρονίου. Ο τρόπος λοιπόν που το νετρόνιο χάνει σταδιακά ενέργεια μέχρις ότου
θερμοποιηθεί είναι καθοριστικός για τη συμπεριφορά του αντιδραστήρα.
Η μη ελαστική σκέδαση έχει κατώφλι ενέργειας: το νετρόνιο πρέπει να έχει
ενέργεια μεγαλύτερη από την πρώτη στάθμη διέγερσης του πυρήνα. Στους βαρείς
πυρήνες όπου οι ενεργειακές στάθμες εμφανίζονται σε χαμηλές ενέργειες και είναι
πυκνές, η πιθανότητα μη-ελαστικής σκέδασης είναι σχετικά μεγάλη. Ακριβώς το
αντίθετο συμβαίνει στους ελαφρούς πυρήνες και η πιθανότητα αυτή είναι μικρή. Τα
1
1H

και 12 D δεν έχουν στάθμες ανελαστικής σκέδασης.
Έτσι στους επιβραδυντές (H2O, D2O, C-12 κ.λπ.) έχουμε κυρίως ελαστική

σκέδαση, ενώ με τους βαρείς πυρήνες (π.χ. U-238) του πυρηνικού καυσίμου η μη
ελαστική σκέδαση είναι σημαντική. Η συμβολή ελαστικής και μη-ελαστικής
σκέδασης στην επιβράδυνση των νετρονίων του αντιδραστήρα εξαρτάται λοιπόν από
το λόγο των όγκων καυσίμου προς επιβραδυντή. Στους αντιδραστήρες με
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επιβραδυντή

γραφίτη

ο

λόγος

αυτός

είναι

μικρός

και

η

επιβράδυνση

πραγματοποιείται κυρίως με ελαστικές σκεδάσεις. Στους αντιδραστήρες νερού, όπου
ο όγκος του καυσίμου είναι της αυτής τάξης μεγέθους με τον όγκο του επιβραδυντή,
η συμβολή της μη-ελαστικής σκέδασης είναι σημαντική.
Στο επόμενο κεφάλαιο εξετάζεται η επιβράδυνση νετρονίων με ελαστικές
σκεδάσεις και συνάγονται οι επιθυμητές ιδιότητες επιβραδυντή.
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Ερωτήσεις
1.

τι είναι οι αιχμές εκλεκτικής απορρόφησης

2.

τι είναι ο λόγος ενσωμάτωσης προς σχάση
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1.8 Επιβράδυνση νετρονίων με ελαστικές
σκεδάσεις

Ικανότητα επιβράδυνσης
Λόγος επιβράδυνσης
Ερωτήσεις

Όταν νετρόνιο συγκρουόμενο με πυρήνα σκεδάζεται, αποδίδει ένα μέρος της
κινητικής του ενέργειας στον πυρήνα και κινείται σε κατεύθυνση διαφορετική από
την αρχική (σχήμα 1.8.1). Έτσι, μετά από κάθε σκέδαση το νετρόνιο επιβραδύνεται,
χάνει δηλαδή ένα μέρος της κινητικής του ενέργειας.

Σχήμα 1.8.1:Το νετρόνιο κινούμενο με ταχύτητα υ΄ συγκρούεται με τον πυρήνα
και μετά τη σκέδαση το μεν νετρόνιο έχει ταχύτητα υ < υ΄, κινούμενο υπό γωνία
θ ως προς την αρχική του κατεύθυνση, ο δε πυρήνας κινείται με ταχύτητα V.
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Αποδεικνύεται ότι.

[

cos θ + Α 2 − sin 2 θ
Ε
=
( Α + 1) 2
Ε΄

]

2

(1.8.7)

Όπου Ε είναι η κινητική ενέργεια του νετρονίου μετά τη σκέδαση και Ε΄ είναι
η κινητική του ενέργεια πριν την σκέδαση. Ώστε η κινητική ενέργεια Ε του νετρονίου
μετά τη σκέδαση είναι συνάρτηση της γωνίας σκέδασης θ. Αν η γωνία σκέδασης
είναι θ=0, αν δηλαδή το νετρόνιο μετά τη σκέδαση συνεχίσει να κινείται στην αρχική
του τροχιά, από την (1.8.7) προκύπτει Ε=Ε΄, δηλαδή η ενέργεια του νετρονίου δεν
μειώνεται. Αυτή η ακραία περίπτωση αντιστοιχεί σε μη-σκέδαση του νετρονίου. Η
ελάχιστη ενέργεια Εmin της Ε εμφανίζεται για θ = π, όταν δηλαδή το νετρόνιο
σκεδαστεί προς τα πίσω και κινείται μετά τη σκέδαση στην αντίθετη της προ της
σκέδασης κατεύθυνση. Για θ = π προκύπτει από την (1.8.7), η ελάχιστη ενέργεια Εmin
του νετρονίου μετά από σκέδαση.
2

E min ⎛ Α − 1 ⎞
=⎜
⎟ =α
E΄
⎝ Α +1⎠

(1.8.8)

Η παράμετρος α = (Α − 1) 2 (Α + 1) 2 ονομάζεται παράμετρος σύγκρουσης 1 .
Αποδεικνύεται ότι για ισότροπη σκέδαση η μέση τιμή Ε της ενέργειας Ε του
νετρονίου μετά τη σκέδαση είναι,

E =

1+ α
E΄
2

(1.8.9)

οπότε η μέση τιμή ΔΕ της απώλειας ενέργειας ΔΕ = Ε΄ − Ε ανά σκέδαση
προκύπτει,

ΔΕ
Ε΄

1

=

Ε΄ − Ε
Ε΄

=

1− α
2

(1.8.10)

Αποδεικνύεται ότι όταν ένα σωματίδιο συγκρουσθεί με ακίνητο σωματίδιο ίσης μάζας, το προσπίπτον
σωματίδιο δεν μπορεί να σκεδαστεί με γωνία θ μεγαλύτερη των 90°. Το νετρόνιο έχει πρακτικά την ίδια μάζα
με τον πυρήνα του υδρογόνου, οπότε η Εmin του νετρονίου μετά από σκέδαση με πυρήνα υδρογόνου,
προκύπτει από την (1.8.7) για θ=90° ίση με Εmin=0. Την ίδια τιμή δίνει και η (1.8.8) για Α=1, οπότε η (1.8.8)
ισχύει για όλους τους πυρήνες.
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Ένα άλλο χρήσιμο μέγεθος είναι η μέση λογαριθμική μείωση ενέργειας ανά
σύγκρουση. Αυτή ορίζεται,

ξ ≡ ln

E΄
= ln E΄ − ln E
Ε

(1.8.11)

όπου Ε΄ η ενέργεια του νετρονίου πριν τη σύγκρουση και Ε μετά από αυτήν.
Αποδεικνύεται ότι,

ξ = 1−

( A − 1) 2
2A

ln

A −1
A +1

(1.8.12)

Με εξαίρεση μικρές τιμές του Α, καλή προσέγγιση του ξ δίνεται από τη σχέση
ξ≅

2

(1.8.13)

2
A+
3

Ακόμα και για Α=2 το σφάλμα της (1.8.13) είναι περίπου μόνο 3%.
Ο ρόλος του επιβραδυντή είναι η επιβράδυνση των ταχέων νετρονίων της
σχάσης (μέσης ενέργειας 2 MeV) σε ενέργειες μικρότερες από 1 eV. Οι ιδιότητες που
επιδιώκεται να έχει ο επιβραδυντής είναι:
(α) μικρός όγκος: απαιτείται δηλαδή επιβράδυνση στη μικρότερη δυνατή
απόσταση από το σημείο «παραγωγής» του ταχέως νετρονίου. Ο αριθμός των
σκεδάσεων που χρειάζονται, κατά μέσο όρο, για τη θερμοποίηση του νετρονίου της
σχάσης, (δηλαδή για τη μείωση της ενέργειάς του από 2 MeV σε 1 eV) είναι

μέσος αριθμός
σκεδάσεων

ln
=

2 × 10 6
14,5
1
=

ξ

ξ

(1.8.14)

Ο αριθμός αυτός είναι τόσο μικρότερος, όσο μεγαλύτερη είναι η ξ, δηλαδή
όσο ελαφρύτερος είναι ο πυρήνας του επιβραδυντή όπως φαίνεται και από τον πίνακα
1.8.1. Για να ικανοποιηθεί το κριτήριο του μικρού όγκου πρέπει ο επιβραδυντής να
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έχει εκτός από μεγάλο ξ, και μεγάλη Σs. Ώστε μέτρο της ικανότητας επιβράδυνσης
ενός υλικού είναι το γινόμενο ξ Σs, το οποίο ονομάζεται
ικανότητα επιβράδυνσης του υλικού ≡ ξ Σs

(1.8.15)

(β) μικρές απώλειες νετρονίων: Κάθε νετρόνιο που απορροφάται στον
επιβραδυντή είναι απώλεια, αφού δεν είναι πια διαθέσιμο για πρόκληση σχάσης.
Πρέπει λοιπόν ο επιβραδυντής να έχει μικρή διατομή απορρόφησης Σα. ΄Ετσι, όσο
αφορά στην οικονομία νετρονίων, κριτήριο ποιότητας του επιβραδυντή είναι ο

λόγος επιβράδυνσης ≡

ξ Σs
Σα

(1.8.16)

Από τον πίνακα 1.8.1 βλέπουμε ότι, από νετρονική άποψη, ο καλύτερος
επιβραδυντής είναι το βαρύ νερό D2O. Οι νετρονικές ιδιότητες του D2O (μεγάλη
ικανότητα επιβράδυνσης, ασθενής απορρόφηση) επιτρέπουν την κατασκευή
αντιδραστήρα με φυσικό ουράνιο, πράγμα που αποτέλεσε τον καθοριστικό
παράγοντα στο σχεδιασμό των αντιδραστήρων CANDU του Καναδά. Το νετρονικό
κριτήριο όμως δεν είναι το μόνο στο σχεδιασμό του αντιδραστήρα, οι
θερμοδυναμικές ιδιότητες του επιβραδυντή και οικονομικά κριτήρια είναι το ίδιο
σημαντικά. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής D2O είναι εξαιρετικά δαπανηρές. Όπως
φαίνεται από τον πίνακα η καλύτερη, από την άποψη οικονομίας νετρονίων, επιλογή
μετά το D2O είναι ο γραφίτης, που είναι πολύ φτηνότερο υλικό από το D2O. Τέτοιοι
αντιδραστήρες κατασκευάστηκαν στην Αγγλία (ψύξη με CO2) και την πρώην
Σοβιετική ΄Ενωση (ψύξη με H2O). Τέλος, αντιδραστήρες νερού σχεδιάστηκαν στην
Αμερική και στην πρώην Σοβιετική ΄Ενωση. Θα δούμε αργότερα τους παράγοντες
αυτής της επιλογής. Σημειώνεται ότι με επιβραδυντή ελαφρύ νερό δεν είναι δυνατή η
χρησιμοποίηση φυσικού ουρανίου.
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Πίνακας 1.8.1: Παράμετροι επιβράδυνσης

Μαζικός
Επιβρα- αριθμός
δυντής

Πυκνότητα

Αριθμός

ξ Σs
ξ Σs / Σα

σκεδάσεων από

ξ

gr/cm3

Α

2 MeV

cm-1

σε 1 eV
Η

1

1

αέριο

14

-

-

D

2

0,725

αέριο

20

-

-

H2O

-

0,920

1,00

16

1,350

71

D2O

-

0,509

1,10

29

0,176

5670

Be

9

0,209

1,85

69

0,158

143

C

12

0,158

1,60

91

0,060

192

U-238

238

0,008

19,10

1730

0,003

0,0092

Τα κύρια συμπεράσματα του κεφ. 1.8 είναι:
1.

Η ελάχιστη δυνατή ενέργεια ενός νετρονίου μετά από ελαστική σκέδαση είναι

E min = α Ε΄ , όπου Ε΄ η ενέργειά του πριν τη σύγκρουση. Στην περίπτωση του Η-1 είναι

δυνατό, το νετρόνιο να χάσει όλη την ενέργειά του με μια μόνο σύγκρουση με πυρήνα

Η-1.
2.

Νετρονικό κριτήριο επιλογής ενός υλικού ως επιβραδυντή είναι ο λόγος

επιβράδυνσης ξ Σ s / Σ α .
3.

Η επιβράδυνση πραγματοποιείται κατά βήματα, μικρά ή μεγάλα, ανάλογα με το

υλικό του επιβραδυντή.

Η τελευταία ιδιότητα σημαίνει ότι τα νετρόνια καθώς επιβραδύνονται,
βρίσκονται με ενέργειες στην περιοχή των εκλεκτικών απορροφήσεων του U-238. Αν
λοιπόν συναντούν κατά την επιβράδυνση πυρήνες U-238, η πιθανότητα να
απορροφηθούν στο U-238 είναι μεγάλη. Μεγάλο δηλαδή ποσοστό από αυτά δεν θα
προλάβει να θερμοποιηθεί για να προκαλέσει σχάσεις. Κάτι τέτοιο θα συμβεί αν ο
αντιδραστήρας είναι ομογενής, είναι δηλαδή ομοιόμορφο μίγμα ουρανίου και
επιβραδυντή. Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη ετερογενούς διάταξης στην οποία οι
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περιοχές ουρανίου και επιβραδυντή είναι διακριτές και διαδέχονται η μία την άλλη.
Σχεδιάζεται λοιπόν ο θερμικός αντιδραστήρας έτσι ώστε το μέγιστο ποσοστό των
επιβραδύνσεων να πραγματοποιείται στην περιοχή του επιβραδυντή, όπου δεν
υπάρχει U-238. Τα νετρόνια που θα επιβραδυνθούν με αυτόν τον τρόπο, θα
συναντήσουν κατά την περιπλάνησή τους, περιοχή καυσίμου. ΄Οντας όμως θερμικά
έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να απορροφηθούν στο U-235, από ότι στο U-238,
όπως είδαμε στο κεφ. 1.7.
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Ερωτήσεις
1.

Τι είναι ο λόγος επιβράδυνσης;

2.

Τι είναι η ικανότητα επιβράδυνσης;

3.

Ποιος είναι ο ρόλος του επιβραδυντή;

4.

Ποιες είναι οι επιθυμητές ιδιότητες επιβραδυντή;

78

1.9 Συνέπειες της θερμικής κίνησης των πυρήνων –
Φαινόμενο Doppler

Είδαμε ότι οι μικροσκοπικές διατομές αντιδράσεων, νετρονίων και πυρήνων,
εξαρτώνται από την κινητική ενέργεια των νετρονίων, δηλαδή από την ταχύτητα των
νετρονίων. Οι πυρήνες έχουν θερμική κίνηση, οπότε οι μικροσκοπικές διατομές
εξαρτώνται από την σχετική ταχύτητα των νετρονίων ως προς την ταχύτητα των
πυρήνων. Η δε ταχύτητα των πυρήνων εξαρτάται από την θερμοκρασία του υλικού,
οπότε μεταβολές της θερμοκρασίας επιφέρουν μεταβολές των μικροσκοπικών
διατομών των αντιδράσεων.
Τα αποτελέσματα αυτού του φαινομένου συνοψίζονται ως εξής:
•

στην περιοχή όπου η διατομή απορρόφησης σα έχει συμπεριφορά 1/υ, η σα

είναι ανεξάρτητη της θερμικής κίνησης των πυρήνων.
•

στην περιοχή αιχμής εκλεκτικής απορρόφησης:

•

σε χαμηλές θερμοκρασίες, η επίδραση της θερμικής κίνησης των πυρήνων

στη σα είναι αμελητέα.
•

σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως αυτές του ουρανίου στους αντιδραστήρες,

η αύξηση της θερμοκρασίας επιφέρει διεύρυνση της αιχμής και μείωση του
μέγιστου της αιχμής (ονομαζόμενη διεύρυνση Doppler). Το τελικό
αποτέλεσμα

της αύξησης της θερμοκρασίας είναι η αύξηση

των

απορροφήσεων στην περιοχή της αιχμής εκλεκτικότητας.
Η διεύρυνση Doppler αποτελεί σημαντικό στοιχείο ευστάθειας και ασφάλειας
των αντιδραστήρων. Για την ποιοτική κατανόηση του φαινομένου ας υποθέσουμε ότι
συμβαίνει αύξηση της ισχύος του αντιδραστήρα. Αυτή θα ανυψώσει τη θερμοκρασία
του καυσίμου με αποτέλεσμα την αύξηση των απορροφήσεων στις αιχμές
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εκλεκτικότητας του U-238. Θα αυξηθούν επίσης οι απορροφήσεις νετρονίων στις
αιχμές εκλεκτικότητας των σχάσιμων πυρήνων, θα αυξηθούν δηλαδή και οι σχάσεις.
Στους θερμικούς αντιδραστήρες το μέγιστο ποσοστό των σχάσεων πραγματοποιείται
με θερμικά νετρόνια, για τα οποία όπως είδαμε στο κεφάλαιο 1.7 είναι σ α ~ 1 / υ . Κατά
συνέπεια η αύξηση των σχάσεων είναι αμελητέα, στους αντιδραστήρες αυτούς, σε
σχέση με την αύξηση των απορροφήσεων στο U-238. Αύξηση των απορροφήσεων
στο U-238 σημαίνει ότι λιγότερα νετρόνια είναι διαθέσιμα για την πρόκληση
σχάσεων. Άρα με την αύξηση της θερμοκρασίας θα μειωθεί ο ρυθμός σχάσεων και θα
συγκρατηθεί η αύξηση της ισχύος.
Στους αντιδραστήρες ταχέων νετρονίων το μέγιστο ποσοστό των σχάσεων
πραγματοποιείται με νετρόνια μεγάλης ενέργειας (ταχέα), και όλες σχεδόν οι σχάσεις
ακολουθούν την απορρόφηση νετρονίων στις αιχμές εκλεκτικότητας των σχάσιμων
πυρήνων. Δεδομένου όμως ότι ο λόγος πυρήνων U-238 προς σχάσιμους πυρήνες
(Pu-239 και U-235) είναι μεγάλος (περίπου ¼), το τελικό αποτέλεσμα είναι μείωση
της ισχύος με την αύξηση της θερμοκρασίας.
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1.10 Αλληλεπιδράσεις ύλης και ακτινοβολιών
Μηχανισμοί αλληλεπίδρασης φορτισμένων σωματιδίων
Βαρέα φορτισμένα σωματίδια
Σωματίδια β
Φωτόνια γ
-

φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

-

σκέδαση Compton

-

δίδυμη γένεση

Συντελεστές απορρόφησης και εξασθένησης ακτίνων γ
Ερωτήσεις
Ασκήσεις

Μηχανισμοί αλληλεπίδρασης φορτισμένων σωματιδίων
Όσο αφορά στις αλληλεπιδράσεις των ακτινοβολιών με την ύλη, διακρίνουμε
τα σωματίδια σε φορτισμένα, όπως π.χ. τα πρωτόνια και τα α, και σε μη φορτισμένα
όπως είναι τα νετρόνια και τα φωτόνια. Από τα μη φορτισμένα σωματίδια έχουμε ήδη
εξετάσει τις αντιδράσεις των νετρονίων, μένει λοιπόν να εξετάσουμε τις
αλληλεπιδράσεις των φωτονίων.
Οι μηχανισμοί αλληλεπίδρασης των φορτισμένων σωματιδίων με την ύλη
έχουν αφετηρία το ηλεκτρικό φορτίο των σωματιδίων. Καθώς το φορτισμένο
σωματίδιο πλησιάζει το άτομο, ασκεί δυνάμεις Coulomb στα ηλεκτρόνια του ατόμου
και έτσι μεταφέρει ενέργεια σ’ αυτά με πιθανά αποτελέσματα :
(α ) κάποιο από τα ηλεκτρόνια του ατόμου να ανυψωθεί σε στάθμη διέγερσης.
Τα ηλεκτρόνιο θα επανέλθει τελικά στη θεμελιώδη κατάσταση με εκπομπή ακτίνας
Χ.
(β) κάποιο από τα ηλεκτρόνια του ατόμου να αποκτήσει ικανή ενέργεια ώστε
να εκτοξευθεί έξω από το άτομο, αφήνοντας έτσι το άτομο θετικά φορτισμένο,
δηλαδή θετικό ιόν. Παράγεται έτσι ζεύγος ιόντων : το θετικό ιόν και το ηλεκτρόνιο.
Σ’ αυτή την περίπτωση το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του φορτισμένου
σωματιδίου με το υλικό είναι ο ιοντισμός του υλικού
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Και στις δύο περιπτώσεις η μεταφορά ενέργειας του φορτισμένου σωματιδίου
στο ηλεκτρόνιο του ατόμου μειώνει την κινητική ενέργεια του φορτισμένου
σωματιδίου, το επιβραδύνει.
Τα βαριά θετικά φορτισμένα σωματίδια, όπως π.χ. τα σωματίδια α,
αλληλεπιδρούν με την ύλη σχεδόν αποκλειστικά με τα ηλεκτρόνια του ατόμου, με τον
τρόπο που μόλις περιγράφηκε. Είναι όμως πιθανή και η αλληλεπίδραση του
σωματιδίου με πυρήνα ως εξής. Αν αυτό διαπεράσει το σύννεφο των ηλεκτρονίων
του ατόμου, υφίσταται από τον πυρήνα, και ασκεί πάνω σ’ αυτόν, απωστική
ηλεκτροστατική δύναμη. Αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης είναι η απόκλιση
του σωματιδίου από την αρχική τροχιά του (σκέδαση Rutherford) και η μεταφορά
κινητικής ενέργειας από το σωματίδιο προς τον πυρήνα. Το φαινόμενο διέπεται από
τη διατήρηση ορμής και ενέργειας του συστήματος σωματιδίου-πυρήνα και
εμφανίζεται μακροσκοπικά ως ελαστική σκέδαση. Αν από τη σύγκρουση αυτή
αποκτήσει ο πυρήνας αρκετή κινητική ενέργεια, είναι δυνατόν να εκτοξευτεί έξω από
το σύννεφο των ηλεκτρονίων του, με αποτέλεσμα τον ιοντισμό του υλικού. Είναι
ακόμα δυνατόν, το σωματίδιο να προκαλέσει πυρηνική αντίδραση. Άλλο πιθανό
αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ύλης-φορτισμένου σωματιδίου είναι η ακτινοβολία
πέδησης που περιγράφεται πιο κάτω, στη συμπεριφορά των ακτίνων β.
Σε ότι ακολουθεί, η συμπεριφορά των βαρέων φορτισμένων σωματιδίων
περιγράφεται χωριστά από αυτήν των σωματιδίων β και το κεφάλαιο τελειώνει με την
περιγραφή της συμπεριφοράς των ακτίνων γ.

(α) Βαρέα φορτισμένα σωματίδια
Δηλαδή σωματίδια α, πρωτόνια και πυρήνες θραύσματα της σχάσης. Τέτοια
σωματίδια ταξιδεύοντας μέσα σε κάποιο υλικό χάνουν κινητική ενέργεια,
(i)

κατά κύριο λόγο προκαλώντας ιοντισμό των ατόμων του υλικού

και
(ii)

σε μικρότερο βαθμό με ελαστικές σκεδάσεις (σκεδάσεις Rutherford)

με πυρήνες του υλικού.
Η ενέργεια τους μειώνεται με μικρά βήματα: μια μικρή μείωση κάθε φορά
που ιοντίζουν κάποιο άτομο ή «συγκρούονται» με κάποιο πυρήνα.
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Σχήμα 1.10.1. Εμβέλεια στον αέρα, σωματιδίου α και πρωτονίου

Στη διαδικασία αυτή, εξαιτίας της μεγάλης ορμής που έχουν, τείνουν να
διατηρήσουν την κατεύθυνση της κίνησης τους: η τροχιά τους μέσα στο υλικό είναι
περίπου ευθεία μέχρι το σημείο όπου χάνουν όλη τους την κινητική ενέργεια και
σταματούν.
Η μέση τιμή της απόστασης που διανύουν σε ένα υλικό, ονομάζεται εμβέλεια
του σωματιδίου στο υλικό. Η ακριβής τιμή της εμβέλειας εξαρτάται από τον τρόπο
μέτρησης της. Η εμβέλεια των βαρέων φορτισμένων σωματιδίων είναι μικρή, π.χ. τα
περισσότερα σωματίδια α που εκπέμπονται από ραδιενεργούς πυρήνες απορροφώνται
σε φύλλο χαρτιού, ή σε φύλλο αλουμινίου πάχους 0,04mm ή σε μερικά εκατοστά
αέρα. Στο σχήμα 1.10.1 δίνεται η εμβέλεια στον αέρα ως συνάρτηση της ενέργειας
του σωματιδίου.

(β) Σωματίδια β
Έχουν πολύ μεγαλύτερη ικανότητα να διαπερνούν την ύλη απ’ ότι τα βαρέα
φορτισμένα σωματίδια π.χ. η εμβέλεια σωματιδίου α ενέργειας 3 MeV είναι περίπου
~ 3cm στον αέρα, όπου παράγει ~ 4000 ζεύγη ιόντων/mm διαδρομής. Σωματίδιο β
ίδιας ενέργειας έχει εμβέλεια στον αέρα πάνω από 10m και παράγει 4 ζεύγη ιόντων
ανά mm διαδρομής.
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Ο κύριος μηχανισμός επιβράδυνσης σωματιδίων β με ενέργειες μικρότερες
από 1 MeV, είναι ο ιοντισμός των ατόμων του υλικού. Σε αντίθεση με τα βαρέα
σωματίδια:
(i)

η απόκλιση από την αρχική τροχιά του β, μετά από αλληλεπίδραση με

ηλεκτρόνιο του ατόμου, μπορεί να είναι μεγάλη και να χάσει έτσι μεγάλο μέρος της
ενέργειας του με μια μόνο αλληλεπίδραση. Μπορούν λοιπόν να χάσουν όλη τους την
ενέργεια, να σταματήσουν με λίγες μόνο αλληλεπιδράσεις.
(ii)

όντας το β πολύ ελαφρύτερο σωματίδιο, έχει πολύ μικρότερη ορμή από

σωματίδιο α της ίδιας ενέργειας και ταξιδεύοντας μέσα στην ύλη δεν διατηρεί την
κατεύθυνση της κίνησης του, η τροχιά του είναι κάθε άλλο παρά ευθεία.
Αν μια παράλληλη δέσμη μονοενεργειακών β πέσει σε υλικό, καθ’ ένα από τα
β θα διαγράψει σημαντικά διαφορετική διαδρομή από τα υπόλοιπα. Η απόσταση από
τη θέση εισόδου στο υλικό μέχρι τη θέση που απορροφάται (σταματάει) το β, έχει
μεγάλες διακυμάνσεις σε σχέση με τη μέση τιμή της απόστασης αυτής. Έτσι τα β δεν
έχουν καλά καθορισμένη εμβέλεια στην ύλη, όπως έχουν τα βαρέα σωματίδια.
Σωματίδια β μεγάλης ενέργειας (>1 MeV) χάνουν ενέργεια και με ένα ακόμη
μηχανισμό: το ηλεκτρικό πεδίο των πυρήνων προκαλεί μεταβολή της ταχύτητας τους.
Κάθε φορτίο που επιταχύνεται ή που επιβραδύνεται, εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία. Καθώς λοιπόν κινούνται τα β στο ηλεκτρικό πεδίο των πυρήνων
εκπέμπουν ακτινοβολία X (συνεχούς φάσματος), γνωστή ως ακτινοβολία πέδησης
(bremsstrahlung).

(γ) Φωτόνια γ
Τρεις είναι οι τρόποι αλληλεπίδρασης φωτονίων με την ύλη:

(ι) το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
όπου το φωτόνιο αλληλεπιδρώντας με το άτομο εξαφανίζεται και η ενέργειά
του μεταφέρεται σε ένα από τα συνδεδεμένα ηλεκτρόνια του ατόμου, με αποτέλεσμα
την εκπομπή του ηλεκτρονίου με ταχύτητα υ. Η διατήρηση της ορμής του
συστήματος προκαλεί, με την εκπομπή του ηλεκτρονίου, κίνηση και του ατόμου.
Δεδομένου όμως ότι η κινητική ενέργεια του ατόμου προκύπτει αμελητέα σε σχέση
με την κινητική ενέργεια του εκπεμπόμενου ηλεκτρονίου, μπορούμε να γράψουμε για
το ενεργειακό ισοζύγιο
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1
m υ2 = h ν - Eb
2

όπου m

είναι η μάζα του ηλεκτρονίου, h

(1.10.1)

η σταθερά του Planck, ν η

συχνότητα του φωτονίου και Eb η ενέργεια σύνδεσης του ηλεκτρονίου στο άτομο.
Από την h ν – Eb > 0, είναι φανερό ότι υπάρχει κατώφλι ενέργειας του φωτονίου για
την πραγματοποίηση του φαινομένου. Το φωτόνιο πρέπει να έχει ενέργεια hν
μεγαλύτερη από την ενέργεια σύνδεσης Eb.

Σχήμα 1.10.2 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο: το φωτόνιο αλληλεπιδρά με το άτομο,
με αποτέλεσμα την εξαφάνιση του φωτονίου και την εκπομπή ενός ηλεκτρονίου
του ατόμου

Η απομάκρυνση του ηλεκτρονίου από το άτομο καθιστά το άτομο θετικά
φορτισμένο ιόν. Ώστε το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο παράγει ζεύγος ιόντων, το θετικό
ιόν και το ηλεκτρόνιο. Ο καθοριστικός όμως τρόπος ιοντισμού του υλικού είναι
έμμεσος και οφείλεται στη μεγάλη κινητική ενέργεια του φωτο-ηλεκτρονίου, που
είναι πρακτικά ίση με την ενέργεια που είχε το προσπίπτον γ. Το φωτο-ηλεκτρόνιο,
κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα μέσα στο υλικό συγκρούεται με ηλεκτρόνια των
ατόμων, επιβραδύνεται και μέχρις ότου χάσει όλη την κινητική του ενέργεια και
σταματήσει, παράγει μεγάλο αριθμό ζευγών θετικών ιόντων και ελεύθερων
ηλεκτρονίων, ιοντίζει το υλικό. Ώστε έμμεσα, με τη δράση των φωτο-ηλεκτρονίων,
οι ακτίνες γ ιοντίζουν το υλικό στο οποίο εισέρχονται.
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Με την απομάκρυνση του ηλεκτρονίου δημιουργείται κενή θέση ηλεκτρονίου
σε φλοιό του ατόμου, το δε άτομο βρίσκεται σε κατάσταση διέγερσης με ενέργεια
διέγερσης Εb, της τάξης μερικών keV ως μερικών δεκάδων keV. Η ενέργεια αυτή
αποβάλλεται σύντομα με συμπλήρωση της κενής θέσης από ηλεκτρόνιο άλλου
φλοιού του ατόμου και ταυτόχρονη εκπομπή ακτίνας Χ. Σε κάποιο ποσοστό των
περιπτώσεων το άτομο αποδιεγείρεται εκπέμποντας ένα ηλεκτρόνιο (ονομάζεται
ηλεκτρόνιο Auger).
Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο είναι ο κύριος τρόπος αλληλεπίδρασης ακτίνων
γ και Χ σχετικά χαμηλής ενέργειας και ενισχύεται σημαντικά σε υλικά μεγάλου
ατομικού αριθμού Ζ.

(ιι) η σκέδαση Compton
προκύπτει από αλληλεπίδραση φωτονίου γ με ηλεκτρόνιο του υλικού. Το
προσπίπτον γ μεταφέρει μέρος της κινητικής του ενέργειας στο ηλεκτρόνιο και
προκύπτει φωτόνιο μικρότερης ενέργειας και κινούμενο υπό γωνία θ σε σχέση με το
προσπίπτον γ ( σχήμα 1.10.3 ).

Σχήμα 1.10.3: Σκέδαση Compton : το φωτόνιο ενέργειας Ε= hν μετά τη
σκέδαση με το ηλεκτρόνιο e, έχει ενέργεια Ε΄= hν΄

Το φαινόμενο εμφανίζεται ως ελαστική σκέδαση και οι ενέργειες ηλεκτρονίου
και σκεδασμένου φωτονίου μπορούν να υπολογιστούν με εφαρμογή των αρχών
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διατήρησης ενέργειας και ορμής. Υποθέτοντας μηδενική ταχύτητα του ηλεκτρονίου
πριν τη σκέδαση, η ενέργεια του φωτονίου Ε΄ μετά τη σκέδαση προκύπτει,
E ′ = h ν ′ = h ν / [1 + (h ν / m o c 2 ) (1 - cos θ)]

( 1.10.2 )

όπου hν είναι η ενέργεια του προσπίπτοντος γ, mo είναι η μάζα ηρεμίας του
ηλεκτρονίου και c η ταχύτητα του φωτός. Όπως φαίνεται η ενέργεια Ε΄ του
σκεδασμένου φωτονίου εξαρτάται από τη γωνία σκέδασης θ. Για θ=0, που
αντιστοιχεί σε μη-σκέδαση, είναι Ε΄= Ε = hν. Η ελάχιστη ενέργεια του σκεδασμένου
φωτονίου προκύπτει για θ = π. Το σκεδασμένο ηλεκτρόνιο έχει ενέργεια
E e = h ν − h ν ′ και αυτή έχει μέγιστο για θ = π.
Το σκεδασμένο ηλεκτρόνιο, κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα, αλληλεπιδρά με
τα ηλεκτρόνια των ατόμων του υλικού, επιβραδύνεται και μέχρις ότου σταματήσει
παράγει μεγάλο αριθμό ζευγών θετικών ιόντων και ελευθέρων ηλεκτρονίων. Και πάλι
έμμεσα, δηλαδή με τη δράση των σκεδασμένων ηλεκτρονίων οι ακτίνες γ ιοντίζουν
το υλικό στο οποίο εισέρχονται.

(ιιι) δίδυμη γένεση ή σχηματισμός ζεύγους ( pair production )
είναι το φαινόμενο κατά το οποίο φωτόνιο γ εξαφανίζεται και στη θέση του
γεννώνται ένα ηλεκτρόνιο και ένα ποζιτρόνιο. Πρόκειται για μετατροπή ενέργειας,
αυτής του φωτονίου, σε μάζα του ηλεκτρονίου και του ποζιτρονίου. Η διαδικασία
συμβαίνει στο έντονο ηλεκτρικό πεδίο του πυρήνα, κοντά στα πρωτόνια. Από την
αρχή διατήρησης της ενέργειας προκύπτει εύκολα ότι το άθροισμα Τ της κινητικής
ενέργειας του ηλεκτρονίου και του ποζιτρονίου είναι,

T = hν - 2 mo c 2

(1.10.3 )

όπου hν είναι η ενέργεια του προσπίπτοντος γ, mo είναι η μάζα ηρεμίας του
ηλεκτρονίου και c η ταχύτητα του φωτός. Είναι φανερό, αφού πρέπει Τ ≥ 0, ότι για να
πραγματοποιηθεί το φαινόμενο το φωτόνιο πρέπει να έχει ενέργεια hν ≥ 2 mo c2 =
1,02 MeV. Στην πράξη η πιθανότητα αυτής της αλληλεπίδρασης είναι αξιόλογη για γ
ενέργειας μεγαλύτερης από μερικά MeV, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.10.5.
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Σχήμα 1.10.4. Δίδυμη γένεση: το φωτόνιο γ εξαφανίζεται και παράγονται ένα
ηλεκτρόνιο και ένα ποζιτρόνιο.

Τόσο το ηλεκτρόνιο, όσο και το ποζιτρόνιο έχουν μεγάλη κινητική ενέργεια
και κινούμενα με μεγάλη ταχύτητα αλληλεπιδρούν με τα ηλεκτρόνια των ατόμων του
υλικού, επιβραδύνονται και μέχρις ότου σταματήσουν παράγουν μεγάλο αριθμό
ζευγών θετικών ιόντων και ελευθέρων ηλεκτρονίων. Και πάλι έμμεσα, δηλαδή με τη
δράση των γεννηθέντων ηλεκτρονίων και ποζιτρονίων, οι ακτίνες γ ιοντίζουν το
υλικό στο οποίο εισέρχονται.

Σχήμα 1.10.5 Εξαύλωση

88

Το ποζιτρόνιο όταν επιβραδυνθεί σε πολύ χαμηλές ενέργειες και συναντήσει
ηλεκτρόνιο, αλληλεπιδρά με αυτό, τα δύο σωματίδια εξαφανίζονται και στη θέση
τους εμφανίζονται δύο φωτόνια καθ’ ένα με ενέργεια mo c2 = 0,501 MeV. Πρόκειται
για φαινόμενο μετατροπής μάζας, αυτής των ηλεκτρονίου και ποζιτρονίου, σε
ενέργεια, αυτήν των φωτονίων. Τα φαινόμενο ονομάζεται εξαΰλωση.

Συντελεστές απορρόφησης και εξασθένησης
Κάθε μια από τις αντιδράσεις φωτονίου ορισμένης ενέργειας με συγκεκριμένο
υλικό, χαρακτηρίζεται από αντίστοιχη μικροσκοπική διατομή σ, που είναι μέτρο της
πιθανότητας να πραγματοποιηθεί η αντίδραση. Προκειμένου για φωτόνια, αντί για
τον όρο «μακροσκοπική διατομή» της αντίδρασης, χρησιμοποιείται ο όρος
γραμμικός συντελεστής απορρόφησης μ των φωτονίων στο συγκεκριμένο υλικό. Ο
όρος «συντελεστής απορρόφησης» είναι ατυχής διότι στην περίπτωση του
φαινομένου Compton δεν έχουμε εξαφάνιση του φωτονίου αλλά μείωση της
ενέργειας του. Πιο σωστός είναι ο όρος συντελεστής εξασθένησης (attenuation
coefficient). Ο μ, όπως και κάθε μακροσκοπική διατομή αντιδράσεων έχει διαστάσεις
(μήκος)–1. Αν λοιπόν θεωρήσουμε παράλληλη δέσμη μονοενεργειακών φωτονίων να
πέφτει πάνω σε υλικό, όπως στο σχήμα 1.10.6, και αν I(x) είναι η ένταση της δέσμης
των «παρθένων» φωτονίων,

Σχήμα 1.10.6
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δηλαδή εκείνων των φωτονίων που μέχρι τη θέση x δεν έχουν υποστεί καμιά
αλληλεπίδραση με το υλικό, τότε, όπως και για τα νετρόνια,
I(x) = I 0 e − μx ,

μ = μ pe + μ pp + μ c

(1.10.4)

όπου μ ο συνολικός συντελεστής εξασθένησης, δηλαδή το άθροισμα των
συντελεστών εξασθένησης (μακροσκοπικών διατομών) και για τις τρεις αντιδράσεις:
φωτοηλεκτρικό φαινόμενο (μpe), σκέδαση Compton (μc), δίδυμη γένεση (μpp).
Η σχέση (1.10.4) γράφεται συνήθως στη μορφή,
⎡ ⎛ μ⎞
⎤
I(x) = I 0 exp ⎢− ⎜⎜ ⎟⎟ ⋅ ( ρx )⎥
⎣ ⎝ ρ⎠
⎦

(1.10.5)

όπου ρ η πυκνότητα του υλικού, διότι ο μαζικός συντελεστής εξασθένησης

μ/ρ (μονάδα cm2/g) εξαρτάται κυρίως από την ενέργεια των φωτονίων και πολύ λίγο
από το υλικό. Γι’ αυτό για τη θωράκιση (προστασία) από ακτινοβολίες γ
χρησιμοποιούνται υλικά μεγάλης πυκνότητας (π.χ. μόλυβδος), οπότε χρειάζεται
μικρός όγκος (μικρό πάχος) για τη μείωση της ακτινοβολίας σε ανεκτά όρια. Στον
πίνακα 1.10.1 δίνεται ο μ/ρ για τα διάφορα υλικά και ενέργειες φωτονίων. Ο
συντελεστής εξασθένησης του μολύβδου δίνεται στο σχήμα 1.10.7 ως συνάρτηση της
ενέργειας των φωτονίων.
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Σχήμα 1.10.7: Μαζικός συντελεστής εξασθένησης μολύβδου ως
συνάρτηση της ενέργειας Εγ των φωτονίων.
΄Οπως φαίνεται στο σχήμα, οι κύριοι μηχανισμοί απορρόφησης φωτονίων
είναι: για μικρές ενέργειες το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, για τις ενδιάμεσες η
σκέδαση Compton και για τις μεγάλες η δίδυμη γένεση. Για τον μόλυβδο:
ενέργεια φωτονίου

Εγ < 0,5 MeV :

φωτοηλεκτρικό

φαινόμενο
0,5 MeV < Εγ< 5 MeV : σκέδαση Compton
5 MeV < Εγ

: δίδυμη γένεση

Η ένταση Ι(x) στις σχέσεις (1.10.4), (1.10.5), είναι η ένταση της δέσμης των
παρθένων φωτονίων. Εκτός από αυτά υπάρχουν σε κάθε θέση x και άλλα φωτόνια
που προέρχονται κυρίως από διαδοχικές σκεδάσεις Compton και σε μικρότερο βαθμό
από συντήξεις των ποζιτρονίων της δίδυμης γένεσης με ηλεκτρόνια.
Στους υπολογισμούς ακτινοπροστασίας ενδιαφέρει το ποσό της ενέργειας που
εναποθέτει η ακτινοβολία σε κάθε θέση x του υλικού. Όσο αφορά στο
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φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και τη δίδυμη γένεση, ολόκληρη η ενέργεια των φωτονίων
εναποτίθεται στο υλικό, προκαλώντας ιοντισμό του υλικού. Με το φαινόμενο
Compton η μόνη ενέργεια που εναποθέτει το φωτόνιο είναι η κινητική ενέργεια Εe
του ηλεκτρονίου με το οποίο σκεδάζεται. Ορίζουμε γραμμικό συντελεστή
απορρόφησης Compton το μέγεθος μca

μ ca =

Ee
μc
E

(1.10.6)

όπου Ε είναι η ενέργεια του φωτονίου και μc ο συντελεστής εξασθένησης
Compton. Είδαμε ότι οι συντελεστές μ, είναι οι αντίστοιχοι των μακροσκοπικών
διατομών νετρονίων και έχουν και αυτοί διαστάσεις (μήκος)–1. Με τους ίδιους
ακριβώς συλλογισμούς της § 1.6 μπορεί να δείξει κανείς εύκολα, ότι ο ρυθμός
αντιδράσεων (αντιδράσεις ανά μονάδα όγκου και χρόνου) φωτονίων με την ύλη είναι,
ρυθμός αντιδράσεων R ( x) = μ Ι(x)

(1.10.7)

όπου Ι η ένταση (φωτόνια/cm2/s) της δέσμης των φωτονίων. Αν τώρα Ε είναι
η ενέργεια των μονοενεργειακών φωτονίων, η συνολική ενέργεια W που εναποθέτει η
δέσμη ανά μονάδα όγκου και χρόνου στη θέση x είναι

W ( x) = μ α E I (x)

(1.10.8)

όπου ο συντελεστής μα ονομάζεται γραμμικός συντελεστής απορρόφησης και
είναι προφανώς

μ α = μ ca + μ pe + μ pp
Ο μαζικός συντελεστής απορρόφησης μα/ρ όπου ρ η πυκνότητα του υλικού
δίνεται στον πίνακα 1.10.2
Ώστε :
(i)

τόσο τα φορτισμένα σωματίδια, όσο και τα φωτόνια προκαλούν

ιοντισμό της ύλης μέσα στην οποία ταξιδεύουν. Στον αέρα σχηματίζεται ένα ζεύγος
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ιόντων για κάθε ~ 30eV που χάνει το ιοντιστικό σωματίδιο. Το φαινόμενο αυτό
αποτελεί τη βάση λειτουργίας στους περισσότερους ανιχνευτές ακτινοβολιών.
(ii)

άμεσο

αποτέλεσμα

της

αλληλεπίδρασης

των

φορτισμένων

σωματιδίων με την ύλη είναι ο ιοντισμός του υλικού. Τα νετρόνια και τα φωτόνια
είναι φτωχοί ιοντιστές, ο ιοντισμός που προκαλούν είναι έμμεσο αποτέλεσμα της
αλληλεπίδρασης τους με την ύλη.

(iii)

οι πυρήνες του υλικού, προκύπτουν από τη σκέδαση με ταχέα

νετρόνια ή βαρέα σωματίδια, με σημαντική κινητική ενέργεια. Στα στερεά η
ενέργεια αυτή μπορεί να είναι αρκετή ώστε να μετατοπιστεί ο πυρήνας από τη
θέση του στην κρυσταλλική δομή του υλικού. Μπορεί ακόμα η κινητική ενέργεια
που απόκτησε ο πυρήνας να είναι τόση, ώστε συγκρουόμενος με κάποιο άλλο
πυρήνα να προκαλέσει μετατόπιση κι άλλου πυρήνα. Οι ατέλειες, δηλαδή οι «οπές»
και οι «σφήνες» που δημιουργούνται στην κρυσταλλική δομή με αυτό τον τρόπο,
αλλάζουν τις ιδιότητες του υλικού και γι’ αυτό αναφέρονται σαν «καταστροφή από
ακτινοβολία» (radiation damage).
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Ερωτήσεις
1.

Ποιοι είναι οι μηχανισμοί αλληλεπίδρασης φορτισμένων σωματιδίων με

την ύλη;
2.

Με ποιους τρόπους χάνουν ενέργεια τα βαριά φορτισμένα σωματίδια;

Ποια είναι η τάξη μεγέθους της εμβέλειάς των στον αέρα;
3.

Με ποιους τρόπους χάνουν ενέργεια τα σωματίδια β;

4.

Ποιοι είναι οι τρόποι αλληλεπίδρασης φωτονίων με την ύλη;

5

Τι είναι ο γραμμικός συντελεστής απορρόφησης;

6.

Τι είναι ο συνολικός συντελεστής εξασθένισης;
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Ασκήσεις
1. Η πυκνότητα του UO2 είναι ρ= 10 gr cm-3. Υπολογίστε (α) το μαζικό
συντελεστή εξασθένισης και (β) τη μέση ελεύθερη διαδρομή λ στο UO2 για
φωτόνια ενέργειας 1 MeV.
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1.11 Ανίχνευση και μέτρηση ακτινοβολιών.
A Γενικά
-

τρόποι λειτουργίας ανιχνευτών

-

χαρακτηριστικά ανιχνευτών
•

απόδοση

•

νεκρός χρόνος

•

διακριτική ικανότητα

•

φάσμα

B. Ανιχνευτές ιοντισμού
•

θάλαμοι ιοντισμού

•

αναλογικοί απαριθμητές

•

απαριθμητές Geiger-Muller

Γ. Ανιχνευτές στερεάς κατάστασης
•

ανόργανοι σπινθηριστές

• δίοδοι ημιαγωγοί ανιχνευτές
Δ. Ανιχνευτές νετρονίων
Ε Απαριθμητές παλμών
Ερωτήσεις

Α. Γενικά
Τα σωματίδια της ραδιενεργού ακτινοβολίας ( νετρόνια, πρωτόνια, άλφα,
βήτα, γάμα κλπ) ανιχνεύονται, και μετρούνται, από τον ιοντισμό που προκαλούν,
άμεσα ή έμμεσα, στην ύλη, ή ακόμα από τη διέγερση που προκαλούν στα ηλεκτρόνια
κρυσταλλικών υλικών (ανιχνευτές στερεάς κατάστασης). Είδαμε ότι τα φορτισμένα
σωματίδια είναι άμεσοι ιοντιστές της ύλης, ενώ τα νετρόνια και τα φωτόνια
προκαλούν ιοντισμό έμμεσα. Έτσι οι ανιχνευτές νετρονίων περιέχουν κάποιο υλικό,
του οποίου τα προϊόντα της αντίδρασης με νετρόνια προκαλούν ιοντισμό, π.χ.
θερμικό νετρόνιο

1

on

+

10
5B

→

7
3Li

+ 2a4 + γ
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Τα προϊόντα της αντίδρασης 3Li7 και 2a4 είναι θετικά ιόντα και προκαλούν
ιοντισμό της ύλης. Η διαδικασία ανίχνευσης των φωτονίων μπορεί να παρασταθεί
από το σχήμα.

γ

→

αλληλεπίδραση με ύλη

→

ηλεκτρόνια

→ ιοντισμός →

ανίχνευση

Ο ιοντισμός του υλικού του ανιχνευτή συνεπάγεται την εμφάνιση ηλεκτρικών
φορτίων, η συλλογή των οποίων, με εφαρμογή κατάλληλων ηλεκτρικών πεδίων,
συνιστά το βασικό σήμα ανίχνευσης του σωματιδίου που προκάλεσε, άμεσα ή
έμμεσα, τον ιοντισμό. Ας φαντασθούμε την αλληλεπίδραση ενός μόνο σωματιδίου
με το υλικό του ανιχνευτή. Το ηλεκτρικό ρεύμα i(t) που θα συλλέξει ο ανιχνευτής, ως
συνάρτηση του χρόνου t, θα είναι παλμός όπως π.χ. αυτός του σχήματος 1.11.1. Ο
χρόνος tc που χρειάζεται για τη συλλογή του φορτίου είναι από μερικά ms στους
θαλάμους ιοντισμού ως μερικά ns στους ανιχνευτές διόδων ημιαγωγών.

Σχήμα 1.11.1: Ο παλμός ρεύματος i(t) μετά την αλληλεπίδραση σωματιδίου με το
υλικό του ανιχνευτή.
Ας υποθέσουμε τώρα ότι σωματίδια εισέρχονται στον ανιχνευτή το ένα μετά
το άλλο, με τέτοιο ρυθμό ώστε οι αντίστοιχοι παλμοί ρεύματος να είναι διακριτοί,
όπως στο σχήμα 1.11.2, δηλαδή να μην υπάρχει επικάλυψη παλμών.
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Σχήμα 1.11.2: Διαδοχικοί παλμοί από τις διαδοχικές αλληλεπιδράσεις
σωματιδίων με το υλικό του ανιχνευτή.
Οι μορφές των παλμών στα σχήματα αυτά είναι ιδεατές: η μορφή των παλμών
εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ανιχνευτή και τα χαρακτηριστικά του
ηλεκτρονικού κυκλώματος με το οποίο συνδέεται ο ανιχνευτής. Μπορούμε όμως να
χρησιμοποιήσουμε το σχήμα 1.11.2 για να διακρίνουμε τους δύο τρόπους λειτουργίας
ανιχνευτών.

Τρόποι λειτουργίας ανιχνευτών
(α) ρεύματος ή μέσης τιμής, όπου το κύκλωμα το συνδεδεμένο με τον
ανιχνευτή είναι τέτοιο ώστε να μετρά τη μέση τιμή Ι(t) του ρεύματος που συλλέγεται
από τον ανιχνευτή σε χρονικό διάστημα Τ.
T

I (t ) =

1
ι(t ′) dt ′
T t −∫T

(1.11.1)
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Σχήμα 1.11.3: Λειτουργία μέσης τιμής Ι(t)

Τέτοιες διατάξεις χρησιμοποιούνται στη δοσιμετρία όπου ενδιαφέρει η
συνολική ενέργεια που εναποτίθεται σε υλικό από την ακτινοβολία.
(β) διάκρισης παλμών, όπου η έξοδος από τη διάταξη ανιχνευτήηλεκτρονικών είναι σειρά διακριτών παλμών. Με αυτό τον τρόπο λειτουργίας
διατηρείται η πληροφορία για το ύψος των παλμών (άρα κατ’ αρχήν και για την
ενέργεια των σωματιδίων που προκάλεσαν τον παλμό) καθώς και για τον χρονισμό
και τον αριθμό των παλμών (άρα και για το ρυθμό αλληλεπίδρασης σωματιδίων με το
υλικό του ανιχνευτή). Ό,τι ακολουθεί, στο κεφάλαιο αυτό, αναφέρεται σε λειτουργία
διάκρισης παλμών.

Χαρακτηριστικά ανιχνευτών
(ι) απόδοση ανίχνευσης : έστω ότι σωματίδιο εισέρχεται στον ανιχνευτή.
Υπάρχει πεπερασμένη πιθανότητα το σωματίδιο να διασχίσει τον ανιχνευτή και να
εξέλθει απ’ αυτόν χωρίς αλληλεπίδραση με το υλικό του ανιχνευτή. Ορίζεται ως
ενδογενής (intrinsic) ή εσωτερική (internal) απόδοση το μέγεθος.

ε int ≡

αριθμός παλμών που μετρήθηκαν
αριθμός σωματιδίων που προσπίπτουν στον ανιχνευτή
(1.11.2)
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H εint εξαρτάται από το υλικό και τις διαστάσεις του ανιχνευτή, καθώς και από
το είδος και την ενέργεια του σωματιδίου. Στη διαδικασία της ανίχνευσης δεν
προσπίπτουν στον ανιχνευτή όλα τα σωματίδια που εκπέμπονται από την πηγή.
Ορίζεται ως απόλυτη απόδοση της μέτρησης το μέγεθος.

ε abs ≡

αριθμός παλμών που μετρήθηκαν
αριθμός σωματιδίων που εκπέμπονται από την πηγή

(1.11.3)

Η εabs εξαρτάται όχι μόνο από τα χαρακτηριστικά του ανιχνευτή, εν
προκειμένω από την εint, αλλά και από τη γεωμετρία της διάταξης της μέτρησης,
διότι στις περισσότερες διατάξεις μέτρησης ένα ποσοστό μόνο των εκπεμπόμενων
από την πηγή σωματιδίων προσπίπτουν στον ανιχνευτή. Π.χ. έστω ότι σημειακή πηγή
(σχήμα 1.11.4) σε απόσταση d από ανιχνευτή επιφάνειας Α= π R2 , εκπέμπει
ισοτροπικά S σωματίδια ανά μονάδα χρόνου.

Σχήμα 1.11.4: Ποσοστό μόνο των σωματιδίων που εκπέμπει ισοτροπικά η πηγή
προσπίπτουν στην επιφάνεια Α του ανιχνευτή.
Αφού η πηγή είναι ισοτροπική, σε απόσταση d αφικνούνται

S/4 π d2

σωματίδια ανά μονάδα επιφάνειας και χρόνου Κατά συνέπεια στην επιφάνεια Α
προσπίπτουν

Α S/4 π d2 σωματίδια ανά μονάδα χρόνου, δηλαδή ποσοστό των

εκπεμπόμενων σωματιδίων ίσο με Α/4 π d2 = R2/4 d2.
(ιι) νεκρός χρόνος : έστω ότι σωματίδιο εισέρχεται στον ανιχνευτή και
αλληλεπιδρά με το υλικό του. Προκειμένου να καταγραφεί το επόμενο σωματίδιο που
εισέρχεται στον ανιχνευτή και αλληλεπιδρά με το υλικό του, θα πρέπει τα δύο
γεγονότα να απέχουν χρονικά τουλάχιστον κατά κάποιον ελάχιστος χρόνο.
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Διαφορετικά θα υπάρχει επικάλυψη των δύο παλμών, οι παλμοί δεν θα είναι διακριτοί
ως δύο διαφορετικοί και θα καταγραφεί ένας αντί δύο παλμών. Ο ελάχιστος αυτός
χρόνος ονομάζεται νεκρός χρόνος και εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του
ανιχνευτή και από την ηλεκτρονική διάταξη του συστήματος ανίχνευσης (του
απαριθμητή). Ο νεκρός χρόνος μετράται πειραματικά. Σε περιπτώσεις μεγάλου
ρυθμού παλμών το σφάλμα από τις απώλειες καταγραφής παλμών μπορεί να είναι
σημαντικό και πρέπει να γίνεται σχετική διόρθωση της μέτρησης.
(ιιι) ενεργειακή διακριτική ικανότητα : θεωρούμε μετρητικό σύστημα το
οποίο μετρά και καταγράφει τον αριθμό των παλμών Ν(Η) του ανιχνευτή με ύψη
παλμών στο διάστημα από Η μέχρι Η+ΔΗ. Το ύψος Η κάθε παλμού είναι ανάλογο
της ενέργειας Ε που εναπόθεσε το αντίστοιχο σωματίδιο στον ανιχνευτή, οπότε με
κατάλληλη βαθμονόμηση συνάγεται ο αριθμός Ν(Ε) σωματιδίων που εναπόθεσαν
στον ανιχνευτή ενέργεια στο διάστημα από Ε ως Ε+ΔΕ. Για ΔΗ και ΔΕ αρκετά μικρά
μπορούμε να συνάγουμε τις συναρτήσεις S(Η) και S(Ε).
S(H) = dN(H) / dH

(1.11.4)

S(E) = dN(E) / dE

Το S(Η) ονομάζεται φάσμα ύψους παλμών και το S(Ε) ενεργειακό φάσμα ή
απλά φάσμα. Τα φάσματα δίνουν την κατανομή ενέργειας που εναπόθεσαν τα
σωματίδια στο ανιχνευτή. Έτσι ο αριθμός παλμών που εναπόθεσαν ενέργεια στο
διάστημα από Ε1 ως Ε2 είναι.
Ε2

αριθμός παλμών ενέργειας από E1 σε Ε 2 =

∫

S ( E ) dE

(1.11.5)

Ε1

Η μέτρηση του φάσματος σωματιδίων ονομάζεται φασματική ανάλυση ή
φασματομετρία. Η μορφή ενός φάσματος δεν εξαρτάται μόνον από την κατανομή
ενέργειας των σωματιδίων που προσπίπτουν στον ανιχνευτή, αλλά και από τα
χαρακτηριστικά του ανιχνευτή, όπως θα δούμε αμέσως. Ας υποθέσουμε ότι σε
ανιχνευτή προσπίπτουν μονοενεργειακά σωματίδια, όλα με ενέργεια Εο. Από ένα
“τέλειο ανιχνευτή” θα κατεγράφοντο όλοι οι παλμοί με το ίδιο ύψος Ηο που
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αντιστοιχεί στην ενέργεια Εο. Στην πράξη καταγράφονται παλμοί με κατανομή ύψους
Η, όπως ενδεικτικά παριστάνεται στο σχήμα 1.11.5.

Σχήμα 1.11.5: Φάσμα S(Η) από μονοενεργειακά σωματίδια ενέργειας Εο, στην
οποία αντιστοιχεί ύψος παλμού Ηο.
Η ενέργεια των μονοενεργειακών σωματιδίων προσδιορίζεται από την κορυφή
του μετρούμενου φάσματος, η οποία ονομάζεται κορυφή πλήρους ενέργειας ( full
energy peak). Η κατανομή αυτή του Η οφείλεται κυρίως σε στατιστική διακύμανση
του μετρούμενου ύψους παλμών Η από παλμό σε παλμό, ακόμα και όταν στον
ανιχνευτή εναποτίθεται η ίδια ενέργεια Εο από όλα τα σωματίδια. Αυτή η διακύμανση
οφείλεται στο γεγονός ότι το φορτίο το οποίο παράγεται από την εναπόθεση της
ενέργειας του σωματιδίου φέρεται από ένα διακριτό αριθμό φορέων φορτίου και ο
αριθμός των φορέων φορτίου που συλλέγονται έχει τυχαίες διακυμάνσεις από
γεγονός σε γεγονός. Η ενεργειακή διακριτική ικανότητα (energy resolution) R
ανιχνευτή ορίζεται ως (σχήμα 1.11.5).
ενεργειακή διακριτική ικανότητα R = B / H o

(1.11.6)

Στον ορισμό αυτό ενυπάρχει η υπόθεση ότι οποιοδήποτε υπόβαθρο είναι
αμελητέο ή έχει αφαιρεθεί. Όσο πιο μικρή είναι η R τόσο πιο μικρό θα είναι το εύρος
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της κατανομής και κατά συνέπεια τόσο πιο μεγάλη η ικανότητα του ανιχνευτή να
διακρίνει ενέργειες Ε1 και Ε2 σωματιδίων με μικρή διαφορά Ε1- Ε2. Η R είναι
αδιάστατος αριθμός και ενδεικτικά αναφέρεται ότι στους διόδους ημιαγωγούς
ανιχνευτές φασματομετρίας σωματιδίων-α είναι της τάξης του 1%, ενώ στους
σπινθηριστές ανιχνευτές που χρησιμοποιούνται για φασματομετρία ακτίνων-γ είναι
5% ως 10%. Στην Αγγλική ορολογία το εύρος Β του σχήματος 1.11.5 ονομάζεται Full
Width Half Maximum και συντομογραφείται FWHM. Στην πράξη το FWHM
αναφέρεται σε μονάδες ενέργειας, π.χ. μεγάλοι ανιχνευτές υπερκαθαρού γερμανίου
έχουν FWHM περίπου 1 keV για φωτόνια ενέργειας 122 keV και περίπου 2 keV για
φωτόνια ενέργειας 1330keV. Από το παράδειγμα φαίνεται το γεγονός ότι το FWHM
και η διακριτική ικανότητα R εξαρτώνται από την ενέργεια των σωματιδίων. Ας
υποθέσουμε ότι σε ανιχνευτή εισέρχονται σωματίδια με ενέργειες Ε - 1 keV και E + 1
keV και ότι στην ενέργεια Ε το FWHM του ανιχνευτή είναι 5 keV. Τότε θα προκύψει
μία μόνο κορυφή και ο ανιχνευτής δεν θα μπορέσει να διακρίνει τις δύο διαφορετικές
ενέργειες. Αντίθετα αν το FWHM είναι 1 keV θα προκύψουν δύο κορυφές και η
παρουσία των σωματιδίων διαφορετικής ενέργειας θα διαπιστωθεί. Σαν γενικός κατά
προσέγγιση κανόνας ισχύει ότι δύο ενέργειες είναι δυνατόν να διακριθούν αν η
διαφορά τους είναι μικρότερη από το FWHM. Πρακτική επίδειξη γίνεται στο σχήμα
1.11.12, όπου συγκρίνονται φάσματα δύο ανιχνευτών με διαφορετική διακριτική
ικανότητα.
Άλλες αιτίες στατιστικής διακύμανσης του μετρούμενου Η είναι διολίσθηση
των χαρακτηριστικών λειτουργίας ( π.χ. της τάσης ) του ανιχνευτή κατά τη διάρκεια
της μέτρησης και στοχαστικές διακυμάνσεις στο σύστημα ανιχνευτή-ηλεκτρονικών.
Αν υποθέσουμε ότι η στατιστική διακύμανση οφείλεται μόνο στη διακύμανση του
αριθμού των φορέων φορτίου και ότι η καμπύλη του σχήματος 1.11.5 είναι
Γκαουσιανή, αποδεικνύεται ότι,

R = 2,35 / N

(1.11.7)

όπου Ν είναι ο αριθμός των φορέων φορτίου που παράγονται ανά σωματίδιο.
Η καλή ( μικρή ) διακριτική ικανότητα των ημιαγωγών ανιχνευτών είναι αποτέλεσμα
του πολύ μεγάλου αριθμού φορέων φορτίου που παράγονται σ’ αυτούς ανά μονάδα
εναποτιθέμενης ενέργειας.
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Β. Ανιχνευτές ιοντισμού
Τυπική διάταξη ανιχνευτή ιοντισμού παριστάνεται στο σχήμα 1.11.6. Ο
θάλαμος ιοντισμού περιέχει στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αέριο (π.χ. αέρα,
ευγενές αέριο ), ή υγρό (π.χ. υγρό αργό). Καθώς φορτισμένα σωματίδια διέρχονται
δια του γεμίσματος του θαλάμου, αλληλεπιδρούν με αυτό και εναποθέτοντας
ενέργεια παράγουν κατά μήκους της τροχιάς των ζεύγη θετικών ιόντων και
ηλεκτρονίων. Κάθε ζεύγος θετικού ιόντος και ηλεκτρονίου αναφέρεται ως ζεύγος
ιόντων. Η συλλογή των φορτίων των ζευγών αυτών συνιστά το βασικό σήμα του
ανιχνευτή. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζεται υψηλή τάση ΕΗΤ (Extremely High
Tension), όπως στο σχήμα. Η άνοδος του θαλάμου είναι συνήθως λεπτό σύρμα
ηλεκτρικά μονωμένο από το τοίχωμα του θαλάμου που αποτελεί την κάθοδο. Από τα
ζεύγη ιόντων που παράγονται στο θάλαμο από ένα φορτισμένο σωματίδιο, τα μεν
θετικά ιόντα συλλέγονται στην κάθοδο, τα δε ηλεκτρόνια στην άνοδο. Παράγεται
έτσι παλμός ρεύματος Ι(t) και τάσης V(t) στα άκρα της αντίστασης R για κάθε
φορτισμένο σωματίδιο που αλληλεπιδρά. Η αντίσταση R και η χωρητικότητα C
καθορίζουν τη χρονική σταθερά τ = R C της απόκρισης του ανιχνευτή, καθορίζουν
δηλαδή τη μορφή του παλμού τάσης που παρουσιάζεται ως είσοδος στον ενισχυτή
του σήματος. Αυτό, το κατ’ αρχήν απλό φαινόμενο, αποτελεί την αρχή λειτουργίας
των ανιχνευτών ιοντισμού.

Σχήμα 1.11.6: Τυπική διάταξη ανιχνευτή ιοντισμού
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Ο αριθμός Ν των ζευγών ιόντων που συλλέγονται στην άνοδο και στην
κάθοδο, ανά σωματίδιο που αλληλεπιδρά, είναι συνάρτηση της τάσης ΕΗΤ, όπως
φαίνεται στο σχήμα 1.11.7. Είναι επίσης αύξουσα συνάρτηση της ενέργειας και του
ειδικού ιοντισμού του σωματιδίου (κεφ.1.10). Έτσι η καμπύλη 2 του σχήματος 1.11.7
αντιστοιχεί σε σωματίδιο (π.χ. α) με μεγαλύτερο ειδικό ιοντισμό απ’ αυτόν του
σωματιδίου (π.χ. β) της καμπύλης 1. Επίσης οι καμπύλες 1 και 2 μπορεί να
προκαλούνται από ίδια σωματίδια, αλλά το σωματίδιο της καμπύλης 2 να έχει
μεγαλύτερη ενέργεια από το σωματίδιο της καμπύλης 1. Διακρίνονται οι εξής
περιοχές λειτουργίας του ανιχνευτή (σχήμα 1.11.7):
Στην περιοχή Ι η τάση (από 0 ως V1) είναι τόσο μικρή ώστε μερικά από τα
πρωτογενή ζεύγη ιόντων, αυτά δηλαδή που παράγει το ιοντίζον σωματίδιο,
επανασυνδέονται. Καθώς η τάση αυξάνεται λιγότερα ιόντα επανασυνδέονται και ο
αριθμός αυτών που καταλήγουν και συλλέγονται στα ηλεκτρόδια αυξάνεται.
Στην περιοχή ΙΙ (ταση από V1 ως V2) η τάση είναι επαρκώς μεγάλη ώστε η
επανασύνδεση ιόντων γίνεται αμελητέα και πρακτικά συλλέγονται όλα τα ζεύγη
ιόντων. Αυξάνοντας την τάση από V1 μέχρι V2 δεν αυξάνεται ο αριθμός

των

συλλεγομένων ζευγών ιόντων, καθώς σε οποιαδήποτε τάση V της περιοχής αυτής
συλλέγονται όλα τα πρωτογενή ζεύγη, ενώ δεν παράγονται δευτερογενή ζεύγη. Αυτή
η περιοχή ονομάζεται περιοχή ιοντικού κορεσμού ( ion saturation region )

Σχήμα 1.11.7: Ο αριθμός Ν ζευγών ιόντων που συλλέγονται ανά σωματίδιο
συναρτήσει της τάσης ΕΗΤ
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Στην περιοχή ΙΙΙ ( τάση από V2 ως V3 ) η τάση είναι τόσο μεγάλη ώστε τα
ελεύθερα ηλεκτρόνια, επιταχυνόμενα από το ηλεκτρικό πεδίο, αποκτούν κινητικές
ενέργειες μεγαλύτερες από την ενέργεια ιοντισμού των ουδετέρων μορίων του
αερίου, οπότε συγκρουόμενα με μόρια του αερίου προκαλούν δευτερογενή ιοντισμό,
παράγουν νέα ζεύγη θετικών ιόντων-ελευθέρων ηλεκτρονίων. Λόγω της μεγάλης
μάζας των τα θετικά ιόντα αποκτούν σχετικά πολύ μικρή κινητική ενέργεια μεταξύ
συγκρούσεων, οπότε ο δευτερογενής ιοντισμός προκαλείται σχεδόν αποκλειστικά
από τα επιταχυνόμενα ηλεκτρόνια. Τα δευτερογενή ηλεκτρόνια επιταχυνόμενα
προκαλούν περαιτέρω ιοντισμό του αερίου κ.ο.κ. Ο δευτερογενής ιοντισμός είναι
πολύ μεγαλύτερος του πρωτογενούς σε αυτή την περιοχή λειτουργίας, ενώ είναι
ασήμαντος στις περιοχές λειτουργίας Ι και ΙΙ. Το ηλεκτρικό φορτίο που συλλέγεται
στα ηλεκτρόδια είναι πολλαπλάσιο του φορτίου των πρωτογενών ιόντων και ο
παλμός ρεύματος είναι αντίστοιχα μεγαλύτερος. Ο λόγος του φορτίου που συλλέγεται
προς το φορτίο των πρωτογενών ζευγών ιόντων ονομάζεται πολλαπλασιασμός
αερίου. Αυτή η περιοχή λειτουργίας ονομάζεται περιοχή αναλογίας διότι υπό
σταθερή τάση το συλλεγόμενο φορτίο και το ύψος του παλμού που παράγεται από
ένα ιοντίζον σωματίδιο, είναι ανάλογο του αριθμού των πρωτογενών ιόντων και κατά
συνέπεια ανάλογα της ενέργειας που εναποτίθεται από το ιοντίζον σωματίδιο.
Περαιτέρω αύξηση της τάσης ( περιοχή ΙV, τάση από V3 ως V4) προκαλεί μη
γραμμικά φαινόμενα, σχετιζόμενα κυρίως με τα θετικά ιόντα. Τα ηλεκτρόνια
κινούνται με μεγάλη ταχύτητα και συλλέγονται γρήγορα στην άνοδο. Αντίθετα τα
θετικά ιόντα κινούνται πολύ πιο αργά και στο χρονικό διάστημα της συλλογής των
ηλεκτρονίων σχεδόν δεν έχουν μετακινηθεί. Κατά συνέπεια μετά τον πρωτογενή
ιοντισμό που προκαλεί κάθε σωματίδιο δημιουργείται ένα σύννεφο θετικών ιόντων
κινούμενο πολύ αργά προς την κάθοδο, το οποίο συνιστά φορτίο χώρου που
αλλοιώνει σημαντικά το ηλεκτρικό πεδίο στον ανιχνευτή. Δεδομένου ότι ο
πολλαπλασιασμός αερίου εξαρτάται από το μέγεθος του ηλεκτρικού πεδίου, το ύψος
των συλλεγόμενων παλμών εξακολουθεί να είναι αύξουσα συνάρτηση του αριθμού
των πρωτογενών ιόντων, αλλά η σχέση των δύο δεν είναι πλέον γραμμική. Αυτή η
περιοχή λειτουργίας ονομάζεται περιοχή περιορισμένης γραμμικότητας.
Στην περιοχή V ( τάση από V4 ως V5) το φορτίο χώρου των θετικών ιόντων
είναι καθοριστικό για την συμπεριφορά του ανιχνευτή. Μετά τον πρωτογενή ιοντισμό
που προκαλεί κάθε σωματίδιο, η καταιγίδα ιόντων αναπτύσσεται μέχρις ότου
δημιουργείται επαρκής αριθμός ιόντων, ώστε το φορτίο χώρου να απαγορεύει
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περαιτέρω πολλαπλασιασμό αερίου, με συνέπεια να δημιουργείται ο ίδιος αριθμός
ζευγών ιόντων ανεξάρτητα από τον αριθμό των πρωτογενών ζυγών ιόντων. Έτσι κάθε
παλμός εξόδου από τον ανιχνευτή έχει το ίδιο ύψος, ανεξάρτητα από την ενέργεια
που εναπόθεσε το σωματίδιο που τον προκάλεσε. Η περιοχή ονομάζεται περιοχή
Geiger-Muller.
Περαιτέρω αύξηση της τάσης ( περιοχή VΙ, τάση μεγαλύτερη από V5 )
προκαλεί ηλεκτρική εκκένωση και τελικά καταστροφή του ανιχνευτή.
Οι ανιχνευτές ιοντισμού διακρίνονται σε θαλάμους ιοντισμού, αναλογικούς
απαριθμητές και απαριθμητές Geiger-Muller.

Θάλαμοι ιοντισμού
Περιοχή λειτουργίας των θαλάμων ιοντισμού είναι η ΙΙ του σχήματος 1.11.7,
δηλαδή συλλέγονται μόνο τα πρωτογενή ιόντα. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει
πολλαπλασιασμός αερίου απαιτεί σχετικά μεγάλη ενίσχυση του σήματος του
ανιχνευτή. Χρησιμοποιείται κυρίως ως ανιχνευτής μέσης τιμής. Το ρεύμα του
θαλάμου είναι ανεξάρτητο της τάσης ΕΗΤ, οπότε δεν απαιτείται σταθεροποιητής
τάσης. Το αέριο είναι συνήθως αέρας σε περίπου ατμοσφαιρική πίεση. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και ως ανιχνευτής βραδέων νετρονίων, δηλαδή νετρονίων ενέργειας
μικρότερης των 0,5 eV, οπότε το αέριο είναι BF3 με βόριο εμπλουτισμένο με Β-10.

Αναλογικοί απαριθμητές
Η περιοχή λειτουργίας των είναι η ΙΙΙ του σχήματος 1.11.7 και
χρησιμοποιούνται κυρίως για απαρίθμηση σωματιδίων και για φασματομετρία. Έχουν
τα εξής χαρακτηριστικά.
1.

Ο πολλαπλασιασμός αερίου μπορεί να είναι μεγάλος (ανάλογα με την

τιμή της τάσης ΕΗΤ), μπορεί να φτάσει τιμές 104, ακόμα και 106, με συνέπειες
μικρότερες απαιτήσεις ενίσχυσης του σήματος του ανιχνευτή και μεγάλο λόγο
σήματος προς θόρυβο. Άλλη συνέπεια είναι η μεγάλη ευαισθησία του ανιχνευτή, που
τον καθιστά κατάλληλο για μετρήσεις σωματιδίων με μικρό ειδικό ιοντισμό, όπως τα
β και γ.
2.

Ο παλμός τάσης είναι ανάλογος της ενέργειας του σωματιδίου που τον

προκαλεί, άρα είναι κατάλληλος για φασματομετρία.
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3.

΄Εχει μικρό νεκρό χρόνο : από τα ζεύγη ιόντων που παράγει κάθε

σωματίδιο στον ανιχνευτή, ηλεκτρόνια συλλέγονται στην άνοδο (σύρμα πλατίνας
διαμέτρου περίπου 2,5 mm) σχεδόν ακαριαία. Τα θετικά ιόντα, κινούμενα προς την
κάθοδο πολύ πιο αργά από τα ηλεκτρόνια, δημιουργούν ένα τοπικό περίβλημα γύρω
από την άνοδο (σχήμα 1.11.8). Αν το περίβλημα που δημιουργήθηκε από την είσοδο
σωματιδίου καλύπτει μικρό μήκος της ανόδου, ο ανιχνευτής μπορεί να διακρίνει την
είσοδο επόμενου σωματιδίου πριν τα θετικά ιόντα του περιβλήματος φτάσουν στην
κάθοδο. Όσο αυξάνεται η τάση λειτουργίας, αυξάνεται όχι μόνο ο πολλαπλασιασμός
αερίου, αλλά και το μήκος του περιβλήματος. Αν το περίβλημα καλύπτει όλη την
άνοδο, ο ανιχνευτής δεν μπορεί να διακρίνει την είσοδο επόμενου σωματιδίου πριν
γίνει η συλλογή των θετικών ιόντων του περιβλήματος, με συνέπεια την αύξηση του
νεκρού χρόνου. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο νεκρός χρόνος του ανιχνευτή είναι
μικρότερος από 100 μs και ο νεκρός χρόνος της διάταξης καθορίζεται από τη χρονική
σταθερά του ηλεκτρονικού κυκλώματος. Είναι λοιπόν ταχύς απαριθμητής, μπορεί να
μετρήσει ρυθμούς της τάξης των 106 σωματιδίων ανά s.
4.

Το κύριο μειονέκτημα είναι το γεγονός ότι μικρή μεταβολή

(διολίσθηση) της τάσης ΕΗΤ προκαλεί μεγάλη μεταβολή του πολλαπλασιασμού
αερίου, άρα και του ύψους του παλμού. Κατά συνέπεια είναι κρίσιμη η χρήση
κατάλληλου αξιόπιστου σταθεροποιητή τάσης.

Σχήμα 1.11.8: Τα ηλεκτρόνια κινούνται με μεγάλη ταχύτητα. Τα θετικά
ιόντα, κινούμενα προς την κάθοδο πολύ πιο αργά από τα ηλεκτρόνια,
δημιουργούν ένα τοπικό περίβλημα γύρω από την άνοδο
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Απαριθμητές Geiger-Muller
Περιοχή λειτουργίας των είναι η V του σχήματος 1.11.7. Τα χαρακτηριστικά
των είναι.
1.

Πολύ μεγάλος πολλαπλασιασμός αερίου (περίπου 108). Είναι λοιπόν

κατάλληλοι για απαρίθμηση σωματιδίων πολύ μικρού ειδικού ιοντισμού, όπως Χ και
γ.
2.
του

Δίνουν πολύ μεγάλο παλμό, ανεξάρτητο από τη φύση και την ενέργεια

σωματιδίου.

Κατά

συνέπεια

δεν

μπορούν

να

χρησιμοποιηθούν

για

φασματομετρία, αλλά χρειάζονται απλό ηλεκτρονικό κύκλωμα χαμηλού κόστους.
3.

Δεν χρειάζεται σταθεροποιητή τάσης.

4.

Η καταιγίδα ιόντων που προκαλείται από ένα σωματίδιο είναι τόσο

μεγάλη, ώστε το περίβλημα θετικών ιόντων περιβάλλει όλη την άνοδο, με συνέπεια
μεγάλο νεκρό χρόνο. Η χρονική σταθερά του ηλεκτρονικού κυκλώματος σχεδιάζεται
μεγαλύτερη από το νεκρό χρόνο του ανιχνευτή, ώστε να είναι ακριβώς γνωστός ο
νεκρός χρόνος του συστήματος.

Γ.

Ανιχνευτές στερεάς κατάστασης

Η αρχή λειτουργίας των ανιχνευτών στερεάς κατάστασης αναπτύσσεται στο
παράρτημα 1.11, για όποιον ενδιαφέρεται να την γνωρίσει.
Οι κρύσταλλοι ουδέποτε είναι απολύτως καθαροί, περιέχουν πάντα κάποιες
πολύ μικρές προσμίξεις ατόμων άλλων υλικών που ονομάζονται και “μηκαθαρότητες” (impurities). Τα άτομα των προσμίξεων κατέχουν κάποιες θέσεις της
κρυσταλλικής δομής, με αποτέλεσμα τροποποίηση κάποιων ιδιοτήτων του
ημιαγωγού. Σε πολλές περιπτώσεις προστίθενται στον κρύσταλλο προσμίξεις
προκειμένου να επιτευχθούν επιθυμητές ιδιότητες.

Γ1.

Ανόργανοι σπινθηριστές

Στους ανιχνευτές σπινθηρισμών ο στόχος είναι η παραγωγή από την
ιοντίζουσα ακτινοβολία φωτονίων ορατού φωτός (σπινθηρισμών ) και στη συνέχεια η
μέτρηση των παραγόμενων φωτεινών παλμών.

Η αρχή λειτουργίας (για όποιον

ενδιαφέρεται) στο παράρτημα 1.11.
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Ο πλέον χρησιμοποιούμενος ανιχνευτής σπινθηρισμών είναι κρύσταλλος
ιωδιούχου νατρίου (NaI) στον οποίο προστίθεται πρόσμιξη θαλίου (Tl)και
συμβολίζεται NaI( Tl ). Απορρόφηση ενός φωτονίου-γ ενέργειας 1 MeV σε τέτοιο
κρύσταλλο παράγει φωτεινό παλμό με περίπου 104 φωτόνια.

Σχήμα 1.11.11: Σχηματικό διάγραμμα σπινθηριστή και φωτοπολλαπλασιαστή.

Η διάταξη κρυστάλλου σπινθηριστή παριστάνεται στο σχήμα 1.11.11 και
είναι τέτοια ώστε ο φωτεινός παλμός να εστιάζεται στην φωτοκάθοδο. Για το σκοπό
αυτό όλες οι πλευρές του κρυστάλλου, εκτός από μία, καλύπτονται με υλικό που
ανακλά το φως (π.χ. φύλλο αλουμινίου). Η φωτοκάθοδος είναι λεπτό επίστρωμα
κράματος καισίου-αντιμονίου (Cs Sb) στο εσωτερικό του φωτοπολλαπλασιαστή. Τα
φωτόνια ορατής ακτινοβολίας με την πτώση τους στη φωτοκάθοδο προκαλουν
εκπομπή ηλεκτρονίων (φωτοηλεκτρικό φαινόμενο). Η πορεία των ηλεκτρονίων
αυτών παριστάνεται στο σχήμα

1.11.11. Με κατάλληλη ηλεκτροοπτική διάταξη

εστιάζονται διαδοχικά από τη μία δύνοδο του φωτοπολλαπλασιαστή στην επόμενη.
Κάθε δύνοδος βρίσκεται σε υψηλότερο δυναμικό από την προηγούμενή της και
εκπέμπει περισσότερα ηλεκτρόνια για κάθε ηλεκτρόνιο που προσπίπτει σ’ αυτήν. Με
τη χρήση πολλών, περίπου 10 βαθμίδων, πραγματοποιείται πολλαπλασιασμός του
σήματος της τάξης του 107 ως 109. Το υλικό των δυνόδων είναι κράμα καισίουαντιμονίου ή αργύρου-μαγνησίου. Τα ηλεκτρόνια συλλέγονται τελικά στην άνοδο του
φωτοπολλαπλασιαστή και το σήμα ενισχύεται με κατάλληλους ενισχυτές.
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Οι λόγοι της ευρύτατης χρήσης του NaI( Tl ) είναι : (α) μεγάλη εσωτερική
απόδοση του ανιχνευτή για ακτινοβολία-γ, που οφείλεται στο μεγάλο ατομικό αριθμό
του ιωδίου (Ζ=53), πράγμα που καθιστά το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο σημαντική
διαδικασία αλληλεπίδρασης στον κρύσταλλο (β) στην εξαιρετική απόδοση φωτεινού
παλμού (απαιτείται απορρόφηση ενέργειας περίπου 20 eV για την δημιουργία
ζεύγους ηλεκτρονίου οπής και από γ ενέργειας 1 MeV παράγονται περίπου 5 104
φωτόνια). Η σχέση ποσότητας φωτός και ενέργειας σωματιδίου εξαρτάται από το
είδος του σωματιδίου (α,β,γ) και (γ) η σχετικά καλή γραμμικότητα μεταξύ ύψους του
φωτεινού παλμού και της ενέργειας του φωτονίου που το παράγει (ο κρύσταλλος
παρουσιάζει μικρή μεν αλλά μετρήσιμη μη-γραμμικότητα).
Ανόργανοι σπινθηριστές είναι επίσης οι κρύσταλλοι καισίου-ιωδίου με
ενεργοποιητή θάλιο και νάτριο (CsI(Tl), CsI(Na)), λιθίου-ιωδίου με ενεργοποιητή
ευρώπιο(LiI(Eu) ) κ.α.
Ένας καλός σπινθηριστής εκπέμπει όλα τα ορατά φωτόνια σε πολύ μικρό
χρόνο, της τάξης των 10-8 s και έτσι όλα αυτά τα φωτόνια που προκύπτουν με την
αλληλεπίδραση σωματιδίου στον σπινθηριστή εμφανίζονται ως ένας φωτεινός
παλμός. Έχει επίσης πολύ μικρό νεκρό χρόνο (της τάξης του 10–9 s ).
Το κύριο μειονέκτημα γ-φασματομετρίας με ανιχνευτές σπινθηρισμών είναι
ότι έχουν τη χειρότερη ενεργειακή διακριτική ικανότητα (μεγάλο FWHM) από
οποιονδήποτε άλλον ανιχνευτή (σύγκριση φασμάτων NaI(Tl) και υπερκαθαρού
γερμανίου δίνεται στο σχήμα 1.11.12). Κύρια αιτία είναι η μεγάλη στατιστική
διασπορά του αριθμού των φωτοηλεκτρονίων που παράγονται στην φωτοκάθοδο. Η
διακριτική ικανότητα R των ανιχνευτών σπινθηρισμών προκύπτει αντιστρόφως
ανάλογη της ενέργειας των γ.
Σημειώνεται τέλος ότι υπάρχουν και οργανικοί σπινθηριστές καθώς και
στερεά διαλύματα οργανικών ενώσεων (πλαστικοί σπινθηριστές).

Γ2.

Δίοδοι ημιαγωγοί ανιχνευτές

Οι ημιαγωγοί ανιχνευτές κατασκευάζονται συνήθως από πυρίτιο (Si) ή
γερμάνιο (Ge). Οι απολύτως καθαροί ημιαγωγοί, αυτοί δηλαδή χωρίς την παραμικρή
πρόσμιξη, ονομάζονται ενδογενείς (intrinsic) ημιαγωγοί.
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Είναι αδύνατον να παρασκευασθούν ενδογενείς ημιαγωγοί. Τα πραγματικά
υλικά περιέχουν πάντα πολύ μικρές ποσότητες προσμίξεων, που καθορίζουν τις
ηλεκτρικές ιδιότητες των ημιαγωγών.
Σε κρυστάλλους γερμανίου πραγματοποιούνται προσμίξεις της τάξης του
1010 άτομα/cm3, που αντιστοιχούν σε επίπεδα μικρότερα του ενός ατόμου πρόσμιξης
ανά 1012 άτομα του κρυστάλλου. Ανιχνευτές κατασκευασμένοι από τέτοιο
υπερκαθαρό γερμάνιο ονομάζονται ενδογενείς ( intrinsic) ανιχνευτές γερμανίου ή
ανιχνευτές γερμανίου υψηλής καθαρότητας (High Purity Germanium, HPGe).
Τέτοιοι ανιχνευτές είναι διαθέσιμοι από τις αρχές της δεκαετίας του 80 και είναι
πλέον οι μοναδικοί που χρησιμοποιούνται για φασματομετρία υψηλής διακριτικής
ικανότητας ακτινοβολιών με μεγάλη εμβέλεια, όπως η ακτινοβολία γ. Λειτουργούν με
τυπικές τάσεις 3 ως 5 kV. Είναι αδύνατη η λειτουργία του ανιχνευτή σε θερμοκρασία
δωματίου, διότι το ρεύμα που προκύπτει από θερμική διέγερση είναι μεγάλο, με
αποτέλεσμα τη μείωση του λόγου σήματος προς θόρυβο. Ως εκ τούτου λειτουργούν
στη θερμοκρασία υγρού αζώτου (77°Κ ), με χρήση μονωμένου δοχείου υγρού αζώτου
και κατάλληλη διάταξη ψύξης του κρυστάλλου.
Μεγάλοι ανιχνευτές υπερκαθαρού γερμανίου έχουν τιμές FWHM από 0,8 ως
1,2 keV για φωτόνια 122 keV και 1,7 ως 2,3 keV για φωτόνια 1333 keV. Στο
σχήμα1.11.12 συγκρίνονται οι διακριτικές ικανότητες ανιχνευτών NaΙ(Tl) και HPGe
. Η πολύ μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα του HPGe φαίνεται π.χ.από το γεγονός ότι
τις δύο αιχμηρές κορυφές που "βλέπει" ο HPGe στις ενέργειες 1086 και 1112 eV, ο
NaΙ(Tl) τις "βλέπει" ως μία ευρεία κορφή.
Πολύ σημαντικό πλεονέκτημα των ανιχνευτών υπερκαθαρού γερμανίου, που
συνέβαλε αποφασιστικά στην επικράτησή τους στην γ – φασματομετρία υψηλής
διακριτικής ικανότητας, αποτελεί το γεγονός ότι μπορούν να αφεθούν μεταξύ
χρήσεων να θερμανθούν μέχρι θερμοκρασίας δωματίου, χωρίς να υποστούν βλάβη.
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Σχήμα 1.11.12: Φάσματα –γ Eu-152 με ανιχνευτές NaΙ(Tl) και HPGe (Εργαστήριο
Πυρηνικής Τεχνολογίας Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
υπολογιστών ΑΠΘ).
Οι ημιαγωγοί ανιχνευτές γερμανίου – λιθίου (Ge(Li)) έχουν παρόμοιες
ιδιότητες με τους ανιχνευτές HPGe, αλλά ένα σοβαρό μειονέκτημα : ο κρύσταλλος
πρέπει να διατηρείται συνεχώς σε χαμηλή θερμοκρασία (77°Κ). Διαφορετικά αν
θερμανθεί σε θερμοκρασία δωματίου συμβαίνει καταστροφική ανακατανομή του
λιθίου. Αυτός είναι ο λόγος που έχουν πλέον εγκαταλειφθεί.
Για α–φασματομετρία χρησιμοποιούνται ειδικοί ανιχνευτές όπως οι ημιαγωγοί
ανιχνευτές οι ονομαζόμενοι ανιχνευτές επιφανειακού φράγματος (surface barrier
detectors). Η περιγραφή τους είναι πέραν των στόχων αυτού του βιβλίου και μπορεί
να βρεθεί σε εξειδικευμένα βιβλία.

Δ.

Ανιχνευτές Νετρονίων

Όπως ελέχθη ήδη τα νετρόνια δεν είναι άμεσοι ιοντιστές της ύλης. Ως εκ
τούτου για την ανίχνευσή των χρησιμοποιούνται αντιδράσεις των νετρονίων με υλικά
που παρέχουν ως προϊόντα της αντίδρασης φορτισμένα σωματίδια όπως πρωτόνια,
σωματίδια α κ.α. Αυτά τα υλικά – στόχοι συνδυάζονται με συμβατικούς ανιχνευτές,
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όπως αυτοί που συζητήθηκαν ήδη. Σε πολλές εφαρμογές, όπως π.χ. στους πυρηνικούς
αντιδραστήρες, τα νετρόνια συνυπάρχουν με ισχυρές ροές ακτίνων γ. Αυτά
αλληλεπιδρούν κυρίως με τα τοιχώματα του ανιχνευτή, με αποτέλεσμα την παραγωγή
ηλεκτρονίων τα οποία προκαλούν ιοντισμό του υλικού του ανιχνευτή. Υπάρχει
λοιπόν θέμα διαχωρισμού των παλμών που προκύπτουν από νετρόνια, από τους
παλμούς που προκύπτουν από γ.
Λόγω της ισχυρής εξάρτησης των διατομών των αντιδράσεων από την
ενέργεια των νετρονίων χρησιμοποιούνται διαφορετικές τεχνικές για την ανίχνευση
των ονομαζόμενων βραδέων νετρονίων, δηλαδή των νετρονίων με ενέργειες
μικρότερες από 0,5 eV, από την ανίχνευση των ταχέων νετρονίων.
Οι πλέον συνήθεις ανιχνευτές βραδέων νετρονίων χρησιμοποιούν ως στόχους
Β-10 (βόριο ), He-3 (ήλιο), και σχάσιμα υλικά ( U-235 και Pu-239 ). Η πλέον
συνήθης αντίδραση που χρησιμοποιείται στους ανιχνευτές βραδέων νετρονίων είναι.

10
1
5 B +0 n

→

+ 2 a 4 + Q = 2,79 MeV
7*
+ 2 a 4 + Q = 2,31 MeV
3 Li
3 Li

7

(1.11.10)

Τα προϊόντα της αντίδρασης 3Li7 και 2a4 είναι θετικά ιόντα και προκαλούν
ιοντισμό της ύλης. Η μικροσκοπική διατομή της αντίδρασης με θερμικά νετρόνια
είναι 3480 barns.
Σχεδόν πάντα ο ανιχνευτής είναι αναλογικός θάλαμος ιοντισμού σε σωλήνα
με αέριο BF3, όπου η σωλήνα συνιστά την κάθοδο και η άνοδος είναι λεπτό σύρμα
στον άξονα της σωλήνας, η δε υψηλή τάση είναι συνήθως 2000 ως 3000 V. Το βόριο
είναι συνήθως εμπλουτισμένο με Β-10 σε ποσοστό 96% 1 , το δε BF3 χρησιμοποιείται,
λόγω των πολύ καλών ιδιοτήτων του ως προς την αναλογικότητα του ανιχνευτή, σε
χαμηλές πιέσεις 0,5 ως 1 atm.
Για την ανίχνευση βραδέων νετρονίων χρησιμοποιούνται επίσης απαριθμητές
σχάσης. Πρόκειται για αναλογικούς θαλάμους ιοντισμού, η εσωτερική επιφάνεια των
οποίων είναι επιχρισμένη με πολύ λεπτό στρώμα σχάσιμου υλικού (U-235 ή Pu-239).
Από κάθε σχάση που προκαλούν τα νετρόνια απελευθερώνεται ενέργεια περίπου 200
MeV, από τα οποία περίπου τα 160 MeV είναι κινητική ενέργεια των θραυσμάτων
της σχάσης, τα οποία ιοντίζουν τα αέρια του θαλάμου.

1

Το Β-10 βρίσκεται στο φυσικό βόριο σε ποσοστό 19,8%.
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Ε.

Διατάξεις απαριθμητών παλμών

Το σχήμα 1.11.13 παριστά τυπική διάταξη απαριθμητή παλμών, σκοπός του
οποίου είναι η μέτρηση και η καταγραφή του αριθμού παλμών ή / και του ρυθμού
εκείνων των παλμών ανιχνευτή που αντιστοιχούν σε κάποιο εύρος ενέργειας των
ανιχνευομένων σωματιδίων. Είσοδος στον προενισχυτή είναι οι παλμοί ρεύματος του
ανιχνευτή. Η έξοδος του προενισχυτή είναι παλμοί ύψους μερικών δεκάδων ή
εκατοντάδων mV και οδηγείται στην είσοδο του γραμμικού ενισχυτή με σκοπό αφ’
ενός μεν την ενίσχυση του σήματος σε μέγεθος (συνήθως 0 ως 10 V) συμβατό με το
ηλεκτρονικό κύκλωμα, αφ’ ετέρου δε την κατάλληλη διαμόρφωση (μορφή και εύρος
χρονικής διάρκειας) των παλμών. Οι παλμοί της εξόδου του ενισχυτή οδηγούνται
στον διευκρινιστή, όπου μετατρέπονται σε λογικούς παλμούς εκείνοι οι παλμοί των
οποίων το ύψος ευρίσκεται σε προεπιλεγμένα όρια. Δύο είναι οι τρόποι λειτουργίας
διευκρινιστή.
Στον απλούστερο τρόπο ρυθμίζεται τάση Vκ, η οποία ονομάζεται κατώτερο
όριο ανίχνευσης. Εφόσον το ύψος του παλμού από τον ενισχυτή έχει τιμή μεγαλύτερη
ή ίση της VΚ ο διευκρινιστής παράγει λογικό παλμό, τον οποίο τροφοδοτεί στον
καταμετρητή. Αν το ύψος του παλμού από τον ενισχυτή έχει τιμή μικρότερη της VΚ
δεν παράγεται λογικός παλμός. Ο καταμετρητής είναι απλός ψηφιακός καταγραφέας
η τιμή του οποίου αυξάνεται κατά μία μονάδα κάθε φορά που του παρουσιάζεται
ένας λογικός παλμός. Το χρονόμετρο σταματά την συσσώρευση του αριθμού των
λογικών παλμών στον προδιαγεγραμμένο χρόνο. Στο τέλος της μέτρησης έχει
μετρηθεί ο αριθμός των σωματιδίων που εναπόθεσαν στον ανιχνευτή ενέργεια
μεγαλύτερη από κάποια προδιαγεγραμμένη τιμή που αντιστοιχεί στην Vκ.

Σχήμα 1.11.13: Διάταξη απαριθμητή παλμών.
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Άλλος τρόπος λειτουργίας είναι αυτός του ονομαζόμενου μονοκαναλικού
αναλυτή (Single Channel Analyzer, SCA), όπου εκτός από την VΚ ορίζεται και
ανώτερο όριο ανίχνευσης, τάση VΑ = VK + ΔV. Σε αυτό τον τρόπο λειτουργίας ο
διευκρινιστής παράγει λογικό παλμό μόνο αν ο παλμός από την έξοδο του ενισχυτή
έχει ύψος μεγαλύτερο ή ίσο της VK και μικρότερο ή ίσο της VΑ . Έτσι στο τέλος της
μέτρησης έχει μετρηθεί ο αριθμός των σωματιδίων που εναπόθεσαν στον ανιχνευτή
ενέργεια εντός του ενεργειακού παραθύρου από Ε ως Ε+ΔΕ, όπου οι
προδιαγεγραμμένες τιμές Ε και Ε+ΔΕ αντιστοιχούν στις ρυθμισμένες τάσεις VK και
VK + ΔV. Το ( ρυθμιζόμενο ) βήμα τάσης

ΔV ονομάζεται παράθυρο του

μονοκαναλικού αναλυτή. Με διαδοχικές ρυθμίσεις της Vκ σε τιμές Vn = n ΔV
(n=1,2,3,…) και συνήθως σταθερό παράθυρο ΔV είναι δυνατόν

να μετρηθεί ο

αριθμός των σωματιδίων που εναπόθεσαν στον ανιχνευτή ενέργεια εντός των
ενεργειακών παραθύρων

Εn = n ΔΕ +ΔΕ, δηλαδή να μετρηθεί το φάσμα των

σωματιδίων.
Η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και επίπονη. Για τη μέτρηση του
φάσματος, πιο αποτελεσματική είναι η χρήση πολλών μονοκαναλικών αναλυτών, σε
καθένα από τους οποίους παρουσιάζεται ταυτόχρονα το σήμα του προενισχυτή του
ανιχνευτή και καθένας από τους οποίους έχει ρυθμιστεί σε διαφορετικό παράθυρο
VK =n ΔV, VΑ =(n+1) ΔV.
Αντί αυτών, για τη μέτρηση φασμάτων, χρησιμοποιείται εδώ και μερικές
δεκαετίες ο ονομαζόμενος Πολυκαναλικός Αναλυτής ( Multi – Channel Analyser,
MCA ), στον οποίο χρησιμοποιείται ψηφιακή τεχνολογία. Σχηματικό απλοποιημένο
διάγραμμα της αρχής λειτουργίας τυπικού πολυκαναλικού αναλυτή παρουσιάζεται
στο σχήμα 1.11.14.

Σχήμα 1.11.14: Απλοποιημένο διάγραμμα λειτουργίας τυπικού πολυκαναλικού αναλυτή
(MCA). SCA : μονοκαναλικός αναλυτής. ADC : μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό σήμα.
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Το σήμα (παλμός τάσης) από τον ενισχυτή παρουσιάζεται εν παραλλήλω στη
μονάδα καθυστέρησης και στον μονοκαναλικό αναλυτή (SCA). Η ρύθμιση των κάτω
(VΚ) και άνω (VΑ) ορίων ανίχνευσης του μονοκαναλικού αναλυτή (SCA) οριοθετεί
την περιοχή ενδιαφέροντος του ύψους παλμών , που αντιστοιχεί στην ελάχιστη και
μέγιστη ενέργεια που ενδιαφέρει. Ο παλμός τάσης στην έξοδο της μονάδας
καθυστέρησης παρουσιάζεται στη γραμμική θύρα με κάποια μικρή καθυστέρηση σε
σχέση με το σήμα από τον SCA. Η γραμμική θύρα παρουσιάζει τον παλμό τάσης
στον μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό σήμα

(ADC ) μόνον αν ο παλμός

βρίσκεται εντός του προδιαγεγραμμένου παραθύρου του SCA (ύψος μεγαλύτερο του
VΚ και μικρότερο του VΑ). Ο μετατροπέας ADC είναι εξειδικευμένος για την
συγκεκριμένη εφαρμογή : έχει σχεδιαστεί ώστε η έξοδός του να είναι μόνο μία τιμή
για κάθε παλμό που παρουσιάζεται. Η τιμή αυτή είναι ανάλογη του μέγιστου ύψους
του παλμού. Για κάθε παλμό ύψους μεταξύ Vm = m

ΔV και Vm + ΔV

(m=1,2,3,4,…..) ο αριθμός Νm που καταγράφεται στη θέση μνήμης του καναλιού m
αυξάνεται κατά μία μονάδα. Καταγράφεται επίσης o από το χρονόμετρο μετρούμενος
χρόνος μέτρησης. Σε κάθε κανάλι m αντιστοιχίζεται, κατόπιν κατάλληλης
βαθμονόμησης, ενεργειακό παράθυρο από Εm = m ΔΕ ως Em + ΔΕ. Μετά το τέλος
της μέτρησης οι ακέραιοι αριθμοί Νm παρέχουν το ενεργειακό φάσμα των
σωματιδίων που είχαν αλληλεπίδραση στον ανιχνευτή.
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Ερωτήσεις
1.

Που βασίζεται η ανίχνευση των ακτινοβολιών;

2.

Ποιοι είναι οι δύο τρόποι λειτουργίας των ανιχνευτών ;

3.

Τι είναι η απόλυτη απόδοση ανιχνευτή;

4.

Τι είναι ο νεκρός χρόνος και τι η διακριτική ικανότητα;

5.

Ποιες είναι οι περιοχές λειτουργίας των ανιχνευτών ιοντισμού;

6.

Ποια είναι τα κύρια ποιοτικά (όχι αριθμητικά) χαρακτηριστικά των

απαριθμητών Geiger Muller;
7.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποιο το μειονέκτημα των ανιχνευτών

ΝaΙ;
8.

Ποιο είναι το κύριο πλεονέκτημα των ανιχνευτών υπερκαθαρού

γερμανίου;
9.

Που βασίζεται η ανίχνευση νετρονίων;

10.

Που χρησιμοποιείται ο πολυκαναλικός αναλυτής;
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1.12 Φάσματα ραδιενεργών διασπάσεων με α και β
ακτινοβολίες
Φάσματα α
Φάσματα β
-

Απλό φάσμα

-

Σύνθετο φάσμα

-

Κορυφές σε φάσματα β

-

Εσωτερική μετατροπή

-

Αρπαγή ηλεκτρονίου

Ερωτήσεις

Είδαμε (κεφ. 1.11) ότι τα μετρούμενα φάσματα μονοενεργειακών σωματίων
ενέργειας Ε0, όπως μονοενεργειακά α και γ, έχουν κορυφές στην Ε0. Από τις
μετρήσεις των φασμάτων προκύπτει ότι τα φάσματα, τόσο των α όσο και των γ κάθε
ραδιενεργού

νουκλιδίου,

παρουσιάζουν

πεπερασμένο

αριθμό

κορυφών

σε

συγκεκριμένες διακριτές ενέργειες. Προκύπτει επίσης το ποσοστό των σωματιδίων
που εκπέμπονται με κάθε μία απ’ αυτές τις διακριτές ενέργειες, καθώς και ότι τόσο το
α-φάσμα, όσο και το φάσμα-γ κάθε ραδιενεργού νουκλιδίου είναι χαρακτηριστικά
του συγκεκριμένου νουκλιδίου, αποτελούν ταυτότητα του νουκλιδίου.

Φάσματα α
Ως προς τα φάσματα – α : μερικά νουκλίδια έχουν μία μόνο κορυφή, όπως π.χ. το
πολώνιο

84Ρο

218

, που συνεπάγεται ότι καθ’ ένα απ’ αυτά εκπέμπει σωματίδια μιας

μόνο ενέργειας. Τα φάσματα άλλων παρουσιάζουν περισσότερες της μιας κορυφές.
Π.χ. το φάσμα του

83Βi

212

έχει έξι κορυφές, πράγμα που συνεπάγεται ότι το

83Βi

212

εκπέμπει έξι ομάδες σωματιδίων α. Από την ανάλυση των φασμάτων προκύπτει η
(κινητική) ενέργεια των α κάθε ομάδας καθώς και το ποσοστό κάθε ομάδας των α
που εκπέμπονται κατά τη ραδιενεργό διάσπαση του

83Βi

212

, όπως αυτά

παρουσιάζονται στον πίνακα 1.12.1.
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ενέργεια κορυφής Εκ
ομάδα -α

(κινητική ενέργεια)

ποσοστό των α

ενέργεια Εα

με αυτήν την ΕΚ α-διάσπασης

ΜeV

%

ΜeV

α0

6,086

27,2

6,203

α1

6,047

69,9

6,163

α2

5,765

1,7

5,874

α3

5,622

0,15

5,730

α5

5,603

1,1

5,711

α6

5,478

0,016

5,584

Πίνακας 1.12.1: Τα σωματίδια α της διάσπασης του 83Βi212
Η ενέργεια διάσπασης, δηλαδή η συνολική ενέργεια Εα (τέταρτη στήλη του
πίνακα 1.12.1) που απελευθερώνεται από τον πυρήνα κατά την εκπομπή σωματιδίου
α, είναι μεγαλύτερη από την κινητική ενέργεια Εκ του α, που μετράται από το φάσμα,
διότι : με την εκπομπή του α, ο θυγατρικός πυρήνας κινείται με ταχύτητα αντίθετη
από το α ώστε να διατηρείται η ορμή του συστήματος πριν και μετά την διάσπαση. Η
Εα είναι το άθροισμα των κινητικών ενεργειών του α και του θυγατρικού πυρήνα. Αν
m είναι η μάζα του α και Μ η μάζα του θυγατρικού πυρήνα, με απλή εφαρμογή του
θεωρήματος διατήρησης της ορμής προκύπτει ότι.
E a = (1 + m / M ) E K

(1.12.1)

Από τη μορφή αυτή των α φασμάτων προκύπτει ότι ο πυρήνας, εκπέμποντας
σωματίδια α, αποδιεγείρεται ελευθερώνοντας όχι οποιαδήποτε ενέργεια, αλλά
συγκεκριμένες διακριτές ενέργειες Εα, χαρακτηριστικές του νουκλιδίου (Ζ , Α). Ο
θυγατρικός πυρήνας που προκύπτει από την α-διάσπαση βρίσκεται και αυτός σε
κατάσταση διέγερσης και αποδιεγείρεται εκπέμποντας φωτόνια γ. Από τη μορφή των
φασμάτων γ προκύπτει ότι κάθε ραδιενεργός πυρήνας που αποδιεγείρεται
εκπέμποντας γ ελευθερώνει συγκεκριμένες διακριτές ενέργειες Εγ, χαρακτηριστικές
του νουκλιδίου (Ζ , Α). Από το συνδυασμό των φασμάτων α και γ, αφ’ ενός μεν
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αποδεικνύεται η ύπαρξη διακριτών ενεργειακών σταθμών των πυρήνων, αφ’ ετέρου
δε προσδιορίζονται οι στάθμες αυτές.
Το γεγονός ότι τόσο το α-φάσμα όσο και το γ-φάσμα κάθε ραδιενεργού
νουκλιδίου αποτελούν ταυτότητα του νουκλιδίου, χρησιμοποιείται στην πράξη για
τον

προσδιορισμό,

με

φασματομετρία,

ακόμα

και

ελάχιστων

ποσοτήτων

(ιχνοστοιχείων) ραδιενεργών νουκλιδίων στα υλικά.

Φάσματα β
Τα φάσματα των ακτινοβολιών β είναι καταρχήν συνεχή, όπως αυτά των
σχημάτων 1.12.1 και 1.12.2.

Σχήμα 1.12.1: Φάσμα – β του 83Βi210.

Στα φάσματα πολλών β-ραδιενεργών πυρήνων παρατηρούνται λεπτές
κορυφές πάνω στο κατά τα άλλα συνεχές φάσμα, όπως π.χ. στο σχήμα 1.12.3.
Από τα συνεχή φάσματα αυτά που έχουν τη μορφή του σχήματος 1.12.1
ονομάζονται απλά φάσματα. Φάσματα όπως αυτό του σχήματος 1.12.2 ονομάζονται
σύνθετα.
Θα συζητηθεί πρώτα το απλό φάσμα S(E) του σχήματος 1.12.1.
Υπενθυμίζεται ότι το μέγεθος S(E) dE δίνει τον αριθμό (ή με κατάλληλο άξονα των
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S το ποσοστό) των σωματιδίων β με ενέργεια από Ε ως Ε + dE. Έτσι το τελευταίο
σημείο της καμπύλης στα δεξιά του φάσματος είναι μέτρο του ποσοστού των β που
μετρήθηκαν με την μέγιστη ενέργεια Εmax. Η ενέργεια Εmax είναι χαρακτηριστική
κάθε

συγκεκριμένου

νουκλιδίου.

Θεωρούμε

το

ενεργειακό

ισοζύγιο

στο

μετασχηματισμό.
(μητρικός πυρήνας)

(θυγατρικός πυρήνας) + σωματίδιο β

Οι ενέργειες του μητρικού και του θυγατρικού πυρήνα είναι καθορισμένες,
άρα και η διαφορά ΔΕ της ενέργειας του θυγατρικού από τον μητρικό είναι και αυτή
καθορισμένη. Βάσει της αρχής διατήρησης της ενέργειας, η ενέργεια του β θα έπρεπε
να είναι ΔΕ, η ίδια για όλα τα β που εκπέμπονται από πυρήνες του ίδιου νουκλιδίου.
Τα φάσματα β δείχνουν ότι αυτό δεν συμβαίνει. Οι πειραματικές μετρήσεις δείχνουν
ότι Εmax = ΔΕ. Κατά συνέπεια μικρό μόνο ποσοστό των β-διασπάσεων εμφανίζεται
να πληροί την αρχή διατήρησης της ενέργειας. Όλες οι διασπάσεις που εκπέμπουν β
με ενέργεια Ε < Εmax εμφανίζονται να την παραβιάζουν. Η μέση τιμή της ενέργειας
των εκπεμπόμενων β προκύπτει από τα φάσματα περίπου το 1/3 της Εmax = ΔΕ. Τα
2/3 της ενέργειας εμφανίζονται ως εξαφανισμένα. Αυτό το παράδοξο λύθηκε όταν ο
Pauli πρότεινε ότι θα πρέπει να υπάρχει και άλλο προϊόν της β-διάσπασης το οποίο
φέρει την ενέργεια που λείπει σε κάθε διάσπαση που δίνει β με Ε < Εmax. Ήταν
φανερό ότι, αφού δεν ανιχνεύονταν, θα πρέπει να είναι ηλεκτρικά ουδέτερο και να
έχει ασήμαντη μάζα σε σχέση με το ηλεκτρόνιο. Ονομάστηκε νετρίνο. Όταν ενέργεια
μοιράζεται σε δύο σώματα, η ενέργειά των προκύπτει μονοσήμαντα από τις αρχές
διατήρησης ενέργειας και ορμής. Όταν όμως μοιράζεται σε τρία σώματα, εν
προκειμένω θυγατρικός πυρήνας, β και νετρίνο, η ενέργειά των δεν προκύπτει
μονοσήμαντα. Σε κάθε β διάσπαση το β μπορεί να έχει οποιαδήποτε ενέργεια Ε
μεταξύ 0 και Εmax , οπότε το νετρίνο θα έχει ενέργεια Εmax – Ε. Προκύπτει ως εκ
τούτου το συνεχές φάσμα της β-διάσπασης.
Κατά την εκπομπή ποζιτρονίου ( σωματίδιο β+ ), ένα πρωτόνιο του πυρήνα
μετασχηματίζεται σε νετρόνιο με ταυτόχρονη εκπομπή ενός ποζιτρονίου και ενός
νετρίνου ( ν ).
εκπομπή β+ :

1H

1

→

0n

1

+ β+ + ν
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Το πρωτόνιο δεν συγκροτείται από αυτά τα τρία σωματίδια (νετρόνιο 0n1 ,
ποζιτρόνιο β+ και νετρίνο ν). Μετασχηματίζεται σε αυτά κατά τη β+ διάσπαση. Το
spin του νετρίνο είναι παράλληλο προς το διάνυσμα της ορμής του.
Κατά την εκπομπή ενός ηλεκτρονίου (σωματίδιο β-) ένα νετρόνιο
μετασχηματίζεται σε ένα σε ένα πρωτόνιο, με ταυτόχρονη εκπομπή ενός ηλεκτρονίου
και ενός αντινετρίνου.
Εκπομπή β- :

1

0n

→

+

1
1H

+

-1e

0

+ ν

Το αντινετρίνο ν έχει τις ίδιες ιδιότητες ( μηδενική μάζα και μηδενικό
φορτίο) με το νετρίνο, αλλά το spin του είναι αντιπαράλληλο προς το διάνυσμα της
ορμής του.

Σχήμα 1.12.2: Φάσμα-β του Cl38 (σύνθετο φάσμα). Το πειραματικό είναι το –ο-οο- και αναλύεται σε τρία απλά φάσματα.( Ηr είναι η μαγνητική ακαμψία που
είναι ανάλογη της ενέργειας του σωματιδίου)
Στο σχήμα 1.12.2 παρουσιάζεται το φάσμα του Cl38 (η καμπύλη με –ο-ο-ο),το οποίο ονομάζεται σύνθετο φάσμα διότι συντίθεται από τρία απλά φάσματα (οι
τρεις συνεχείς καμπύλες)
Στο σχήμα 2.12.3 παρουσιάζονται οι τρόποι διάσπασης του ισοτόπου Cl-38.
Aυτό αποδιεγείρεται με τρεις πιθανούς τρόπους εκπομπής β- (τρείς ομάδες β- ): το
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31% των διασπάσεων δίνει β- με Εmax = 1,11 MeV (πρώτη ομάδα), το 16% των
διασπάσεων δίνει β- με Εmax = 2,7 MeV (δεύτερη ομάδα) και το53% των διασπάσεων
δίνει β- με Εmax = 4,81 MeV.

Σχήμα 2.12.3: Διασπάσεις του Cl-3

Ο θυγατρικός πυρήνας είναι το ισότοπο Αr -38 του αργού. Κάθε μία από
αυτές τις τρείς ομάδες έχει απλό φάσμα, οπότε το φάσμα όλων των β- που
εκπέμπονται από ποσότητα Cl-38 είναι το άθροισμα :
0,31 (φάσμα 1ης ομάδας) + 0,16 (φάσμα 2ης ομάδας) + 0,53 (φάσμα 3ης
ομάδας)
που είναι σύνθετο συνεχές. Προκύπτει έτσι το σύνθετο φάσμα του ( σχήμα
2.12.2).
Είδαμε ότι συχνά μετά την β- διάσπαση ο θυγατρικός πυρήνας βρίσκεται σε
στάθμη διέγερσης. Από αυτήν μπορεί να μεταβεί στη θεμελιώδη στάθμη με εκπομπή
γ. Σε ορισμένα νουκλίδια όμως, όπως ο Au-198, υπάρχει πεπερασμένη πιθανότητα να
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μεταβεί ο θυγατρικός του πυρήνας στη θεμελιώδη στάθμη, όχι μόνο με εκπομπή γ,
αλλά και με άμεση αλληλεπίδραση του πυρήνα με κάποιο από τα ηλεκτρόνια του
ατόμου και μεταφορά της ενέργειας διέγερσης ΔΕ του πυρήνα σε ηλεκτρόνιο του
ατόμου. Τότε το ηλεκτρόνιο εκπέμπεται από το άτομο με κινητική ενέργεια ΕΚ =ΔΕΕb, όπου Εb είναι η ενέργεια που χρειάζεται για να απελευθερωθεί το ηλεκτρόνιο από
το άτομο. Η Εb έχει διακριτές τιμές, που εξαρτώνται από τον φλοιό του ηλεκτρονίου.
Οι τιμές του ΔΕ είναι και αυτές διακριτές. Άρα η κινητική ενέργεια Εκ του
εκπεμπόμενου ηλεκτρονίου θα είναι ορισμένη και χαρακτηριστική του ατόμου. Αυτή
είναι η προέλευση των κορυφών σε φάσματα β- διάσπασης, όπως αυτό του
σχήματος 2.12.4. Το φαινόμενο ονομάζεται εσωτερική μετατροπή. Είναι φανερό ότι
με την εσωτερική μετατροπή ο ατομικός αριθμός Ζ δεν αλλάζει. Το φαινόμενο είναι
λοιπόν

διαφορετικό

από

τη

β-

διάσπαση

κατά

την

οποία

συμβαίνει

μετασχηματισμός νετρονίου του πυρήνα και αλλαγή του Ζ σε Ζ+1

Σχήμα 2.12.4: Φάσμα β του Au-198 (Ηr είναι η μαγνητική ακαμψία)
Φαινόμενο αντίστοιχο προς την εσωτερική μετατροπή είναι η αρπαγή από τον
πυρήνα ενός ηλεκτρονίου του ατόμου και μετασχηματισμό ενός πρωτονίου του σε
νετρόνιο. Το φαινόμενο ονομάζεται αρπαγή ηλεκτρονίου. Οι περισσότεροι από τους
πυρήνες που αποδιεγείρονται με εκπομπή β+ , μπορούν να αποδιεγερθούν και με
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αρπαγή ηλεκτρονίου. Π.χ. σε δείγμα 11Νa22 ένα ποσοστό των πυρήνων αποδιεγείρεται
με εκπομπή β+,

11 Na

22

→

10 Na

22

+ β+ + ν

και το λοιπό ποσοστό με αρπαγή ηλεκτρονίου.
11 Na

22

+

−1 e

0

→

10 Ne

22

+ ν

Υπάρχουν δηλαδή δύο κλάδοι της διαδικασίας διάσπασης.
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Ερωτήσεις
1.

Με α διάσπαση ο πυρήνας απελευθερώνει οποιαδήποτε ενέργεια ;

2.

Πώς ερμηνεύεται το συνεχές απλό φάσμα της β διάσπασης ;

3.

Με τι ισούται η Εmax του φάσματος β ;

4.

Από τι συγκροτείται το σύνθετο φάσμα ;

5.

Που οφείλονται οι κορυφές σε φάσματα β ;
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1.13 Εφαρμογές

Ιατρικές
Βιομηχανικές και περιβαλλοντικές
Ραδιογραφία γάμμα
Ράδιομετρητικές διατάξεις
Ραδιενεργοί ιχνηθέτες
Αποστειρώσεις
Νετρονική ενεργοποίηση

Σημαντικός τομέας της πυρηνικής τεχνολογίας, εκτός από αυτόν της
παραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, είναι οι εφαρμογές των ιοντιζουσών
ακτινοβολιών και των ραδιοϊσοτόπων. Το μεγάλο πλήθος των εφαρμογών αυτών
μπορεί να καταταγεί σε δύο κατηγορίες: ιατρικές και βιομηχανικές.

Ιατρικές εφαρμογές
Ο καθένας έχει εμπειρία από ακτινογραφίες, π.χ. θώρακος, οστών κ.λπ., που
πραγματοποιούνται με ακτίνες Χ. Μολονότι οι ακτινογραφίες εξακολουθούν να
αποτελούν σημαντικό διαγνωστικό μέσο της ιατρικής, έχουν πλέον αναπτυχθεί πολύ
πιο αποτελεσματικές διαγνωστικές τεχνικές, καθώς και θεραπευτικές εφαρμογές της
πυρηνικής τεχνολογίας. Η έκταση των εφαρμογών αυτών είναι τόσο μεγάλη, ώστε
έχει δημιουργηθεί η ειδικότητα της πυρηνικής ιατρικής και του πυρηνικού ιατρού.
Οι διαγνωστικές τεχνικές παρέχουν πληροφορία για τη λειτουργία
συγκεκριμένων οργάνων του ανθρώπινου σώματος. Με πυρηνικές τεχνικές είναι
δυνατόν να ληφθούν είδωλα οργάνων π.χ. της καρδιάς, των οστών, του ήπατος, του
θυρεοειδούς κ.α. και μπορεί να γίνει ακόμα και παρακολούθηση της κίνησης των
οργάνων και να διαγνωσθούν έτσι τυχόν δυσλειτουργίες ή παθήσεις. Στις τεχνικές
αυτές χρησιμοποιούνται ραδιοϊσότοπα, που εκπέμπουν ακτινοβολία γάμμα.
Υπάρχουν χημικές ενώσεις που απορροφώνται από συγκεκριμένα όργανα του
ανθρώπινου σώματος. Παραδείγματος χάριν, ο θυρεοειδής αδένας απορροφά ιώδιο
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και ο εγκέφαλος καταναλώνει ποσότητες γλυκόζης. Οι ραδιο-φαρμακολόγοι
«προσκολούν χημικά» το συγκεκριμένο ισότοπο σε συγκεκριμένη χημική ουσία 1 , η
οποία έχει την ιδιότητα να απορροφάται στο υπό εξέταση όργανο. Το διαγνωστικό
φάρμακο παρέχεται στον ασθενή με ένεση ή κατάποση, οπότε το ραδιοϊσότοπο, με
όχημα τη συγκεκριμένη χημική ουσία, συγκεντρώνεται στο υπό εξέταση όργανο. Σε
ορισμένα τμήματα του οργάνου συγκεντρώνεται μεγαλύτερη και σε άλλα μικρότερη
ποσότητα του ραδιοϊσοτόπου. Τα τμήματα του οργάνου με τη μεγαλύτερη
συγκέντρωση του ραδιοϊσοτόπου εκπέμπουν περισσότερη ακτινοβολία γάμμα από τα
τμήματα με τη μικρότερη συγκέντρωση. Τα περισσότερα φωτόνια διαπερνούν το
σώμα του ασθενούς. Έξω από το σώμα υπάρχει η ονομαζόμενη γάμα κάμερα, η οποία
είναι ανιχνευτής ή σύστημα ανιχνευτών ακτινοβολίας γάμμα και η οποία βλέπει
(λαμβάνει και καταγράφει) την εκπεμπόμενη ακτινοβολία υπό διάφορες γωνίες του
υπό εξέταση οργάνου του σώματος. Έτσι, με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή,
αναπτύσσονται είδωλα και τομές τού υπό εξέταση οργάνου. Τέτοια συνήθης και πολύ
σημαντική εξέταση είναι η εξέταση της καρδιάς, η οποία με χρήση των
ραδιοϊσοτόπων θαλλίου-201 ή τεχνητίου-99m, παρέχει είδωλα και τομές της καρδιάς
από τα οποία γίνεται διάγνωση της επάρκειας αιμάτωσής της και ενδεχόμενης
στένωσης της στεφανιαίας αρτηρίας. Η Φωτογραφία 1.13.1 δείχνει σύγχρονη
εγκατάσταση γάμα κάμερας και η Φωτογραφία 1.13.2 αποτελέσματα τέτοιας
εξέτασης.
Σχετικά πρόσφατα αναπτύχθηκε η Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίου
(Positron Emission Tomography, PET), η οποία είναι πολύ πιο ακριβής σε σχέση με
την προηγούμενη τεχνική. Εισάγεται στο σώμα, συνήθως με ένεση, ραδιοϊσότοπο το
οποίο εκπέμπει ποζιτρόνιο. Το ραδιοϊσότοπο «εποχούμενο», όπως και πριν, σε
κατάλληλο χημικό φορέα συγκεντρώνεται στο υπό εξέταση όργανο και σε κάποια
τμήματα του οργάνου συγκεντρώνεται μεγαλύτερη και σε άλλα μικρότερη ποσότητα
του ραδιοϊσοτόπου, οπότε κάποια τμήματα του οργάνου εκπέμπουν περισσότερα
ποζιτρόνια και κάποια άλλα λιγότερα.

1

Τα περισσότερα φυσικά, χημικά και βιολογικά συστήματα αντιμετωπίζουν τις ευσταθείς και ραδιενεργούς
μορφές των στοιχείων ( πχ το ευσταθές ιώδιο και το ραδιενεργό Ι-131) με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Παράγεται
λοιπόν εκτεταμένο εύρος χημικών ενώσεων, στις οποίες ένα ή περισσότερα άτομα στη χημική δομή έχει
αντικατασταθεί από κατάλληλο ραδιενεργό ισοδύναμο στοιχείο.
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Φωτογραφία 1.13.1: Σύγχρονη γάμμα κάμερα

Φωτογραφία 1.13.2: Τομές καρδιάς με θάλλιο, μετά από τεστ κοπώσεως.

Κάθε ποζιτρόνιο, συνδυαζόμενο με ένα γειτονικό ηλεκτρόνιο, προκαλεί την
παραγωγή δύο φωτονίων κινούμενων σε αντίθετες κατευθύνσεις. Αυτά ανιχνεύονται
από σύστημα ανιχνευτών, που συγκροτεί την κάμερα PET και παρέχεται με αυτόν
τον τρόπο ακριβής ένδειξη της θέσης εκπομπής κάθε ζεύγους φωτονίων.
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Σχηματίζονται, έτσι, ακριβή τρισδιάστατα είδωλα του υπό εξέταση οργάνου. Οι
εφαρμογές είναι κυρίως στην ογκολογία, δεδομένου ότι έχει αποδειχθεί ως η πλέον
ακριβής μη παρεμβατική μέθοδος διάγνωσης και αξιολόγησης των περισσότερων
καρκίνων. Πολλές είναι επίσης οι εφαρμογές της τεχνικής στην απεικόνιση ειδώλων
της καρδιάς και του εγκεφάλου.
Όλες αυτές οι μέθοδοι είναι μη παρεμβατικές στο σώμα του ανθρώπου, διότι η
πληροφορία συλλέγεται από ανιχνευτές της ακτινοβολίας γάμμα, ευρισκόμενους έξω
από το σώμα του ασθενούς. Τα ραδιοϊσότοπα που χρησιμοποιούνται πρέπει να
εκπέμπουν φωτόνια με ικανή ενέργεια, ώστε να διαπερνούν το σώμα του ανθρώπου
και να έχουν μικρό χρόνο ημιζωής, ώστε να εξαφανίζονται σε εύλογα μικρό χρονικό
διάστημα μετά την εισαγωγή τους στο σώμα.
Ραδιοφαρμακευτικά προϊόντα χρησιμοποιούνται επίσης για εξετάσεις, π.χ. της
ροής του αίματος στον εγκέφαλο, της λειτουργίας του ήπατος, των πνευμόνων, της
καρδιάς και των νεφρών, της ανάπτυξης των οστών κ.ά.
Ιοντίζουσες ακτινοβολίες χρησιμοποιούνται επίσης για θεραπευτικούς
σκοπούς. Έτσι, μετά την αφαίρεση καρκινικού όγκου, ακολουθεί η λεγόμενη
«αποστείρωση» της περιοχής στην οποία βρισκόταν ο όγκος. Αυτή σχεδόν πάντα
αρχίζει με ακτινοβόληση της περιοχής αυτής με ακτίνες Χ, προκειμένου να
εξοντωθούν τυχόν εναπομείναντα καρκινικά κύτταρα και να μειωθεί η πιθανότητα
μετάστασης του καρκίνου. Αυτή συνοδεύεται συνήθως από χημειοθεραπεία για τον
ίδιο λόγο.
Σε άλλες περιπτώσεις, ραδιοϊσότοπα διοχετεύονται σε συγκεκριμένα όργανα
του σώματος, με τον ίδιο τρόπο που διοχετεύονται για διαγνωστικούς σκοπούς.
Δηλαδή διοχετεύονται εποχούμενα σε συγκεκριμένες χημικές ουσίες, καθεμία από τις
οποίες έχει την ιδιότητα να συγκεντρώνεται κυρίως σε συγκεκριμένο όργανο. Π.χ. το
ραδιοϊσότοπο ιώδιο-131 για την αντιμετώπιση του καρκίνου του θυρεοειδούς και το
ραδιοϊσότοπο φώσφορος-32 για τον έλεγχο της υπερβολικής παραγωγής ερυθρών
αιμοσφαιρίων από τον μυελό των οστών.
Τέλος, πολύ σημαντική και αποτελεσματική είναι η χρήση ραδιοϊσοτόπων για
την ανακούφιση από πόνους. Π.χ. τα ραδιοϊσότοπα σαμάριο-153 και ρήνιο-186
χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά για την ανακούφιση από τους φοβερούς πόνους
του καρκίνου των οστών. Είναι τόσο αποτελεσματικά, ώστε οι ασθενείς που τα
παίρνουν αποκτούν συνήθως φυσιολογική κινητικότητα.
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Βιομηχανικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές
Πυρηνικές

τεχνικές

χρησιμοποιούνται

σε

πλήθος

βιομηχανικών

και

περιβαλλοντικών εφαρμογών. Οι περισσότερο γνωστές από αυτές είναι οι εξής:
Ραδιογραφία γάμμα (ή ακτινογραφία γάμμα). Αυτή στηρίζεται στην ίδια
αρχή όπως και οι ακτινογραφίες Χ (κεφάλαιο 9), που χρησιμοποιούνται, μεταξύ
άλλων, στις διατάξεις ελέγχου των αποσκευών στα αεροδρόμια. Αντί για τη σχετικά
ογκώδη διάταξη παραγωγής ακτίνων Χ, χρησιμοποιείται μικρό δισκίο ραδιενεργού
υλικού που εκπέμπει ακτίνες γάμμα, κατάλληλα θωρακισμένο σε μεταλλική κάψουλα
για την προστασία των εργαζομένων. Η κάψουλα τοποθετείται στην μία πλευρά τού
υπό έλεγχο υλικού, ενώ στην άλλη πλευρά του τοποθετείται κατάλληλο φωτογραφικό
φιλμ. Ανοίγει η «θύρα» της κάψουλας, από την οποία εξέρχονται ακτίνες γάμμα και
ακτινοβολούν το υλικό. Ανάλογα με τη σύσταση του υλικού, από ορισμένα σημεία
του διέρχεται μεγαλύτερο ποσοστό της ακτινοβολίας και μαυρίζει περισσότερο τη
φωτογραφική πλάκα, ενώ από άλλα σημεία διέρχεται μικρότερο ποσοστό της
ακτινοβολίας και μαυρίζει λιγότερο τη φωτογραφική πλάκα. Σχηματίζεται, έτσι, στο
φωτογραφικό φιλμ είδωλο του εσωτερικού του υλικού. Αυτή η μη καταστροφική
τεχνική ελέγχου υλικών έχει ευρύτατες εφαρμογές προσδιορισμού εσωτερικών
ελαττωμάτων των υλικών. Μπορεί π.χ. να προσδιορίσει ρωγμές ή άλλα ελαττώματα
σε χυτοσιδηρά αντικείμενα ή συγκολλήσεις μετάλλων, χωρίς να «πειραχθεί» το
υλικό. Μια άλλη εφαρμογή συνίσταται στον έλεγχο των συγκολλήσεων των αγωγών
υψηλής πίεσης, όπως είναι οι αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου και αερίων (π.χ. του
καυσίμου φυσικού αερίου): ειδικό φωτογραφικό υλικό προσκολλάται γύρω από τον
αγωγό στη θέση της συγκόλλησης, ενώ ειδικό όχημα φέρει τη ραδιενεργό πηγή στο
εσωτερικό του αγωγού στη θέση της συγκόλλησης. Εκεί ανοίγει, με έλεγχο εξ
αποστάσεως, η «θύρα» της θωράκισης και πραγματοποιείται η ακτινογραφία. Με
ακτινογραφία γάμμα μπορεί επίσης να προσδιορισθεί η ποσότητα και η διάμετρος
των σιδήρων οπλισμού σε κατασκευές από μπετόν (πλάκες, κολόνες και δοκούς)
χωρίς να πειραχθεί η κατασκευή. Σημαντικό πλεονέκτημα των πηγών ραδιοϊσοτόπων
είναι ότι είναι δυνατόν να μεταφερθούν στη θέση τής υπό έλεγχο κατασκευής και εκεί
δεν απαιτούν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, όπως απαιτούν οι σχετικά ογκώδεις
διατάξεις παραγωγής ακτίνων Χ. Επί πλέον, οι ακτίνες γάμμα έχουν σημαντικά
μεγαλύτερες ενέργειες από τις ακτίνες Χ και, κατά συνέπεια, σημαντικά μεγαλύτερη
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διεισδυτικότητα στην ύλη, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο υλικών
σχετικά μεγάλου πάχους.

Σχήμα 1.13.1: Όταν ραδιενεργός ακτινοβολία προσπίπτει σε υλικό : (α) ένα μέρος
της σκεδάζεται προς τα πίσω, (β) ένα μέρος της απορροφάται από το υλικό και
(γ) το υπόλοιπο διαπερνά το υλικό. Κατάλληλοι ανιχνευτές της ακτινοβολίας
μπορούν να μετρήσουν την ακτινοβολία που διαπερνά και την ακτινοβολία που
σκεδάζεται προς τα πίσω.

Ράδιομετρητικές διατάξεις. Η αρχή λειτουργίας των διατάξεων αυτών
στηρίζεται στο γεγονός ότι, όταν ραδιενεργός ακτινοβολία (π.χ. γάμμα, βήτα)
προσπίπτει σε υλικό, ένα μέρος της απορροφάται από το υλικό, ένα μέρος της
διαπερνά το υλικό και το υπόλοιπο σκεδάζεται προς τα πίσω, όπως παριστάνεται στο
σχήμα 1.13.1.
Κατάλληλοι ανιχνευτές της ακτινοβολίας μπορούν να μετρήσουν την
ακτινοβολία που διαπερνά και την ακτινοβολία που σκεδάζεται προς τα πίσω. Όσο
μεγαλύτερο είναι το πάχος του υλικού τόσο λιγότερη ακτινοβολία διέρχεται δι’ αυτού
και αντιστρόφως. Έτσι, η μέτρηση του μεγέθους της ακτινοβολίας που διέρχεται διά
του υλικού δίνει πληροφορία για την ποσότητα της μάζας που συνάντησε η
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ακτινοβολία στον δρόμο της. Σε αυτήν την αρχή στηρίζεται μεγάλος αριθμός
διατάξεων μέτρησης πάχους και μάζας υλικών. Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των
διατάξεων είναι ότι η μέτρηση πραγματοποιείται χωρίς επαφή της διάταξης με το
μετρούμενο αντικείμενο. Καθίσταται έτσι δυνατή η πραγματοποίηση:
(ι) μη καταστροφικού ελέγχου ποιότητας υλικών και
(ιι) μετρήσεων σε συνεχή βάση, σε υλικά που κινούνται σε αυτοματοποιημένη
παραγωγή, ή/και που βρίσκονται σε υψηλές θερμοκρασίες.
Οι εφαρμογές σε βιομηχανικές παραγωγές, σε συστήματα αυτόματου ελέγχου
και σε συστήματα μη καταστροφικού ελέγχου ποιότητας υλικών χωρίς διακοπή της
παραγωγής είναι τόσο πολλές, που είναι αδύνατον να περιγραφούν όλες. Θα δοθούν
μερικά παραδείγματα. Σε διαδικασίες αυτοματοποιημένης παραγωγής υλικών με
μεγάλη ταχύτητα, στις οποίες είναι επιβεβλημένη η παραγωγή συγκεκριμένου πάχους
του προϊόντος, με μικρές ανοχές αποκλίσεων από αυτό το πάχος, χρησιμοποιούνται
ραδιοϊσότοπα που εκπέμπουν ακτινοβολίες βήτα ή γάμμα. Οι μετρήσεις των
ακτινοβολιών που διέρχονται από το μετρούμενο υλικό οδηγούν το αυτόματο
σύστημα ελέγχου της παραγωγής και τις διατάξεις αυτόματης ρύθμισης του πάχους
του προϊόντος. Τυπικές εφαρμογές πραγματοποιούνται στην παραγωγή ελασμάτων
χάλυβα, χάρτου, υφασμάτων, υαλόχαρτου, πλαστικών, στον αυτόματο έλεγχο της
πυκνότητας καπνού των παραγόμενων τσιγάρων κ.α. Άλλες εφαρμογές είναι η
μέτρηση του ύψους άνθρακα στα σιλό άνθρακα, η μέτρηση του ύψους του
τετηγμένου μετάλλου στις υψικαμίνους των χαλυβουργείων κ.ά.
Μετρήσεις οπισθοσκέδασης (σκέδασης προς τα πίσω) ακτινοβολίας βήτα
χρησιμοποιούνται κυρίως όταν είναι προσπελάσιμη μόνον η μία από τις δύο
επιφάνειες τού υπό μέτρηση υλικού. Στην περίπτωση αυτή, τόσο η πηγή όσο και ο
ανιχνευτής της ακτινοβολίας τοποθετούνται προς την πλευρά της προσπελάσιμης
επιφάνειας. Η ένταση της οπισθοσκεδαζόμενης ακτινοβολίας εξαρτάται από το πάχος
και το είδος του υλικού. Στη βιομηχανία αυτοκινήτων υπάρχουν τέτοιες εφαρμογές
στον αυτόματο έλεγχο του πάχους της βαφής, στην αυτόματη παροχή ελασμάτων στις
πρέσες κ.λπ. Το πάχος του στρώματος των πυρότουβλων στις υψικαμίνους
παρακολουθείται με τέτοιες μεθόδους, για την έγκαιρη διάγνωση επερχόμενης
βλάβης.
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Ραδιενεργοί ιχνηθέτες. Κατάλληλοι ανιχνευτές μπορούν να ανιχνεύσουν
εξαιρετικά μικρές ποσότητες ραδιενεργού ακτινοβολίας, σε επίπεδα που είναι
ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Μπορεί, έτσι, να προσδιοριστεί η παρουσία ελάχιστων
ισοτόπων σε κάποια μάζα υλικού. Για να γίνει κατανοητή η αρχή λειτουργίας
ραδιενεργών ιχνηθετών ας θεωρήσουμε το πρόβλημα που παριστάνεται γραφικά στο
Σχήμα 1.13.2. Υπάρχουν σε κάποια περιοχή υπόγειες διαδρομές υδάτων. Το σχήμα
παριστάνει δύο διαδρομές, την ΑΒ και την ΑΓ. Οι διαδρομές είναι άγνωστες, ενώ
είναι προσπελάσιμες οι θέσεις εμφάνισης υδάτων Α, Β και Γ. Ενδιαφερόμαστε να
διερευνήσουμε κατά πόσον τα ύδατα που διέρχονται από το Α οδηγούνται στη θέση
Β ή στη θέση Γ. Τοποθετείται μικρή ποσότητα διαλυτού στο νερό ραδιενεργού
υλικού, που εκπέμπει π.χ. ακτινοβολία γάμμα, στη θέση Α. Στις θέσεις Β και Γ
τοποθετούνται ανιχνευτές ακτινοβολίας γάμμα. Εφ’ όσον ο ανιχνευτής στη θέση Β
λάβει σήμα της ακτινοβολίας και ο ανιχνευτής στη θέση Γ δεν λάβει τέτοιο σήμα,
συμπεραίνουμε ότι υπάρχει υπόγεια διαδρομή υδάτων από τη θέση Α στη θέση Β.
Με βάση την αρχή αυτή, παρακολουθείται η κίνηση υλικών σε πολλά συστήματα,
από μονοκύτταρους οργανισμούς μέχρι το ανθρώπινο σώμα, σε εργαστηριακές και
βιομηχανικές διεργασίες και διατάξεις.

.
Σχήμα 1.13.2: Αρχή λειτουργίας των ραδιενεργών ιχνηθετών.
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Τα πλεονεκτήματα των ραδιενεργών ιχνηθετών είναι:
(α) οι μετρήσεις είναι δυνατόν να γίνουν χωρίς να χρειάζεται να τρυπηθούν τα
τοιχώματα του δοχείου του ρευστού και χωρίς παρέμβαση στη λειτουργία του
συστήματος και
(β) η διακριτική ικανότητα είναι μεγάλη: μπορεί να προσδιορίσει την
παρουσία ενός ραδιενεργού ατόμου μέσα σε ένα εκατομμύριο μόρια. Επαρκούν, έτσι,
ελάχιστες ποσότητες ραδιοϊσοτόπου για τον προσδιορισμό της τροχιάς του ρευστού.
Υπάρχει πληθώρα εφαρμογών στην ιατρική, στις επιστήμες, στο περιβάλλον
και στη βιομηχανία. Π.χ., στη βιομηχανία η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για την
ανίχνευση και τον προσδιορισμό διαρροών σε μη προσπελάσιμες σωληνώσεις
(εντοιχισμένες, υπόγειες, σε χημικές διεργασίες, σε υψικαμίνους κ.α.). Τα
παραδείγματα αυτά δεν εξαντλούν το εύρος των εφαρμογών των ραδιενεργών
ιχνηθετών.
Αποστειρώσεις. Γίνεται ευρεία χρήση αποστείρωσης υλικών με ακτινοβολία
γάμμα. Ως πηγή ακτινοβολίας γάμμα χρησιμοποιείται κυρίως το ραδιοϊσότοπο
κοβάλτιο-60, το οποίο παράγεται σε πυρηνικούς αντιδραστήρες.
Μεγάλης (βιομηχανικής) κλίμακας τέτοιες διατάξεις χρησιμοποιούνται για
την αποστείρωση ιατρικών υλικών, όπως είναι σύριγγες, οι γάζες, τα γάντια και τα
αναλώσιμα όργανα, πολλά από τα οποία θα καταστρέφονταν κατά τη διεργασία
αποστείρωσης με θέρμανση σε υψηλές θερμοκρασίες. Πολλές χώρες έχουν εγκρίνει
την ακτινοβόληση γάμμα πολλών προϊόντων διατροφής, για τη συντήρησή τους στον
χρόνο.
Μικρότερης κλίμακας ακτινοβολήσεις γάμμα χρησιμοποιούνται για την
αποστείρωση αίματος μεταγγίσεων και άλλες ιατρικές εφαρμογές.
Στον

ερευνητικό

αντιδραστήρα

του

ΕΚΕΦΕ

«Δημόκριτος»

πραγματοποιούνται αποστειρώσεις ανθρώπινων ιστικών μοσχευμάτων, π.χ. οστών
και δέρματος, με την ακτινοβολία γάμα, που εκπέμπεται από την καρδιά του
αντιδραστήρα, μετά το εκάστοτε κλείσιμό του. Τα αποστειρωμένα μοσχεύματα
φυλλάσσονται σε ειδική τράπεζα μοσχευμάτων στον «Δημόκριτο» και διατίθενται
δωρεάν για μεταμοσχεύσεις σε ασθενείς.
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Πολυστοιχειακές αναλύσεις με νετρονική ενεργοποίηση.
Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 1.4, όταν νετρόνιο συναντηθεί με πυρήνα, πιθανή
αντίδραση είναι η απορρόφηση του νετρονίου από τον πυρήνα, οπότε προκύπτει
σύνθετος πυρήνας, ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση διέγερσης (λέμε ότι ο πυρήνας
που απορρόφησε το νετρόνιο ενεργοποιείται). Στις περισσότερες περιπτώσεις ο
σύνθετος πυρήνας αποδιεγείρεται με εκπομπή ακτινοβολίας γάμμα. Οι ενέργειες των
γ που εκπέμπονται είναι χαρακτηριστικές του είδους του πυρήνα ο οποίος
απορρόφησε τα νετρόνια, αποτελούν την ταυτότητά του, ούτως ειπείν το «δακτυλικό
του αποτύπωμα». Το γεγονός αυτό χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό
ιχνοστοιχείων των υλικών (εξ ου και ο όρος πολυστοιχειακή ανάλυση) ως εξής: δείγμα
του υλικού βομβαρδίζεται με νετρόνια, π.χ. σε ερευνητικό πυρηνικό αντιδραστήρα ή
με χρήση ραδιοϊσοτόπων που εκπέμπουν νετρόνια. Μετά τον βομβαρδισμό με
νετρόνια, γίνεται προσδιορισμός των ενεργειών των γ που εκπέμπονται από το υλικό
( η ανάλυση αυτή ονομάζεται φασματομετρία γάμμα), οπότε, από το ενεργειακό
φάσμα των γ που εκπέμπονται, προσδιορίζονται ιχνοστοιχεία τα οποία περιέχονται
στο υλικό. Η μέθοδος είναι εξαιρετικά ισχυρή, μπορεί να προσδιορίσει την παρουσία
ενός ατόμου στοιχείου μέσα σε ένα εκατομμύριο άτομα άλλων στοιχείων. Η μέθοδος
έχει ευρύτατες εφαρμογές σε δείγματα ιατρικά (π.χ. αίματος), περιβαλλοντικά,
αρχαιολογικά και βιομηχανικά.
Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται και στον αντιδραστήρα του «Δημοκρίτου» σε
ιατρικές, επιστημονικές, τεχνολογικές (π.χ. στον έλεγχο υλικών), περιβαλλοντικές και
άλλες εφαρμογές. Μία σχετικά πρόσφατη περιβαλλοντική εφαρμογή: το 1995,1996
και 1997, δηλαδή πολύ προ του πολέμου στη πρώην Γιουγκοσλαβία (Κόσοβο,
Βοσνία ), έγιναν δειγματοληψίες της ατμόσφαιρας στην κοιλάδα της Πτολεμαΐδας.
Το ενδιαφέρον την εποχή εκείνη ήταν ο προσδιορισμός ιχνοστοιχείων βαρέων
μετάλλων στην ατμόσφαιρα. Η δειγματοληψία έγινε ως εξής: μεγάλοι όγκοι αέρα,
αναρροφούμενοι από ειδικές αντλίες, διέρχονταν από ειδικά φίλτρα τα οποία
συγκρατούσαν τα αιωρούμενα στον αέρα σωματίδια. Τα φίλτρα της δειγματοληψίας
αναλύθηκαν με νετρονική ενεργοποίηση στον ερευνητικό αντιδραστήρα του
«Δημοκρίτου». Προσδιορίσθηκε έτσι, μεταξύ άλλων, το φυσικό υπόβαθρο
περιεκτικότητας της ατμόσφαιρας της περιοχής σε ουράνιο. 2 Το φυσικό υπόβαθρο
2

Ως γνωστόν ο φλοιός της Γης ανέκαθεν περιείχε ουράνιο, σε άλλες περιοχές περισσότερο και σε άλλες περιοχές
λιγότερο. Ως εκ τούτου, και τα φυσικά ύδατα, των ποσίμων συμπεριλαμβανομένων, όπως και η ατμόσφαιρα
κάθε περιοχής, περιέχει μικρές ποσότητες ουρανίου. Συνεπώς, και το σώμα ανθρώπων, ζώων και φυτών
περιέχουν μεταξύ άλλων πολύ μικρές ποσότητες ουρανίου.
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βρέθηκε να κυμαίνεται μεταξύ 1 και 4 δεκάκις χιλιοστά του εκατομμυριοστού του
γραμμαρίου ουρανίου ανά κυβικό μέτρο αέρα, δηλαδή περιεκτικότητες που είναι
χιλιάδες φορές μικρότερες από το αντίστοιχο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατά τη διάρκεια του πολέμου υπήρξαν στη χώρα μας κινδυνολογικοί
ισχυρισμοί ότι απεμπλουτισμένο ουράνιο 3 από τις βόμβες που έριξε το ΝΑΤΟ στην
πρώην Γιουγκοσλαβία μεταφέρθηκε στη χώρα μας και έθετε σε κίνδυνο την υγεία του
πληθυσμού. Οι ισχυρισμοί αυτοί προκάλεσαν μεγάλη ανησυχία στον πληθυσμό της
χώρας. Κατά τη διάρκεια του πολέμου και μετά από αυτόν, έγιναν από την Ελληνική
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και από τον «Δημόκριτο» εκτεταμένες δειγματοληψίες
αέρα στη Μακεδονία, μέχρι τα σύνορά μας. Τα φίλτρα αέρα αναλύθηκαν με
νετρονική ενεργοποίηση στον πειραματικό αντιδραστήρα του «Δημοκρίτου».
Βρέθηκαν οι ίδιες φυσιολογικές περιεκτικότητες σε ουράνιο που υπήρχαν και προ του
πολέμου στην ατμόσφαιρα της Μακεδονίας. Βεβαιωθήκαμε έτσι ότι, όπως άλλωστε
αναμενόταν θεωρητικά, δεν πραγματοποιήθηκε μεταφορά ουρανίου στην Ελλάδα.
Πέραν αυτών, έγιναν δειγματοληψίες και αναλύσεις του νερού των ποταμών που
εισέρχονται στη χώρα μας. Διεξήγετο επίσης συστηματικός έλεγχος των τροφίμων
που εισάγονταν στην χώρα μας από την Γιουγκοσλαβία και από τις γειτονικές χώρες.
Από όλες αυτές τις μετρήσεις και αναλύσεις δεν διαπιστώθηκε οποιοδήποτε
πρόβλημα ραδιενέργειας και ότι, εν πάση περιπτώσει, ουδέποτε και ουδόλως
κινδύνευσε η υγεία του πληθυσμού στη χώρα μας από απεμπλουτισμένο ουράνιο.
Έγιναν επίσης αναλύσεις μεγάλου αριθμού δειγμάτων αέρα, χώματος, ύδατος
και φυτικών προϊόντων από τα στρατόπεδα όπου διαβιούν και τις τοποθεσίες όπου
επιχειρούν οι Έλληνες στρατιώτες στο Κόσοβο και στη Βοσνία. Από όλες αυτές τις
αναλύσεις προέκυψε ότι οι συγκεντρώσεις ουρανίου βρίσκονταν στα ίδια επίπεδα με
τα αντίστοιχα της Βορείου Ελλάδος, οπότε προέκυψε το συμπέρασμα ότι ουδείς
κίνδυνος υφίστατο για την υγεία των στρατιωτών και ο πανικός, που είχαν
προκαλέσει στους στρατιώτες οι ανεύθυνες και αντιεπιστημονικές κινδυνολογίες, δεν
είχε επιστημονική βάση.

3

Ως γνωστόν το φυσικό ουράνιο αποτελείται κατά 99,3% περίπου από το μη σχάσιμο ουράνιο-238 και κατά
0,7% από το σχάσιμο ουράνιο-235. Από τις διεργασίες (α) εμπλουτισμού του φυσικού ουρανίου σε ουράνιο-235
και (β) ανακύκλωσης του χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου, προκύπτει ως κατάλοιπο ουράνιο με
περιεκτικότητα σε ουράνιο-235 μικρότερη αυτής του φυσικού ουρανίου. Ονομάζεται γι’ αυτό
απεμπλουτισμένο ουράνιο. Φυσικό και απεμπλουτισμένο ουράνιο ουδεμία διαφορά έχουν ως προς τις
επιπτώσεις στην υγεία. Το απεμπλουτισμένο ουράνιο, όντας ως κατάλοιπο σχετικά φθηνό, χρησιμοποιείται σε
διάφορες εφαρμογές στις οποίες απαιτείται υλικό μεγάλης πυκνότητας (το ουράνιο έχει πυκνότητα διπλάσια
περίπου του μολύβδου) και σκληρότητας. Π.χ. χρησιμοποιείται ως κεφαλή πολεμικών βλημάτων, ως θώρακας
αρμάτων μάχης και ως αντίβαρο στα πολεμικά και πολιτικά αεροσκάφη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2

Πυρηνικοί αντιδραστήρες σχάσης

Πυρηνικοί αντιδραστήρες σχάσης

Στο ενότητα αυτή εισάγεται η έννοια της κρισιμότητας και του συντελεστή
πολλαπλασιασμού του αντιδραστήρα (κεφάλαιο 2.2). Εισάγονται επίσης έννοιες σχετικές
με τα πυρηνικά καύσιμα (κεφάλαιο 2.3), όπως ο λόγος μετατροπής / αναπαραγωγής.
Περιγράφεται η συγκρότηση των πυρηνικών αντιδραστήρων και των σχετικών
συστημάτων ασφάλειας (κεφάλαιο 2.4) καθώς και οι τύποι των αντιδραστήρων ισχύος
(κεφάλαιο 2.5).

2.1 Συμβατικές

και

πυρηνικές

μονάδες

ηλεκτροπαραγωγής
Όπως είδαμε, όταν ένα νετρόνιο συγκρουσθεί με πυρήνα U-235, το πιθανότερο
αποτέλεσμα είναι να απορροφηθεί το νετρόνιο από τον πυρήνα του U-235. Προκύπτει
έτσι ένας

άλλος πυρήνας. Αυτός ονομάζεται σύνθετος πυρήνας και βρίσκεται σε

κατάσταση διέγερσης, είναι ασταθής. Ο πιθανότερος τρόπος αποδιέγερσής του είναι η
σχάση: ο σύνθετος πυρήνας τεμαχίζεται, συνήθως σε δύο κομμάτια, ελευθερώνοντας
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ενέργεια και 2 έως 3 νετρόνια. Το μέγιστο ποσοστό αυτής της ενέργειας εμφανίζεται
σχεδόν ταυτόχρονα με τη σχάση σαν θερμότητα, πρακτικά στη θέση που έγινε η σχάση.
Έστω τώρα ότι το επεισόδιο αυτό της σχάσης πραγματοποιήθηκε μέσα σε υλικό που
περιέχει αξιόλογη ποσότητα U-235. Τότε τα νετρόνια της σχάσης προκαλούν και αυτά
σχάσεις πυρήνων U-235, που παράγουν και άλλα νετρόνια, που προκαλούν νέες σχάσεις
κ.ο.κ. Μπορούμε να πούμε ότι η σχάση, εκτός από την ενέργεια που απελευθερώνει,
παράγει το μέσο της αναπαραγωγής της, τα νετρόνια. Προκύπτει έτσι αλυσωτή
αντίδραση σχάσεων που μπορεί να είναι αυτοσυντήρητη. Πολλά από τα νετρόνια
απορροφώνται σε υλικά που δεν μπορούν να πάθουν σχάση, που δεν μπορούν να
παράγουν άλλα νετρόνια. Οι απορροφήσεις αυτές αποτελούν απώλεια όσο αφορά στην
συντήρηση της αλυσωτής αντίδρασης σχάσης.
Διάταξη σχεδιασμένη έτσι ώστε να πραγματοποιείται ελεγχόμενη αυτοσυντήρητη
αντίδραση σχάσης, ονομάζεται Πυρηνικός Αντιδραστήρας Σχάσης. Δεδομένου ότι στο
βιβλίο αυτό δεν θα ασχοληθούμε με τους αντιδραστήρες σύντηξης, ο όρος Πυρηνικός
Αντιδραστήρας, αναφέρεται στους αντιδραστήρες σχάσης.
Πυρηνικό καύσιμο, ή απλά καύσιμο ονομάζεται το υλικό που περιέχει τους
σχάσιμους πυρήνες. Στους περισσότερους σύγχρονους αντιδραστήρες το καύσιμο
τοποθετείται σε μεταλλικό κυλινδρικό περίβλημα με σκοπό τον περιορισμό των
ραδιενεργών προϊόντων της σχάσης εντός του περιβλήματος και την ελαχιστοποίηση της
διαρροής ραδιενεργών υλικών στο κύκλωμα του αντιδραστήρα Το περίβλημα μαζί με το
καύσιμο που περιέχει ονομάζεται ράβδος καυσίμου (σχήμα 2.1.1). Οι σχάσεις
πραγματοποιούνται στο σχάσιμο υλικό μέσα στη ράβδο. Το μέγιστο ποσοστό της
ενέργειας των σχάσεων εμφανίζεται, όπως είδαμε, ως θερμότητα, πρακτικά στις θέσεις
όπου γίνονται οι σχάσεις, δηλαδή μέσα στις ράβδους καυσίμου, πρακτικά ταυτόχρονα με
τη σχάση. Γύρω από τις ράβδους του πυρηνικού καυσίμου ρέει κάποιο ψυκτικό (π.χ.
νερό, διοξείδιο του άνθρακα, υγρό νάτριο, ήλιο) που απάγει την θερμότητα που
παράγεται από τις σχάσεις.
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Σχήμα. 2.1.1: Σχηματικό διάγραμμα απαγωγής θερμότητας από την καρδιά
αντιδραστήρα

Οι ράβδοι του καυσίμου είναι τοποθετημένες η μια δίπλα στην άλλη. Η περιοχή
του αντιδραστήρα όπου βρίσκεται το σχάσιμο υλικό (μέσα στις ράβδους
καυσίμου) και πραγματοποιείται η αλυσωτή αντίδραση σχάσης, ονομάζεται
καρδιά ή πυρήνας του αντιδραστήρα (σχήμα 2.1.1). Το ψυκτικό εισέρχεται σχετικά
"ψυχρό" στην καρδιά του αντιδραστήρα και, απάγοντας τη θερμότητα που παράγεται
από τις σχάσεις στις ράβδους του καυσίμου, εξέρχεται από την καρδιά σχετικά "θερμό".
Στη συμβατική μονάδα, για την παραγωγή θερμικής ενέργειας, χρησιμοποιείται
ως καύσιμο πετρέλαιο, γαιάνθρακες (κάρβουνο, λιγνίτης) ή φυσικό αέριο. Το καύσιμο
καίγεται στον λέβητα (σχήμα 2.1.2α). Στον χώρο του λέβητα βρίσκονται σιδηροί
σωλήνες μέσα στους οποίους ρέει νερό. Η θερμική ενέργεια των καυσαερίων της καύσης
μεταφέρεται στους σωλήνες, που περιέχουν το νερό, κι απ’ αυτούς στο νερό, με
αποτέλεσμα την ατμοποίηση του νερού. Έτσι από τον λέβητα εξέρχεται ατμός υψηλής
πίεσης και θερμοκρασίας. Ο ατμός οδηγείται στην είσοδο του στροβίλου, όπου “χτυπάει
τα φτερά” της φτερωτής του στροβίλου και τον κινεί, με αποτέλεσμα την περιστροφή του
άξονα της φτερωτής. Ο άξονας αυτός είναι συνδεδεμένος με τον άξονα της γεννήτριας
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ηλεκτρικού ρεύματος. Με την περιστροφή του άξονα της γεννήτριας παράγεται
ηλεκτρικό ρεύμα. Ο ατμός στην έξοδο του στροβίλου έχει χαμηλή πίεση και χαμηλή
θερμοκρασία. Αυτός οδηγείται στην είσοδο του συμπυκνωτή, ο οποίος στην τεχνική
αργκό αποκαλείται “ψυγείο”. Και τούτο διότι μέσα στον συμπυκνωτή υπάρχουν
σιδηροσωλήνες μέσα στους οποίους ρέει ψυχρό νερό, με συνέπεια την ψύξη του ατμού
και την συμπύκνωση του ατμού σε υγρό νερό. Το νερό αυτό οδηγείται στην είσοδο των
σωληνώσεων του λέβητα προκειμένου σε αυτόν να μετασχηματισθεί και πάλι σε ατμό.

Σχήμα 2.1.2: Απλοποιημένο διάγραμμα (α) συμβατικής
και (β) πυρηνικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής

Απλοποιημένο διάγραμμα πυρηνικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής παρουσιάζεται
στο σχήμα 2.1.2.β. Το ψυκτικό βγαίνει από την καρδιά του αντιδραστήρα σε πολύ υψηλή
θερμοκρασία και οδηγείται σε σύστημα που ονομάζεται εναλλάκτης θερμότητας. Εκεί

142

μεταφέρει τη θερμότητα σε κύκλωμα νερού, στο “δευτερεύον κύκλωμα ψυκτικού”, όπως
ονομάζεται. Έτσι το νερό του δευτερεύοντος βράζει και παράγεται ατμός. Το ψυκτικό
της καρδιάς, έχοντας δώσει τη θερμική του ενέργεια στο δευτερεύον, βγαίνει από τον
εναλλάκτη σχετικά “ψυχρό” και επιστρέφει στην είσοδο της καρδιάς για τη συνέχιση της
ψύξης της καρδιάς. Το υπόλοιπο κύκλωμα είναι πανομοιότυπο με αυτό της συμβατικής
μονάδας : ο ατμός που βγαίνει από το δευτερεύον οδηγείται και κινεί το στρόβιλο, στη
συνέχεια υγροποιείται στον συμπυκνωτή και στη συνέχεια οδηγείται στην είσοδο του
δευτερεύοντος κυκλώματος.
Ώστε ο ρόλος του αντιδραστήρα, όπως και ο ρόλος του λέβητα είναι η παραγωγή
θερμικής ενέργειας για την παραγωγή ατμού.
Έτσι όσον αφορά στο κύκλο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπάρχει
διαφορά μεταξύ πυρηνικής και συμβατικής μονάδος ηλεκτροπαραγωγής. Εδώ
τελειώνουν οι ομοιότητες τους. Οι διαφορές των δύο αυτών μηχανών μετατροπής
ενέργειας έχουν αφετηρία στους διαφορετικούς μηχανισμούς με τους οποίους παράγεται
η θερμότητα.
Στο συμβατική μονάδα η θερμική ενέργεια παράγεται από εξώθερμες χημικές
αντιδράσεις άνθρακα και υδρογόνου με οξυγόνο (καύση). Ο περιοριστικός παράγοντας
είναι ο ρυθμός διάχυσης οξυγόνου προς την επιφάνεια του καυσίμου και ο ρυθμός
απομάκρυνσης των προϊόντων της καύσης (CO2, H2O) από την επιφάνεια του καυσίμου.
Υπάρχει λοιπόν ανώτατο όριο της ισχύος που μπορεί να παραχθεί ανά μονάδα
όγκου του λέβητα, άρα υπάρχει ανώτατο όριο της συνολικής ισχύος που μπορεί να
παραχθεί σε λέβητα ορισμένου όγκου. Αν προσθέσουμε περισσότερο όγκο καυσίμου και
οξυγόνου, το περίσσευμα πάνω από το ανώτατο όριο θα φύγει από το λέβητα χωρίς να
καεί.
Στον πυρηνικό αντιδραστήρα δεν υπάρχει, κατ’ αρχήν, πρακτικά, ανώτατο όριο
της θερμικής ισχύος που μπορεί να παραχθεί στο πυρηνικό καύσιμο. Τούτο δε διότι το
ανώτατο όριο της πυκνότητας ισχύος, που μπορεί να παραχθεί, είναι τάξεις μεγέθους
μεγαλύτερο από τη μέγιστη ικανότητα απαγωγής του από το καύσιμο, με τη σύγχρονη
τεχνολογία.
Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο παραγωγής θερμικής ισχύος στον αντιδραστήρα,
καθορίζεται: (α) από την ανώτατη επιτρεπόμενη θερμοκρασία του υλικού του
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περιβλήματος των ράβδων καυσίμου και (β) από το όριο θερμικής ισχύος που μπορεί να
μεταφερθεί από το καύσιμο στο ψυκτικό. Ώστε, σε αντίθεση με τους λέβητες, στον
πυρηνικό αντιδραστήρα η πυκνότητα ισχύος πρέπει να συγκρατηθεί κάτω από ορισμένα
επιτρεπόμενα όρια.
Η επόμενη σημαντική διαφορά αφορά στην ασφάλεια των δύο συστημάτων και
συνδέεται άμεσα με το μηχανισμό μεταφοράς της θερμότητας.
Στο λέβητα, η μέγιστη θερμοκρασία είναι στη φλόγα των αερίων και έχει κάποιο
ανώτατο όριο, που υπολογίζεται εύκολα από τη θερμότητα της καύσης και από την
ειδική θερμότητα των προϊόντων της καύσης. Στην πράξη, η θερμοκρασία της φλόγας
είναι πάντα μικρότερη από αυτό το μέγιστο. Αν η ροή του ρευστού διακοπεί (π.χ. με
κάποιο έμφραγμα) σε μια από τις σωλήνες, η σωλήνα θα υπερθερμανθεί και το χειρότερο
που μπορεί να συμβεί είναι θραύση της σωλήνας και σταμάτημα της μονάδος, με
σοβαρές βέβαια οικονομικές συνέπειες.
Στον αντιδραστήρα, η θερμότητα παράγεται μέσα στις ράβδους καυσίμου και,
όπως είπαμε, πρακτικά δεν υπάρχει ανώτατο όριο της θερμικής ισχύος που μπορεί να
παραχθεί. Έτσι, κάποια αθέλητη μεγάλη αύξηση της ισχύος του αντιδραστήρα, ή
σημαντική μείωση της ροής του ψυκτικού, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της
θερμοκρασίας πάνω από το σημείο τήξης του περιβλήματος της ράβδου και εισαγωγή
στο ψυκτικό των ραδιενεργών προϊόντων της σχάσης. Ακόμα και μετά την παύση της
λειτουργάς του αντιδραστήρα εξακολουθεί να παράγεται θερμότητα, από τη διάσπαση
των ραδιενεργών προϊόντων της σχάσης. Οι συνέπειες ενός τέτοιου ατυχήματος μπορεί
να είναι πολύ σοβαρές. Οι απαιτήσεις αξιοπιστίας του συστήματος ψύξης και των
υλικών, είναι λοιπόν ιδιαίτερα αυστηρές. Ακόμα και αν δεν συμβεί ρύπανση του
περιβάλλοντος, οι οικονομικές συνέπειες ενός ατυχήματος μπορεί να είναι μεγάλες.
Προκύπτει έτσι η τελευταία ουσιαστική διαφορά των δύο συστημάτων. Στην
πυρηνική μονάδα η ανάγκη για εξαιρετικά προηγμένη τεχνολογία ψύξης, ασφάλειας,
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, θωράκισης από τις ακτινοβολίες κ.λπ., οδηγούν
σε μεγάλο κόστος κατασκευής της μονάδος. Έτσι:
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Το κόστος καυσίμου πάει αντίστροφα. Στη συμβατική μονάδα είναι μεγάλο, στην
πυρηνική είναι μικρό. Αυτό μπορούμε να το δούμε από τη σύγκριση των καυσίμων.

Αυτές είναι οι βασικές διαφορές, συμβατικής-πυρηνικής μονάδος. Η τελευταία
εξηγεί την τάση για μεγάλους πυρηνικούς αντιδραστήρες.
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Ερωτήσεις
1.

Τι ονομάζεται πυρηνικό καύσιμο;

2.

Τι είναι η ράβδος καυσίμου;

3.

Τι ονομάζεται καρδιά του αντιδραστήρα;

4.

Που εμφανίζεται, και σε ποια μορφή, το μέγιστο ποσοστό της ενέργειας
της σχάσης;

5.

Ποιος είναι ο ρόλος του αντιδραστήρα στην ηλεκτροπαραγωγό μονάδα;

6.

Ποια είναι τα ποσοστά της συμβολής κεφαλαίου και καυσίμου στις
συμβατικές και στις πυρηνικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής;
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2.2 Κρισιμότητα: οι τύποι των 4 και των 6
συντελεστών

Συντελεστής πολλαπλασιασμού k
Κρίσιμος, υποκρίσιμος, υπερκρίσιμος αντιδραστήρας
Συντελεστής πολλαπλασιασμού k∞
Συντελεστές ε, η, f, p
Οι τύποι των 4 και των 6 συντελεστών
Ερωτήσεις

Είδαμε ότι το σύνολο σχεδόν της ενέργειας που ελευθερώνεται με τη σχάση
εμφανίζεται τελικά ως θερμότητα και από αυτό το 80% περίπου στη θέση που πραγματοποιείται η σχάση. Χρειάζεται λοιπόν κάποιο ψυκτικό υλικό για να απάγει τη
θερμότητα από το καύσιμο και να την μεταφέρει έξω από την καρδια για την τελική
της χρήση, στις περισσότερες περιπτώσεις την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
΄Αλλα υλικά στον αντιδραστήρα είναι: υλικά των ράβδων που περιέχουν το καύσιμο
και εμποδίζουν την επαφή του με το ψυκτικό, δομικά υλικά, υλικά (απορροφητές νετρονίων) για τον έλεγχο του ρυθμού των αντιδράσεων, υλικά θωράκισης μηχανών και
ανθρώπων από τις ραδιενεργές ακτινοβολίες κ.α.
Ο αντιδραστήρας είναι διάταξη από σχάσιμα και άλλα υλικά, σχεδιασμένη έτσι ώστε (α) οι πυκνότητες των σχασίμων και των άλλων υλικών και (β) η γεωμετρία
της διάταξης να επιτρέπουν αυτοσυντήρητη αλυσωτή αντίδραση σχάσεων με νετρόνια.
Στην καρδιά του αντιδραστήρα, μερικά από τα νετρόνια απορροφώνται σε μη
σχάσιμα υλικά, άλλα διαφεύγουν έξω από αυτήν και τα υπόλοιπα απορροφώνται σε
σχάσιμους πυρήνες και προκαλούν σχάσεις από τις οποίες παράγονται νέα νετρόνια
(Σχήμα 2.2.1).
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Σχήμα 2.2.1 Η τύχη των νετρονίων στην καρδιά του αντιδραστήρα

Ο ρυθμός σχάσεων, άρα και η θερμική ισχύς του αντιδραστήρα, είναι κατά
προσέγγιση ανάλογη προς τον συνολικό αριθμό νετρονίων στην καρδιά. ΄Ετσι, για τη
διατήρηση σταθερής ισχύος είναι απαραίτητη η διατήρηση σταθερού συνολικού αριθμού νετρονίων, άρα η διατήρηση ισοζυγίου μεταξύ ρυθμών παραγωγής και απωλειών νετρονίων. Ο συντελεστής πολλαπλασιασμού k ενός αντιδραστήρα αναφέρεται στο συνολικό ισοζύγιο παραγωγής-απωλειών νετρονίων και ορίζεται,

k≡

ρυθμός παραγωγής νετρονίων
ρυθμός απωλειών νετρονίων

(2.2.1)

⎛ απορρόφηση σε ⎞
⎜
⎟ ⎛ διαφυγή έξω από ⎞
⎟⎟
απώλεια ≡ ⎜ σχάσιμα ή μη ⎟ + ⎜⎜
⎜ σχάσιμα υλικά ⎟ ⎝ την καρδιά ⎠
⎝
⎠

Αν k = 1, ο ρυθμός παραγωγής νετρονίων είναι ίσος προς τον ρυθμό απωλειών
νετρονίων, οπότε ο αριθμός νετρονίων είναι σταθερός στο χρόνο. Άρα και ο ρυθμός
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των σχάσεων, άρα και η ισχύς του αντιδραστήρα, είναι σταθερά στο χρόνο. Στην περίπτωση αυτή ο αντιδραστήρας ονομάζεται κρίσιμος.
Αν k > 1 ο ρυθμός παραγωγής νετρονίων είναι μεγαλύτερος του ρυθμού απωλειών νετρονίων, οπότε ο αριθμός των νετρονίων αυξάνεται με το χρόνο. Κατά συνέπεια ο ρυθμός των σχάσεων (άρα και η ισχύς του αντιδραστήρα) είναι αύξουσα συνάρτηση του χρόνου: στην περίπτωση αυτή ο αντιδραστήρας ονομάζεται υπερκρίσιμος.
Τέλος, αν k < 1 ο αριθμός νετρονίων, ο ρυθμός σχάσεων και η ισχύς είναι
φθίνουσες συναρτήσεις του χρόνου, οπότε ο αντιδραστήρας ονομάζεται υποκρίσιμος.
k<1
k=1

υποκρίσιμος αντιδραστήρας
κρίσιμος

k>1

υπερκρίσιμος

«

(2.2.2)
«

Ο συντελεστής k αναφέρεται στον πολλαπλασιασμό του συνολικού αριθμού
νετρονίων σε ολόκληρο τον όγκο της καρδιάς. Σχετίζεται λοιπόν με τον συνολικό
ρυθμό σχάσεων και τη συνολική ισχύ του αντιδραστήρα. Ο ρυθμός όμως των σχάσεων και η πυκνότητα ισχύος (ισχύς ανά μονάδα όγκου) διαφέρει από θέση σε θέση της
καρδιάς. Η τοπική τιμή των μεγεθών αυτών είναι το ίδιο σημαντική με τη συνολική.
Οι τύποι των τεσσάρων και των έξι συντελεστών, για τον k, αφορούν στους
θερμικούς αντιδραστήρες 1 φυσικού ή εμπλουτισμένου ουρανίου. Θεωρούμε υποθετική διάταξη απείρων διαστάσεων. Σε τέτοια διάταξη είναι φανερό ότι οι διαφυγές νετρονίων είναι μηδέν. Ο k ονομάζεται τότε συντελεστής πολλαπλασιασμού απείρου
συστήματος, συμβολίζεται με k∞ και ορίζεται ως.

k∞ =

1

ρυθμός παραγωγής νετρονίων από όλες τις σχάσεις
(2.2.3)
ρυθμός απορροφήσεων νετρονίων

Στους αντιδραστήρες αυτούς το μέγιστο ποσοστό των σχάσεων πραγματοποιείται με θερμικά νετρόνια.
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Ο k∞ μπορεί να γραφεί ως το γινόμενο των εξής τεσσάρων όρων.

•

(1ος )

ρυθμός παραγωγής νετρονίων από σχάσεις με θερμίκά νετρόνια
•
ρυθμός απορρόφησης θερμικών νετρονίων στο καύσιμο

(2ος )

παραγωγής νετρονίων από όλες τις σχάσεις
k∞ = ρυθμόςρυθμός
παραγωγής νετρονίων από σχάσεις με θερμικά νετρόνια

ρυθμός απορρόφησης θερμικών νετρονίων στο καύσιμο
ρυθμός απορρόφησης θερμικών νετρονίων στην καρδιά
ρυθμός απορρόφησης θερμικών νετρονίων στην καρδιά

•

(3ος )
(4ος )

ρυθμός απορρόφησης νετρονίων όλων των ενεργειών στην καρδιά

συντελεστής ε
Ο (1ος) παράγοντας ονομάζεται συντελεστής σχάσεων με ταχέα νετρόνια, ή
απλά συντελεστής ε

ε ≡

ρυθμός παραγωγής νετρονίων από όλες τις σχάσεις
ρυθμός παραγωγής νετρονίων από σχάσεις με θερμικά νετρόνια
(2.2.3)

Ο ε δίνει το λόγο του ρυθμού παραγωγής νετρονίων από σχάσεις με νετρόνια
όλων των ενεργειών (θερμικά και ταχέα) προς το ρυθμό παραγωγής νετρονίων από
σχάσεις με θερμικά νετρόνια. Τυπικές τιμές του ε είναι μεταξύ ε = 1,03 και ε = 1,15.

συντελεστής η
Ο (2ος) παράγοντας ονομάζεται συντελεστής η του πυρηνικού καυσίμου.

η ≡

ρυθμός παραγωγής νετρονίων από σχάσεις με θερμικά νετρόνια
ρυθμός απορρόφησης θερμικών νετρονίων στο καύσιμο
(2.2.4)
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Ο η δίνει τον αριθμό νετρονίων που παράγονται ανά απορρόφηση θερμικού
νετρονίου στο καύσιμο. Τιμές του η για διάφορα καύσιμα δίνονται στον πίνακα 2.2.1.

Πίνακας 2.2.1: Συντελεστές η και ν (αριθμός νετρονίων ανά σχάση)
Καύσιμο

ν

η

U-233

2,492

2,29

U-235

2,418

2,08

2,418

1,33

(5% U-235)

2,418

1,90

Pu-239

2,871

1,90

φυσικό ουράνιο
(0,7% U-235)
Εμπλουτισμένο

ουράνιο

Είναι η < ν διότι: αν το καύσιμο είναι καθαρό σχάσιμο υλικό, π.χ. U-235, είναι

Σ f < Σ αF = Σ f + Σ γ , όπου Σ f είναι η μακροσκοπική διατομή σχάσης, Σγ και
ΣαF είναι οι μακροσκοπικές διατομές ραδιενεργού ενσωμάτωσης και απορρόφησης

αντίστοιχα, του καυσίμου. Στην περίπτωση φυσικού (ή εμπλουτισμένου) ουρανίου,
το καύσιμο περιέχει πυρήνες U-238 που απορροφούν νετρόνια χωρίς να παθαίνουν
σχάση, οπότε το η του καυσίμου είναι ακόμα μικρότερο. Το γινόμενο,
ηε
δίνει προφανώς το συνολικό αριθμό νετρονίων που παράγονται ανά απορρόφηση θερμικού νετρονίου στο καύσιμο.
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συντελεστής f
O (3) ονομάζεται συντελεστής χρησιμοποίησης θερμικών νετρονίων

f ≡

ρυθμός απορρόφησης θερμικών νετρονίων στο καύσιμο
(2.2.5)
ρυθμός απορρόφησης θερμικών νετρονίων στην καρδιά

Ο f δίνει τον αριθμό θερμικών νετρονίων που απορροφώνται στο καύσιμο ανά
θερμικό νετρόνιο που απορροφάται σε πυρήνα οποιουδήποτε υλικού της καρδιάς
(καύσιμο και λοιπά υλικά). Είναι φανερό ότι το γινόμενο η ε f δίνει το συνολικό αριθμό νετρονίων που παράγονται ανά απορρόφηση θερμικού νετρονίου σε πυρήνα
οποιουδήποτε υλικού της καρδιάς.

συντελεστής p
Ο (4) ονομάζεται πιθανότητα διαφυγής της εκλεκτικής απορρόφησης

p ≡

ρυθμός απορρόφησης θερμικών νετρονίων στην καρδιά
ρυθμός απορρόφησης νετρονίων όλων των ενεργειών στην καρδιά
(2.2.6)

Η p δίνει το ποσοστό των νετρονίων που απορροφώνται ως θερμικά. Αφού
δεν υπάρχουν διαφυγές νετρονίων από τον αντιδραστήρα απείρων διαστάσεων, η τελική τύχη όλων των νετρονίων είναι απορρόφηση. Μερικά από τα νετρόνια
απορροφώνται ως ταχέα κατά την επιβράδυνσή τους, τα υπόλοιπα ως θερμικά. Το
ποσοστό των νετρονίων που απορροφώνται ως θερμικά είναι εκείνο το ποσοστό
νετρονίων που διέφυγαν την απορρόφηση κατά την επιβράδυνση και κατέληξαν
θερμικά. ΄Ετσι ο συντελεστής p δίνει την πιθανότητα διαφυγής της απορρόφησης
κατά την επιβράδυνση. Επειδή στους αντιδραστήρες ουρανίου το μέγιστο ποσοστό
απορροφήσεων μη-θερμικών νετρονίων πραγματοποιείται στις αιχμές εκλεκτικότητας
(συντονισμού) του U-238, η p ονομάζεται πιθανότητα διαφυγής της εκλεκτικής
απορρόφησης.
Με τους ορισμούς αυτούς ο k∞ γράφεται

k∞ = η ε p f

(2.2.7)
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Η σχέση (2.2.7) είναι γνωστή ως τύπος των τεσσάρων συντελεστών. Ο
σπουδαστής, που ενδιαφέρεται, μπορεί να δει τη μαθηματική απόδειξη της (2.2.7) στο
παράρτημα Π2.2
Οι συντελεστές η και ε είναι, σε πρώτη προσέγγιση, ανεξάρτητοι από τη μορφή της ροής Φ (r), όπου r είναι η θέση στην καρδιά. Καθορίζονται πρακτικά από την
ισοτοπική σύσταση του καυσίμου. Στον αντίστοιχο μέσο κύκλο ζωής σε αντιδραστήρα πεπερασμένων διαστάσεων θα ισχύουν, με καλή προσέγγιση, οι ίδιες τιμές η και ε
που ισχύουν σε άπειρο αντιδραστήρα με το ίδιο καύσιμο.
Η τιμή του f εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τις τιμές των σχετικών μακροσκοπικών διατομών στις θερμικές ενέργειες και από τη μορφή της ροής των θερμικών
νετρονίων στην κυψέλη καυσίμου –ψυκτικού- επιβραδυντή. ΄Εχει λοιπόν ισχυρή εξάρτηση από το λόγο των όγκων επιβραδυντή προς καύσιμο. Τυπική τιμή του συντελεστή χρησιμοποίησης θερμικών νετρονίων είναι περίπου f = 0,90.
Ο υπολογισμός της πιθανότητας p διαφυγής της εκλεκτικής απορρόφησης είναι εξαιρετικά δύσκολος. Η p εξαρτάται από τη διάμετρο της ράβδου του καυσίμου
και από το λόγο όγκων επιβραδυντή προς καύσιμο.
Σε ομογενή αντιδραστήρα φυσικού ουρανίου, με αναλογίες επιβραδυντή –
καυσίμου αντίστοιχες μ’ αυτές των ετερογενών, προκύπτει p ≅ 0,70. Χρησιμοποιώντας τυπικές τιμές των η, ε και f προκύπτει:
k∞ = 1,35 ⋅ 1,05 ⋅ 0,90 ⋅ 0,7 = 0,88 < 1 .

Είναι λοιπόν αδύνατον να κατασκευαστεί κρίσιμος ομογενής αντιδραστήρας
με φυσικό ουράνιο, ακόμα και αν οι διαστάσεις του είναι άπειρες. Σε καρδιά πεπερασμένων διαστάσεων ο συντελεστής πολλαπλασιασμού θα είναι ακόμα μικρότερος,
λόγω των διαφυγών νετρονίων έξω από την καρδιά. Στην ετερογενή διάταξη, όπου
το καύσιμο είναι συγκεντρωμένο σε ράβδους, με σαφή διαχωρισμό από τον επιβραδυντή, οι τιμές της p είναι μεγαλύτερες. Σε μια βελτιστοποιημένη διάταξη οι συντελεστές f και p έχουν τιμές 0,9 περίπου.
Σε πεπερασμένο αντιδραστήρα πρέπει να συμπεριληφθεί και η πιθανότητα
διαφυγής νετρονίων από τον αντιδραστήρα. Τα νετρόνια κατατάσσονται σε δύο ομάδες, θερμικά και ταχέα, και ορίζονται δύο πιθανότητες.
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PFNL:

πιθανότητα να μη διαφύγει από την
καρδιά ταχύ νετρόνιο
(2.2.8)

PTNL:

πιθανότητα να μη διαφύγει από την
καρδιά θερμικό νετρόνιο

Ο ισοδύναμος συντελεστής πολλαπλασιασμού ή απλά ο συντελεστής πολλαπλασιασμού ke συστήματος πεπερασμένων διαστάσεων δίνεται από τη σχέση των
έξι συντελεστών,
k e = η ε p f PFNL PTNL =
= k ∞ PFNL PTNL

(2.2.9)

Οπότε:
ke = 1

κρίσιμος αντιδραστήρας
ke > 1

ke < 1

υπερκρίσιμος αντιδραστήρας

(2.2.10)

υποκρίσιμος αντιδραστήρας

΄Οσο πιο μεγάλη είναι η καρδιά, τόσο πιο μικρός είναι ο λόγος της επιφάνειας
προς τον όγκο της καρδιάς, άρα τόσο πιο μικρή η πιθανότητα διαφυγής νετρονίων.
Στους σύγχρονους μεγάλους θερμικούς αντιδραστήρες η συνολική πιθανότητα μηδαφυγής PNL = PFNL PTNL είναι μεγάλη, της τάξης του 0,97.
Όταν ο αντιδραστήρας δεν λειτουργεί, όταν δηλαδή ο νετρονικός πληθυσμός
είναι μηδέν και κατά συνέπεια και ο ρυθμός των σχάσεων και η παραγόμενη θερμική
ισχύς είναι μηδέν, ο αντιδραστήρας πρέπει να είναι υποκρίσιμος. Για την έναρξη λειτουργίας του αντιδραστήρα ο αντιδραστήρας πρέπει να γίνει υπερκρίσιμος. Επί όσο
χρόνο είναι υπερκρίσιμος, ο νετρονικός πληθυσμός αυξάνεται, και κατά συνέπεια,
αυξάνεται συνεχώς ο ρυθμός των σχάσεων και επομένως η παραγόμενη θερμική ισχύς. Όταν η ισχύς φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο, καθιστούμε τον αντιδραστήρα
κρίσιμο, οπότε ο νετρονικός πληθυσμός παραμένει σταθερός στον χρόνο και κατά

154

συνέπεια και ο ρυθμός σχάσεων και η παραγόμενη ισχύς παραμένουν σταθεροί επί
όσο χρονικό διάστημα είναι επιθυμητή η παραγωγή ενέργειας. Όταν θέλουμε «να
κλείσουμε» τον αντιδραστήρα, καθιστούμε το σύστημα υποκρίσιμο, οπότε ο νετρονικός πληθυσμός, κατά συνέπεια και ο ρυθμός των σχάσεων και η παραγόμενη ισχύς,
μειώνονται συνεχώς με το χρόνο μέχρις ότου μηδενισθούν. Γενικά, όταν θέλουμε να
μειώσουμε την παραγόμενη ισχύ, καθιστούμε το σύστημα υποκρίσιμο, όταν θέλουμε
να την αυξήσουμε, το καθιστούμε υπερκρίσιμο και, όταν θέλουμε να την κρατήσουμε
σταθερή, το καθιστούμε κρίσιμο. Το σύστημα σχεδιάζεται έτσι, ώστε να μην είναι
δυνατόν ο ρυθμός αύξησης της ισχύος να υπερβεί κάποια τιμή, δηλαδή ο βαθμός υπερκρισιμότητας να μην μπορεί να υπερβεί ορισμένη τιμή.
Οι υπολογισμοί κρισιμότητας γίνονται με την επίλυση των εξισώσεων του νετρονικού πληθυσμού με αριθμητικές μεθόδους σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι υπολογισμοί των τεσσάρων (ή έξι) συντελεστών είναι προσεγγιστικοί. ΄Ετσι οι σχέσεις
των τεσσάρων και έξι συντελεστών χρησιμοποιούνται μόνο για χοντρικές εκτιμήσεις.
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Ερωτήσεις
1. Πως ορίζεται ο συντελεστής πολλαπλασιασμού;
2. Τι συμβαίνει όταν ο αντιδραστήρας είναι κρίσιμος, υπερκρίσιμος, υποκρίσιμος;
3. Ποια η φυσική σημασία των συντελεστών του ke, η , ε, p, f, pfnl, ptnl;

156

2.3 Πυρηνικά καύσιμα – Αναπαραγωγή
Για την πρόκληση σχάσης των πυρήνων

Th-232, U-238, Pu-240, Pu-242

υπάρχει, όπως είδαμε, κατώφλι ενέργειας του νετρονίου της τάξης του 1 MeV. Μολονότι
ένα ποσοστό των νετρονίων που προκύπτουν από την σχάση των πυρήνων αυτών έχει
ενέργεια μεγαλύτερη από το κατώφλι, τα περισσότερα επιβραδύνονται με σκεδάσεις σε
ενέργειες χαμηλότερες από το κατώφλι. Το γεγονός αυτό μαζί με τις μεγάλες τιμές του
λόγου α = σγ / σf που τους χαρακτηρίζουν, κάνει αδύνατη τη σχεδίαση κρίσιμης διάταξης
με πυρηνικό καύσιμο οποιονδήποτε από τους πυρήνες αυτούς. Έτσι οι μόνοι που
μπορούν να δώσουν αυτοσυντήρηση αλυσωτή αντίδραση είναι οι σχάσιμοι πυρήνες
U-233,

U-235,

Pu-239,

Pu-241

Από αυτούς μόνο το U-235 βρίσκεται στη φύση σε αξιόλογες ποσότητες, ως
συστατικό του φυσικού ουρανίου σε ποσοστό 0,7% κατά βάρος. Το φυσικό ουράνιο
αποτελείται από U-238 κατά κύριο λόγο (ποσοστό ~99,3% κατά βάρος) από ασήμαντο
ποσοστό U-234 (~0,005%) και από U-235.
Φυσικό ουράνιο χρησιμοποιήθηκε στους πρώτους θερμικούς αντιδραστήρες και
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται και σήμερα σε ορισμένους τύπους θερμικών
αντιδραστήρων. Η χαμηλή όμως τιμή του συντελεστή η του φυσικού ουρανίου (η=1,33,
πίνακας 2.2.1) θέτει σημαντικούς περιορισμούς στην επιλογή των υλικών της καρδιάς
του αντιδραστήρα (πρέπει να έχουν μικρές διατομές απορρόφησης νετρονίων για να είναι
εφικτή η σχεδίαση διάταξης με ke ≥ 1). Το πλεονέκτημα του φυσικού ουρανίου είναι η
αποφυγή του μεγάλου κόστους του εμπλουτισμένου ουρανίου και, για ορισμένες χώρες,
η αποφυγή της εξάρτησης από τις χώρες που έχουν τεχνογνωσία και εγκαταστάσεις
εμπλουτισμού.
Εμπλουτισμένο ονομάζεται το ουράνιο με περιεκτικότητα σε U-235 μεγαλύτερη
από το 0,7% του φυσικού ουρανίου. Εμπλουτισμός του καυσίμου ονομάζεται ο λόγος της
μάζας U-235 προς τη μάζα U-235 και U-238 του καυσίμου. Ο εμπλουτισμός του
ουρανίου στους σύγχρονους θερμικούς αντιδραστήρες φτάνει μέχρι ~3%. Με τον
εμπλουτισμό αυξάνεται ο συντελεστής η του καυσίμου, διευκολύνεται έτσι η
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πραγματοποίηση κρίσιμης διάταξης και μειώνονται οι περιορισμοί στην επιλογή των
άλλων υλικών της καρδιάς του αντιδραστήρα.
Οι πυρήνες U-233 και Pu-239 δεν απαντώνται στη φύση σε σημαντικές
ποσότητες, είναι κατασκευάσματα του ανθρώπου και προκύπτουν από τις αντιδράσεις.

238

U ( η, γ )

232

−

β
U ⎯⎯→

239

Th ( η, γ)

239

23 min

−

β
Th ⎯⎯→

233

22 min

−

β
Ν p ⎯⎯→
2,3 d

233

−

β
Pa ⎯⎯→
27 d

239

Pu

233

U

(2.3.1)

(2.3.2)

Οι πυρήνες που μετασχηματίζονται σε σχάσιμους με απορρόφηση νετρονίου
ονομάζονται γόνιμοι. Από αυτούς οι πιο σημαντικοί είναι το Τh-232 και το U-238 διότι
βρίσκονται στη φύση σε μεγάλη αφθονία. Το μέγιστο ποσοστό του καυσίμου στους
θερμικούς αντιδραστήρες αποτελείται από U-238. Ακόμα και στους θερμικούς
αντιδραστήρες εμπλουτισμένου ουρανίου το ποσοστό U-238 είναι μεγαλύτερο από 97%.
Πραγματοποιείται έτσι, σε όλους τους αντιδραστήρες ουρανίου, μετατροπή U-238 σε
σχάσιμο Pu-239.
Ονομάζεται λόγος μετατροπής (conversion ratio) το μέγεθος

CR ≡

μέσος ρυθμός παραγωγής σχασίμων πυρήνων
μέσος ρυθμός καταστροφής σχασίμων πυρήνων

(3.2.3)

Τυπικές τιμές του λόγου μετατροπής είναι: για αντιδραστήρες φυσικού ουρανίου
CR ≅ 0,83 και για αντιδραστήρες εμπλουτισμένου ουρανίου CR ≤ 0,65. Το ποσό του
φυσικού ουρανίου που μπορεί, θεωρητικά, να χρησιμοποιηθεί είναι το άθροισμα του U235 και του Pu-239 που παρήχθη από U-338. Αυτό, ως ποσοστό του φυσικού ουρανίου
είναι ~4,1% σε αντιδραστήρες φυσικού ουρανίου και ~2% σε αντιδραστήρες
εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι πραγματικές τιμές είναι περίπου το μισό αυτών των
θεωρητικών τιμών.
Με

ή χωρίς εμπλουτισμό, στους θερμικούς αντιδραστήρες ουρανίου

χρησιμοποιείται ελάχιστο ποσοστό του φυσικού ουρανίου. Προφανές είναι το
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ενδιαφέρον για αντιδραστήρες με CR > 1. Στην περίπτωση αυτή ο αντιδραστήρας
παράγει περισσότερο σχάσιμο υλικό από όσο καταναλώνει, οπότε ονομάζεται
αναπαραγωγικός αντιδραστήρας και ο λόγος μετατροπής ονομάζεται λόγος
αναπαραγωγής. Για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή πρέπει προφανώς ο συντελεστής η
του σχάσιμου υλικού να είναι η > 2. Με καύσιμο U-235 ή Pu-239 σε θερμικό
αντιδραστήρα, είναι η<2. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι η κατασκευή αναπαραγωγικού
θερμικού αντιδραστήρα δεν αποτελεί πρακτική πρόταση.
Σημαντική παράμετρος στους αναπαραγωγικούς αντιδραστήρες είναι ο χρόνος
διπλασιασμού στον αντιδραστήρα DR. Αυτός ορίζεται ως ο χρόνος που χρειάζεται ο
αντιδραστήρας για να παράγει ποσότητα σχάσιμου υλικού, επί πλέον αυτής που
χρειάζεται ο ίδιος για τη συνεχή λειτουργία του, ίση προς την αρχική ποσότητα σχάσιμου
υλικού του αντιδραστήρα. Ποσότητα δηλαδή ικανή για την συνέχιση της λειτουργίας του
και, επί πλέον αυτής για την παραγωγή του σχάσιμου υλικού που χρειάζεται για να
αρχίσει η λειτουργία ενός άλλου ίδιου αντιδραστήρα.
Οι αναπαραγωγικοί αντιδραστήρες θα έχουν αξιόλογη συμβολή στη λύση του
ενεργειακού προβλήματος αν ο χρόνος DR είναι περίπου ο ίδιος με το χρόνο
διπλασιασμού της ζήτησης ενέργειας στη σύγχρονη κοινωνία. ο τελευταίος είναι της
τάξης των 10 με 15 έτη περίπου. Ο DR εξαρτάται από τον λόγο αναπαραγωγής και από
άλλες παραμέτρους, όπως είναι η ισχύς του αντιδραστήρα, η θερμική απόδοση κ.ά.
Αντιδραστήρες ταχέων νετρονίων ονομάζονται εκείνοι οι αντιδραστήρες στους
οποίους το μέγιστο ποσοστό των σχάσεων πραγματοποιείται με ταχέα νετρόνια, δηλαδή
νετρόνια ενέργειας από 100 keV μέχρι ~15 MeV. Στην περιοχή αυτή ο συντελεστής η
είναι σημαντικά μεγαλύτερος από 2, οπότε αναπαραγωγή είναι πράγματι δυνατή. Επειδή
όμως οι διατομές σχάσης σf με ταχέα νετρόνια είναι της τάξης μερικών barns, ενώ με
θερμικά νετρόνια η σf είναι μερικές εκατοντάδες barns, χρειάζεται εμπλουτισμένο
καύσιμο (20% περίπου). Χρειάζεται ακόμα η χρησιμοποίηση υλικών με μεγάλο μαζικό
αριθμό για να περιοριστεί, όσο γίνεται, η επιβράδυνση των νετρονίων. Στους σύγχρονους
αναπαραγωγικούς αντιδραστήρες ταχέων νετρονίων, που ψύχονται με υγρό νάτριο,
υπολογίζεται ότι είναι πραγματοποιήσιμος λόγος αναπαραγωγής περίπου ίσος με 1,2. Ο
χρόνος διπλασιασμού σε τέτοιο αντιδραστήρα εκτιμάται ότι είναι περίπου 10 με 15 έτη.
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Ερωτήσεις
Τι είναι:
-εμπλουτισμός
- λόγος μετατροπής
- αναπαραγωγικός αντιδραστήρας
- λόγος αναπαραγωγής.
- χρόνος διπλασιασμού
- χρόνος διπλασιασμού
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2.4 Συγκρότηση πυρηνικού αντιδραστήρα.
Πυρηνικό καύσιμο
ή απλώς καύσιμο (fuel) ονομάζεται το σχάσιμο υλικό (U-233, U-235, Pu-239 ή
Pu-241), μαζί με τα αντίστοιχα ισότοπα που το συνοδεύουν και στη χημική μορφή με την
οποία τοποθετείται στον αντιδραστήρα. Έτσι στους αντιδραστήρες που χρησιμοποιούν
ουράνιο, και που αποτελούν σήμερα τη μέγιστη πλειοψηφία, το καύσιμο είναι UO2 ή
UC. Ένα μικρό ποσοστό του ουρανίου στο UO2 (αντίστοιχα στο UC) είναι U-235, ενώ το
λοιπό είναι U-238.

Εμπλουτισμός
(enrichment) ορίζεται το μέγεθος e,
e = Ν 5 /( Ν 5 + Ν 8 )

(2.4.1)

όπου Ν5 και Ν8 είναι η πυκνότητα ατόμων (άτομα/cm3) U-235 και U-238
αντίστοιχα.

+
Φωτογραφία 2.4.1. Δισκία καυσίμου
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ράβδος καυσίμου
Στους περισσότερους τύπους αντιδραστήρων το καύσιμο είναι σε δισκία, όπως
αυτά της φωτογραφίες 2.4.1, τα οποία συγκρατούν τα στερεά προϊόντα της σχάσης. Τα
δισκία είναι τοποθετημένο μέσα σε λεπτό, μεταλλικό, κυλινδρικό περίβλημα (fuel can,
cladding). Σκοπός του περιβλήματος είναι να εγκλωβίσει τα ραδιενεργά προϊόντα της
σχάσης, να μην επιτρέψει τη διαρροή τους στο ψυκτικό της καρδιάς του αντιδραστήρα.
Το σύνολο του περιβλήματος και του καυσίμου που περιέχεται σε αυτό, ονομάζεται
ράβδος καυσίμου (fuel element, pin, rod, Φωτ. 2.4.2).

Συστάδα
ή υποσυστάδα καυσίμου (fuel assembly, subassembly, bundle) θα ονομάσουμε
το σύνολο των ράβδων που έχουν συναρμολογηθεί και στερεωθεί σε ενιαίο συγκρότημα,
με κατάλληλη (συνήθως μεταλλική) δομή ώστε να διατηρείται η μεταξύ των ράβδων
απόσταση (Φωτ. 2.4.2). Περιέχει, συνήθως, μερικές δεκάδες

ράβδων καυσίμου.

Αποτελεί τη μικρότερη μονάδα τοποθέτησης (ή απομάκρυνσης) καυσίμου στην καρδιά
του αντιδραστήρα, η οποία περιέχει μερικές εκατοντάδες συστάδων.
Σε ορισμένους τύπους αντιδραστήρων η συστάδα καυσίμου είναι τοποθετημένη
μέσα σε μεταλλικό πολυγωνικό σωλήνα (σχήμα 2.5.4), που αποτελεί δομικό στοιχείο της
συστάδας και ταυτόχρονα οδηγό του ψυκτικού. Θα το ονομάσουμε περιτύλιγμα
(wrapper) ή χιτώνιο της συστάδας.

Φωτογραφία. 2.4.2: Ράβδοι και συστάδα καυσίμου αντιδραστήρα PWR.
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Το ψυκτικό ρέει γύρω από τις ράβδους καυσίμου και απάγει τη θερμότητα, που
παράγεται μέσα σ’ αυτές, από τις σχάσεις. Το ψυκτικό μπορεί να είναι υγρό, όπως είναι
το ελαφρύ ύδωρ (κοινό Η2Ο), το βαρύ ύδωρ (D2O) και το υγρό νάτριο (μέταλλο), ή αέριο
όπως είναι το CO2 και το ήλιο.

Καρδιά ή πυρήνας
του αντιδραστήρα ονομάζεται το σύνολο της διάταξης καυσίμου, επιβραδυντή
και ράβδων ελέγχου, μέσα στη οποία πραγματοποιούνται οι σχάσεις.

Θερμοδυναμικά κύκλα
Καθοριστικής σημασίας για τη δυναμική συμπεριφορά, τον αυτόματο έλεγχο, την
ασφάλεια, το ισοζύγιο νετρονίων και γενικά για το σχεδιασμό του αντιδραστήρα είναι το
θερμοδυναμικό κύκλο του αντιδραστήρα. Διακρίνονται δύο κύκλα, απλοποιημένη
περιγραφή των οποίων ακολουθεί.
(α) έμμεσο κύκλο
(σχήμα 2.2.1.β). Το ψυκτικό ρέει γύρω από τις ράβδους καυσίμου και απάγει τη
θερμότητα που παράγεται στο καύσιμο από τις σχάσεις. Εξέρχεται από την έξοδο της
καρδιάς σε μεγάλη θερμοκρασία και πίεση. Από εκεί οδηγείται στο πρωτεύον εναλλάκτη
θερμότητας, όπου μεταφέρει θερμική ενέργεια σε νερό που ρέει στο δευτερεύον του
εναλλάκτη, με αποτέλεσμα την παραγωγή ατμού στο δευτερεύον. Ο εναλλάκτης
θερμότητας ονομάζεται ατμοπαραγωγός (steam generator). Το ψυκτικό βγαίνει από το
πρωτεύον του ατμοπαραγωγού σε χαμηλή θερμοκρασία και πίεση και οδηγείται στην
είσοδο της καρδιάς. Κλείνει έτσι το κύκλωμα του ψυκτικού ή πρωτεύον κύκλωμα.
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Σχήμα 2.2.1: Κύκλα ηλεκτροπαραγωγών πυρηνικών αντιδραστήρων.

Από την έξοδο του ατμοπαραγωγού ο ατμός οδηγείται στην είσοδο του
ατμοστροβίλου, όπου η ενέργειά του μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια της φτερωτής
του ατμοστροβίλου, ο οποίος κινεί τη γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος. Ο ατμός που
εξέρχεται από τον ατμοστρόβιλο έχει χαμηλή θερμοκρασία και πίεση. Ο ατμός, από την
έξοδο του ατμοστροβίλου οδηγείται στον συμπυκνωτή, όπου ψυχόμενος μετατρέπεται
σε κορεσμένο νερό, για να οδηγηθεί και πάλι στην ατμοπαραγωγό μονάδα, για την
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περαιτέρω παραγωγή ατμού. Το ψυκτικό νερό του συμπυκνωτή αντλείται από ποταμό ή
θάλασσα ή αποτελεί μέρος κλειστού κυκλώματος, οπότε ψύχεται με ατμοσφαιρικό αέρα
σε πύργους ψύξης.
(β) στο άμεσο
κύκλο (σχήμα 2.2.1.α) δεν μεσολαβεί εναλλάκτης θερμότητας μεταξύ της
καρδιάς του αντιδραστήρα και του ατμοστροβίλου.
Στους εν λειτουργία αντιδραστήρες άμεσου κύκλου, το ψυκτικό είναι νερό και η
παραγωγή ατμού γίνεται με βρασμό του ίδιου του ψυκτικού στην καρδιά του
αντιδραστήρα. Ο ατμός οδηγείται από την έξοδο της καρδιάς κατ’ ευθείαν στην είσοδο
του ατμοστροβίλου.

ράβδοι ελέγχου
Έίναι ράβδοι από υλικά με μεγάλη διατομή απορρόφησης νετρονίων. Τέτοιες
κινητές ράβδοι αποτελούν τον πλέον συνήθη τρόπο ελέγχου του ρυθμού σχάσεων στην
καρδιά του αντιδραστήρα (σχήμα 2.4.2). Η βύθιση στην καρδιά ή η απομάκρυνση από
αυτήν των ράβδων ελέγχου, μεταβάλλει τον αριθμό νετρονίων που απορροφούνται,
οπότε μεταβάλλει τον αριθμό νετρονίων που είναι διαθέσιμα για την πρόκληση σχάσεων.
Μεταβάλλει έτσι τον συντελεστή πολλαπλασιασμού (κεφ. 2.2) του αντιδραστήρα. Ο
έλεγχος του ρυθμού σχάσεων μπορεί να γίνει και με άλλους τρόπους, όπως π.χ. με τη
διάλυση ισχυρών απορροφητών νετρονίων στο ψυκτικό. Τα πλέον συνήθη υλικά των
ράβδων ελέγχου, και γενικότερα των στοιχείων ελέγχου (control elements), είναι
κράματα ή χημικές ενώσεις βορίου, γαδολινίου και καδμίου.
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Σχήμα 2.4.2: Σχηματικό διάγραμμα ράβδων ελέγχου.

Δοχείο πίεσης.
Η καρδιά του αντιδραστήρα και ο σχετικός εξοπλισμός του πρωτεύοντος
κυκλώματος του ψυκτικού περιέχονται, συνήθως, μέσα σε δοχείο πίεσης (σχήμα 2.4.2
και 2.4.3).

Βιολογική θωράκιση
(συνήθως κοινό νερό ή σκυρόδεμα πάχους ολίγων μέτρων) περιβάλλει το δοχείο
του αντιδραστήρα, με σκοπό την εξασθένηση των ακτινοβολιών, για την προστασία των
εργαζομένων στον αντιδραστήρα.
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Σχήμα 2.4.3.

Φράγματα εγκλωβισμού
Ήδη, με τον ορισμό του δοχείου πίεσης, εισήχθη ορολογία σχετική με την
ασφάλεια των αντιδραστήρων. Δεν θα αναπτυχθεί εδώ το εξαιρετικά σοβαρό και
πολύπλοκο αντικείμενο της ασφάλειας. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει γνώση της θεωρίας των
αντιδραστήρων, ιδιαίτερα της δυναμικής, καθώς και της θεωρίας μεταφοράς θερμότητας.
Θα θιγούν εδώ θέματα ασφάλειας μόνο στο βαθμό που χρειάζεται για την κατανόηση της
συγκρότησης μιας πυρηνικής μονάδας και της σχετικής ορολογίας. Ο κύριος στόχος των
συστημάτων ασφάλειας είναι η εξασφάλιση πολλαπλών διαδοχικών φραγμάτων
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εγκλωβισμού των ραδιενεργών προϊόντων της σχάσης, με σκοπό την ελαχιστοποίηση
της πιθανότητας διαρροής των στο περιβάλλον. Η υλοποίηση της αρχής αυτής είναι
διαφορετική στους διαφόρους τύπους αντιδραστήρων, έχει όμως τα εξής κοινά
χαρακτηριστικά σε όλους σχεδόν τους αντιδραστήρες.
Το πρώτο φράγμα είναι το ίδιο το καύσιμο. Στους περισσότερους αντιδραστήρες
το καύσιμο είναι στερεό, συνήθως κεραμικό UO2 (σημείο τήξης 2860°C), στη μορφή των
μικρών κυλινδρικών δισκίων της φωτογραφίας 2.4.1. Τα στερεά προϊόντα της σχάσης
εγκλωβίζονται μέσα στο ίδιο το δισκίο. Τα αέρια όμως προϊόντα της σχάσης, όπως είναι
τα ραδιοϊσότοπα του κρυπτού, του ξένου και του ιωδίου, διαφεύγουν από τα δισκία με
αργό ρυθμό.
Το δεύτερο φράγμα είναι το ερμητικά κλεισμένο περίβλημα της ράβδου
καυσίμου, το οποίο εγκλωβίζει τα αέρια προϊόντα της σχάσης. Το δακτυλιοειδές κενό
μεταξύ των δισκίων και του περιβλήματος, καθώς επίσης και ο χώρος πάνω από τα
δισκία, περιέχουν αδρανές αέριο ήλιο. Στην αρχή της παραμονής της ράβδου καυσίμου
στην καρδιά του αντιδραστήρα η πιθανότητα διαρροής αερίων από το περίβλημα είναι
ασήμαντη. Καθώς όμως η ράβδος παραμένει 3 ή 4 έτη στην καρδιά, δηλαδή σε
περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας και έντονου βομβαρδισμού με νετρόνια, το υλικό του
περιβλήματος καταπονείται, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μικρών ρωγμών και οπών από
τις οποίες διαφεύγουν ραδιενεργά αέρια στο ψυκτικό. Το ποσοστό των ράβδων από τις
οποίες διαφεύγουν αέρια είναι της τάξης του 0,2%, κοντά στο τέλος της παραμονής των
στην καρδιά του αντιδραστήρα.
Το τρίτο φράγμα εγκλωβισμού των προϊόντων της σχάσης είναι το δοχείο πίεσης
και το κύκλωμα του ψυκτικού (σχήμα 2.4.3). Ενδέχεται όμως να μην παραμείνει το
κύκλωμα του ψυκτικού (σωληνώσεις κ.λπ.) 100% στεγανό, χωρίς την παραμικρή
διαρροή, σε όλη τη διάρκεια ζωής του αντιδραστήρα και να υπάρξουν μικρές διαρροές
ραδιενεργών προϊόντων από το πρωτεύον κύκλωμα του ψυκτικού, ακόμα και κατά τη
διάρκεια της ομαλής λειτουργίας του αντιδραστήρα. Ως εκ τούτου, εγκαθίσταται, στο
εξωτερικό όλης της έκτασης του πρωτεύοντος κυκλώματος, σύστημα ανιχνευτών
ραδιενέργειας για την έγκαιρη διάγνωση διαρροών ραδιενεργών προϊόντων ακόμα και σε
χαμηλά επίπεδα ραδιενέργειας. Εγκαθίστανται επίσης αισθητήρες διαρροής ψυκτικού για
τη έγκαιρη διάγνωση μικρών διαρροών, ώστε να διορθωθούν εγκαίρως.
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άμυνα σε βάθος
Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και οι διαδικασίες λειτουργίας των πυρηνικών
αντιδραστήρων διέπονται από την ονομαζόμενη, στην τεχνική γλώσσα, άμυνα σε βάθος.
Σύμφωνα με αυτήν:
(α) πρέπει να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να εκκινήσει οποιοδήποτε πιθανό
ατύχημα. Επιβάλλεται η πιθανότητα αυτή να είναι μικρότερη από προδιαγεγραμμένη
τιμή.
(β) επιπλέον αυτού, επιβάλλεται το σύστημα να έχει σχεδιαστεί και να λειτουργεί
έτσι, ώστε αν το ατύχημα εκκινήσει, να αποτρέψει την ανάπτυξη του ατυχήματος και να
επαναφέρει τον αντιδραστήρα σε ασφαλή κατάσταση. Η πιθανότητα να συμβεί μεγάλο
ατύχημα πρέπει να είναι μικρότερη από τιμή προδιαγεγραμμένη από τους κανονισμούς
της χώρας στην οποία εγκαθίσταται ο αντιδραστήρας και
(γ) επί πλέον της ελαχιστοποίησης της πιθανότητας να συμβεί μεγάλο ατύχημα,
αν παρ’όλα αυτά το ατύχημα συμβεί, επιβάλλεται ο σχεδιασμός και η κατασκευή να
είναι τέτοιες, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι συνέπειες στο περιβάλλον και την υγεία του
πληθυσμού.

δοχείο εγκλωβισμού
Προκύπτει λοιπόν, από το (γ), η ανάγκη του τελευταίου φράγματος, του δοχείου
εγκλωβισμού (Containment vessel, σχήμα 2.4.3). Αυτό είναι κατασκευασμένο από
οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους τουλάχιστον ενός μέτρου και επενδεδυμένο εσωτερικά με
στεγανό χαλύβδινο έλασμα 1 . Το δοχείο εγκλωβισμού σχεδιάζεται και κατασκευάζεται
έτσι, ώστε να αντέχει τις αναμενόμενες μεγάλες πιέσεις και να εγκλωβίσει εντός αυτού
τα ραδιενεργά προϊόντα, να μην επιτρέψει τη διαρροή τους στο περιβάλλον, στην
περίπτωση μεγάλου ατυχήματος κατά το οποίο θα έχουν διαρρεύσει μέσα στο δοχείο
εγκλωβισμού μεγάλες ποσότητες ραδιενεργών υλικών, ατμών και αερίων.
1

Ο σχεδιασμός των αντιδραστήρων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ηρκείτο στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας να
συμβεί το μεγάλο ατύχημα τήξης της καρδιάς και δεν εμφορείτο από τη φιλοσοφία της άμυνας σε βάθος. Έτσι, οι
αντιδραστήρες RMBK, σαν αυτόν του Τσέρνομπιλ (στον οποίο έγινε το ατύχημα το 1986), και οι τέσσερεις
παλαιότεροι του Κοσλοντούι (Βουλγαρία) δεν διαθέτουν δοχείο εγκλωβισμού. Οι σύγχρονοι ρωσικοί αντιδραστήρες
πεπιεσμένου ύδατος (δύο τέτοιοι λειτουργούν στο Κοσλοντούι) έχουν παρόμοιο σχεδιασμό με τους αντίστοιχους
της «Δύσης» και διαθέτουν δοχείο εγκλωβισμού.
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Η πίεση μέσα στο δοχείο εγκλωβισμού διατηρείται, υπό συνήθεις συνθήκες
ομαλής λειτουργίας, ελαφρά χαμηλότερη από την ατμοσφαιρική ώστε να μην υπάρχουν
διαρροές αέρα από το δοχείο προς το περιβάλλον. Δεδομένου ότι το εσωτερικό του
δοχείου είναι χώρος εργασίας προσωπικού, η ατμόσφαιρα του δοχείου καθαρίζεται
συνεχώς με κατάλληλα φίλτρα που συγκρατούν αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία
ενδέχεται να είναι ραδιενεργά, να έχουν προκύψει από μικρές διαρροές από το πρωτεύον
κύκλωμα. Στο εσωτερικό του δοχείου υπάρχουν κατάλληλα συστήματα ανιχνευτών και
έγκαιρης προειδοποίησης, για τυχόν σημαντική αύξηση της ραδιενέργειας. Το δοχείο
είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση, ακόμα και σε συνθήκες ατυχήματος, να
μην επιτρέψει τη διαρροή ραδιενεργών υλικών προς το περιβάλλον.
Με τη λειτουργία του αντιδραστήρα μειώνεται, λόγω των σχάσεων, η ποσότητα
του σχασίμου υλικού, μειώνεται ο εμπλουτισμός του καυσίμου και αυξάνεται η
ποσότητα των ραδιενεργών προϊόντων της σχάσης στις ράβδους καυσίμου. Εξάντληση
καυσίμου (fuel burnup) ονομάζεται η μείωση του εμπλουτισμού του καυσίμου, λόγω
των σχάσεων, στις ράβδους καυσίμου. Όταν η εξάντληση συστάδων καυσίμου υπερβεί
δεδομένη τιμή, όταν δηλαδή ο εμπλουτισμός των γίνει μικρότερος από δεδομένη τιμή, οι
συστάδες αυτές είναι ακατάλληλες για τη διατήρηση της κρισιμότητας του
αντιδραστήρα. Πραγματοποιείται λοιπόν περιοδική αντικατάσταση εξαντλημένου
καυσίμου με φρέσκο. Οι συστάδες που περιέχουν εξαντλημένο καύσιμο απομακρύνονται
από την καρδιά και αποθηκεύονται σε δεξαμενή νερού (δεξαμενή εξαντλημένου
καυσίμου, Spent fuel pond, φωτογραφία 2.4.3), όπου και παραμένουν μερικούς μήνες
μέχρις ότου η ραδιενέργεια που εκπέμπουν πέσει σε ανεκτά επίπεδα.
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Φωτογραφία 2.4.3. Δεξαμενή εξαντλημένου καυσίμου.
Μετά από αυτό, απομακρύνονται από τον αντιδραστήρα και μεταφέρονται σε
εργοστάσιο ανακύκλωσης καυσίμου και επεξεργασίας ραδιενεργών καταλοίπων ή, σε
περίπτωση που πολιτική είναι η αντιμετώπιση του καμένου καυσίμου ως κατάλοιπου,
αυτό μεταφέρεται σε εγκατάσταση διαχείρισης καταλοίπων. Το νερό της δεξαμενής
εξαντλημένου καυσίμου έχει διπλό ρόλο: βιολογική θωράκιση των εργαζομένων και
ψύξη των ράβδων του καυσίμου.
Oι αντιδραστήρες που χρησιμοποιούνται για έρευνα, και για την παραγωγή
ραδιοϊσοτόπων, ονομάζονται πειραματικοί αντιδραστήρες. Σχεδόν πάντα, η θερμική
τους ισχύς είναι μικρή, από μερικές εκατοντάδες W έως μερικές δεκάδες MW. Η θερμική
ισχύς των, συνήθως, δεν χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά
απάγεται από την καρδιά και αποτίθεται στο περιβάλλον.
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Πυρηνικός αντιδραστήρας ισχύος (Nuclear Power Reactor) ονομάζεται ο
αντιδραστήρας που έχει μεγάλη θερμική ισχύ. Αντιδραστήρες ισχύος χρησιμοποιούνται
κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σε μικρό αριθμό αντιδραστήρων ισχύος
γίνεται χρήση της θερμότητας που παράγεται στον αντιδραστήρα σε βιομηχανικές
διαδικασίες ή/και για τη θέρμανση πόλεων. Πυρηνικοί αντιδραστήρες ισχύος
χρησιμοποιούνται επίσης για την πρόωση πλοίων και υποβρυχίων.
Επιβραδυντής χρησιμοποιείται στους θερμικούς αντιδραστήρες (κεφ. 1.8) για
την επιβράδυνση των ταχέων νετρονίων της σχάσης. Τυπικά υλικά επιβραδυντών είναι
το ελαφρύ ύδωρ, το βαρύ ύδωρ και ο γραφίτης (C).
Ο ανακλαστής είναι υλικό που περιβάλλει την καρδιά του αντιδραστήρα, με
σκοπό την ανάκλαση πίσω σ’ αυτήν νετρονίων που διαφεύγουν από την καρδιά (σχήμα
2.4.3). Πραγματοποιείται έτσι οικονομία νετρονίων. Το υλικό του ανακλαστή πρέπει να
έχει μικρή διατομή απορρόφησης και μεγάλη διατομή σκέδασης νετρονίων, ιδιότητες
δηλαδή ίδιες με αυτές του επιβραδυντή. Γι’ αυτό τα υλικά επιβραδυντή και ανακλαστή
είναι, σχεδόν πάντα, τα ίδια.
Θερμική θωράκιση. Η καρδιά περιέχει τα προϊόντα της σχάσης και αποτελεί
ισχυρή πηγή ραδιενέργειας. Διαφεύγουν από αυτήν νετρόνια και άλλες ακτινοβολίες
όπως β και γ, με αποτέλεσμα την καταπόνηση των υλικών των εξαρτημάτων που
βρίσκονται γύρω της. Η σύγκρουση των νετρονίων με τους πυρήνες των υλικών
προκαλεί αλλοιώσεις της δομής, και κατά συνέπεια αλλοιώσεις των ιδιοτήτων, των
υλικών. Τόσο τα νετρόνια όσο και τα άλλα σωματίδια που διαφεύγουν από την καρδιά
εναποθέτουν ενέργεια στα υλικά καθώς συγκρούονται με, ή απορροφώνται από, τους
πυρήνες των. Δημιουργούνται έτσι διάσπαρτες πηγές θερμότητας στα υλικά γύρω από
την καρδιά, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη διαφορικών θερμικών τάσεων και την
καταπόνηση των υλικών. Παρεμβάλλεται λοιπόν μεταξύ καρδιάς και των εξαρτημάτων
του αντιδραστήρα σιδηρό ή χαλύβδινο έλασμα, πάχους μερικών εκατοστών, με σκοπό
την απορρόφηση ακτινοβολιών και τη μείωση της έντασής τους σε επίπεδα ανεκτά, όσον
αφορά στην προστασία των εξαρτημάτων. Το έλασμα αυτό ονομάζεται θερμική
θωράκιση (thermal shielding, Σχήμα 2.2.3).
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Η εξάντληση καυσίμου είναι αύξουσα συνάρτηση του λόγου της συνολικής
θερμικής ενέργειας που παρήγαγε μία ποσότητα καυσίμου, σε όλη τη διάρκεια
παραμονής της ποσότητας αυτής στην καρδιά, δια της μάζας αυτής. Ως εκ τούτου, ο
λόγος αυτός χρησιμοποιείται, στην πράξη, ως μέτρο της εξάντλησης καυσίμου, με
μονάδα 1ΜW επί 1 ημέρα ανά τόνο ουρανίου και συμβολίζεται MWD/TU ( MWatt Days
/ Tone of Uranium).
Νετρονική ακτινοβόληση (neutron fluency) ή απλώς ακτινοβόληση (fluency)
ενός υλικού ονομάζεται ο συνολικός αριθμός νετρονίων που έχει διέλθει ανά μονάδα
επιφάνειας του υλικού. Είναι δηλαδή η ακτινοβόληση, σε κάποιο σημείο του υλικού, το
ολοκλήρωμα της ροής νετρονίων στο χρόνο, στο σημείο αυτό του υλικού. Αν π.χ. κάποιο
σημείο του υλικού δεχθεί σταθερή ροή Φ επί χρόνο t, τότε η ακτινοβόληση στο σημείο
αυτό είναι Φ t. Η φυσική μονάδα της ακτινοβόλησης είναι νετρόνια cm–2. Η καταπόνηση
των υλικών είναι αύξουσα συνάρτηση της νετρονικής ακτινοβόλησης που έχουν δεχθεί.
Η δε ακτινοβόληση είναι, και αυτή, αύξουσα συνάρτηση του λόγου της συνολικής
θερμικής ενέργειας που παρήγαγε μία ποσότητα καυσίμου, σε όλη τη διάρκεια
παραμονής της ποσότητας αυτής στην καρδιά, δια της μάζας αυτής. Ως εκ τούτου, ο
λόγος αυτός χρησιμοποιείται στην πράξη και ως μέτρο της ακτινοβόλησης, με μονάδα
και πάλι MWD/TU.
Το ατύχημα απώλειας του ψυκτικού (LOCA, Loss of Coolant Accident) είναι
το σοβαρότερο ατύχημα, η δε ελαχιστοποίηση της πιθανότητας να συμβεί και ο
περιορισμός των συνεπειών του αποτελεί βάση σχεδιασμού του αντιδραστήρα. Οι
σημαντικότερες δυσκολίες συγκράτησης ενός LOCA συναντώνται στους αντιδραστήρες
με ψυκτικό το νερό. Ο πιθανότερος τρόπος πρόκλησης του LOCA είναι μεγάλη θραύση
σε οποιοδήποτε σημείο του πρωτεύοντος κυκλώματος, π.χ. στις σωληνώσεις ή στο
δοχείο πίεσης. Σε τέτοια περίπτωση θα υπάρχει μεγάλη διαρροή του ψυκτικού έξω από
το πρωτεύων κύκλωμα και απότομη, μεγάλη, πτώση της πίεσης του πρωτεύοντος
κυκλώματος, με συνέπεια την ατμοποίηση μεγάλου μέρους του ψυκτικού νερού και την
εκτόνωση του ατμού στο δοχείο εγκλωβισμού. Στο σημείο αυτό επεμβαίνει το αυτόματο
σύστημα προστασίας για τον περιορισμό των συνεπειών του ατυχήματος. Η απότομη
πτώση της πίεσης στο κύκλωμα του ψυκτικού και η αύξηση της πίεσης στο δοχείο
εγκλωβισμού ενεργοποιεί την ταχύτατη βύθιση στην καρδιά του αντιδραστήρα όλων των
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ράβδων ελέγχου, για τον μηδενισμό του ρυθμού των σχάσεων (ταχύτατο σβήσιμο
αντιδραστήρα, «scram»).
Ακόμα όμως και μετά το μηδενισμό του ρυθμού των σχάσεων εξακολουθούν να
παραμένουν σημαντικές πηγές θερμότητας στην καρδιά του αντιδραστήρα, από τη
διάσπαση των ραδιενεργών προϊόντων της σχάσης. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα απαγωγής
θερμότητας από την καρδιά, επί πολύ χρόνο μετά τον μηδενισμό της ροής νετρονίων
στον αντιδραστήρα. Είναι επίσης πιθανό να μείνει χωρίς ψυκτικό, να γυμνωθεί, τμήμα
των ράβδων καυσίμου με το LOCA. Ταυτόχρονα λοιπόν με τη βύθιση των ράβδων
ελέγχου ενεργοποιείται και το σύστημα έκτακτης ψύξης (ECCS, Emergency Core
Cooling System), το οποίο διαβρέχει την καρδιά του αντιδραστήρα με ψυχρό νερό. Στο
νερό αυτό είναι συνήθως διαλυμένο υλικό με μεγάλη διατομή απορρόφησης νετρονίων,
όπως το βορικό οξύ.
Σε περίπτωση αποτυχίας του συστήματος αυτομάτου ελέγχου να κλείσει
εγκαίρως τον αντιδραστήρα και του συστήματος έκτακτης ψύξης να ψύξει
αποτελεσματικά την καρδιά μετά το LOCA, είναι πιθανό να προκληθεί τήξη γυμνών,
δηλαδή μη περιβαλλόμενων και μη ψυχόμενων από νερό, ράβδων καυσίμου και τελικά
τήξη της καρδιάς, (core meltdown) μερική ή ολική. Δεν θα συζητήσουμε εδώ τα
πιθανά σενάρια εξέλιξης αυτού του ατυχήματος, ένα από τα οποία είναι τήξη του
πυθμένα του δοχείου πίεσης και βύθιση του τήγματος του καυσίμου σε βάθος 30 περίπου
μέτρων στη γη. Στόχος του σχεδιασμού του αντιδραστήρα είναι να κάνει την πιθανότητα
πραγματοποίησης του ατυχήματος εξαιρετικά μικρή, μικρότερη από προδιαγεγραμμένη,
από τους κανονισμούς της χώρας εγκατάστασης, τιμή. Σε κάθε περίπτωση, σε
οποιοδήποτε στάδιο, αρχικό ή προχωρημένο, κι αν σταματήσει το ατύχημα, το δοχείο
εγκλωβισμού ενδέχεται να περιέχει ατμό του πρωτεύοντος κυκλώματος με σημαντικές
ποσότητες ραδιενεργών υλικών, που δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να διαφύγουν
στο περιβάλλον. Θα πρέπει λοιπόν η αύξηση της πίεσης, που προκαλεί η είσοδος του
ατμού στο δοχείο εγκλωβισμού, να περιοριστεί. Αυτός είναι ο σκοπός του Συστήματος
Υποβάθμισης της Πίεσης (Pressure Suppression System) που είναι σύστημα ψεκασμού
του θαλάμου εγκλωβισμού με ψυχρό νερό. Ο ψεκασμός αυτός έχει στόχο να επιφέρει
συμπύκνωση του ατμού και πτώση της πίεσης στο δοχείο εγκλωβισμού.
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Ερωτήσεις
1.

Τι είναι το πυρηνικό καύσιμο;

2.

Πως ορίζεται ο εμπλουτισμός;

3.

Τι είναι η ράβδος καυσίμου και η συστάδα καυσίμου;

4.

Κάντε σύντομη περιγραφή του έμμεσου και του άμεσου κύκλου

5.

Τι περιλαμβάνει το πρωτεύον κύκλωμα;

6.

Τι είναι οι ράβδοι ελέγχου;

7.

Τι είναι το δοχείο πίεσης;

8.

Ποιος ο σκοπός της βιολογικής θωράκισης;

9.

Ποια είναι τα φράγματα εγκλωβισμού των ραδιενεργών προϊόντων

10.

Ποιες αρχές υλοποιεί η άμυνα σε βάθος;

11.

Τι είναι το δοχείο εγκλωβισμού;

12.

Ποιος είναι οι ρόλοι του νερού της δεξαμενής εξαντλημένου καυσίμου;
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2.5 Τύποι αντιδραστήρων ισχύος
Αντιδραστήρες ελαφρού ύδατος
- Αντιδραστήρες πεπιεσμένου ύδατος
- Αντιδραστήρες ζέοντος ύδατος
Αντιδραστήρες βαρέως ύδατος
Αντιδραστήρας γραφίτη – ύδατος
Αναπαραγωγικοί αντιδραστήρες ταχέων νετρονίων
Ερωτήσεις

Περιγράφονται οι εν λειτουργία τύποι αντιδραστήρων, τα κύρια τεχνολογικά
χαρακτηριστικά τους, καθώς και τα κίνητρα που οδήγησαν στην ανάπτυξη των
συγκεκριμένων τύπων αντιδραστήρων. Είδαμε ήδη τη διάκριση των αντιδραστήρων σε
θερμικούς και σε αντιδραστήρες ταχέων νετρονίων (κεφ. 1.7 και κεφ. 2.3).

2.5.1 Αντιδραστήρες ελαφρού ύδατος (LWR, Light Water Reactors)
Οι σημαντικές ιδιότητες του κοινού ύδατος (Η2Ο), όσο αφορά στη χρήση του ως
υλικού αντιδραστήρων, είναι τρεις:
(α) είναι ισχυρός επιβραδυντής: για τη θερμοποίηση των ταχέων νετρονίων της
σχάσης αρκούν λίγες σκεδάσεις με πυρήνες Η-1. Αρκεί δηλαδή σχετικά μικρή διαδρομή
των ταχέων νετρονίων μέσα σε Η2Ο για να γίνουν θερμικά, οπότε είναι δυνατός ο
σχεδιασμός καρδιάς με σχετικά μικρό όγκο. Αυτός είναι ο καθοριστικός λόγος που
τέτοιοι αντιδραστήρες, συγκεκριμένα αντιδραστήρες πεπιεσμένου ύδατος ( PWR),
αναπτύχθηκαν αρχικά για την πρόωση υποβρυχίων, στα οποία και εξακολουθούν να
χρησιμοποιούνται. Πλεονεκτήματα του μικρού όγκου είναι:
-

χαμηλό κόστος της καρδιάς. Αυτό δεν είναι καθοριστικής σημασίας σε

σχέση με το συνολικό κόστος της εγκατάστασης
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-

το δοχείο πίεσης του αντιδραστήρα μπορεί να κατασκευασθεί στο

εργοστάσιο και να μεταφερθεί στη θέση εγκατάστασης.
(β) έχει μεγάλη διατομή απορρόφησης νετρονίων, με συνέπεια την αδυναμία
συγκρότησης

κρίσιμου

αντιδραστήρα

Η2Ο-φυσικού

ουρανίου.

Άρα

απαιτείται

εμπλουτισμένο ουράνιο. Οι αντιδραστήρες αυτοί αναπτύχθηκαν αρχικά στις ΗΠΑ και
ΕΣΣΔ, οι οποίες διέθεταν εγκαταστάσεις εμπλουτισμού για την κατασκευή της ατομικής
βόμβας. Μεγάλος εμπλουτισμός συνεπάγεται μεγάλο κόστος καυσίμου. Για να μη γίνει
αυτό απαγορευτικό (οι σύγχρονοι LWR έχουν εμπλουτισμό ~3%) θα πρέπει να είναι
μικρός ο λόγος όγκων Η2Ο προς καύσιμο (UO2), ώστε να περιοριστεί το ποσοστό των
απορροφήσεων νετρονίων στο Η2Ο. Δεν υπάρχει λοιπόν διαθέσιμος χώρος για ξεχωριστό
κύκλωμα ψυκτικού. Κατά συνέπεια, σε αυτούς, το Η2Ο λειτουργεί ως επιβραδυντής
καθώς και ως ψυκτικό της καρδιάς.
(γ) η σχετική ευκολία μετάβασης του νερού από την υγρή στην αέρια φάση
δημιουργεί σημαντικές απαιτήσεις, όσο αφορά στα συστήματα ασφάλειας και το
σχεδιασμό του αντιδραστήρα, όπως θα δούμε αμέσως. Έχουν αναπτυχθεί δύο τύποι
αντιδραστήρων ελαφρού ύδατος.

(ι) Αντιδραστήρες πεπιεσμένου ύδατος (PWR, Pressurised Water
Reactor)

Σχήμα 2.5.1: Αντιδραστήρας πεπιεσμένου ύδατος (PWR)
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Αναπτύχθηκαν από τις ΗΠΑ και τη Σοβιετική Ένωση, για την πρόωση
υποβρυχίων. Είναι σήμερα ο πιο διαδεδομένος τύπος αντιδραστήρα και παράγεται από
τις ΗΠΑ, ΕΣΣΔ, Δ. Γερμανία και Γαλλία. Το ψυκτικό της καρδιάς είναι κοινό ύδωρ
(Η2Ο), που λειτουργεί ταυτόχρονα και ως επιβραδυντής, ευρίσκεται υπό ικανή πίεση(150
atm), ώστε να αποφεύγεται ο βρασμός στην καρδιά του αντιδραστήρα. Το κύκλο του
αντιδραστήρα

είναι

έμμεσο

συμπεριλαμβανομένων

και

(κεφ.
των

2.4).

Ολόκληρο

ατμοπαραγωγών

το

μονάδων

πρωτεύον
(συνήθως

κύκλωμα,
τέσσερις

εναλλάκτες θερμότητας), περιβάλλεται από βιολογική θωράκιση, κατασκευασμένη με
σκυρόδεμα(σχήμα 2.5.1).
Η θερμοκρασία εισόδου του ψυκτικού στην καρδιά είναι
θερμοκρασία εξόδου από την καρδιά είναι

325°C. Το

καύσιμο

289° °C και η
είναι UO2

με

εμπλουτισμό e ≅ 3,2%, και το υλικό του περιβλήματος της ράβδου καυσίμου είναι
κράμα ζιρκονίου. Κάθε συστάδα (φωτογραφία 2.4.2) περιέχει 225 ράβδους καυσίμου.
Περίπου 30% από τις συστάδες καυσίμου χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του
αντιδραστήρα. Σε αυτές, 20 περίπου από τις θέσεις ράβδων της συστάδας δεν περιέχουν
καύσιμο, αλλά τους οδηγούς ράβδων ελέγχου.
Η αναγκαιότητα οικονομίας νετρονίων, προκειμένου να περιοριστεί ο
εμπλουτισμός σε οικονομικά επίπεδα (~3%), επιβάλλει την ελαχιστοποίηση, στην
καρδιά, υλικών που απορροφούν νετρόνια. Επιβάλλεται λοιπόν η τοποθέτηση ολόκληρης
της καρδιάς σε ένα δοχείο πίεσης. Η μεγάλη πίεση και η μεγάλη διάμετρος (~4,6 m) του
δοχείου πίεσης θέτουν μεγάλες απαιτήσεις αντοχής του υλικού του. Κατασκευάζεται από
χάλυβα μεγάλης αντοχής, πάχους 20 έως 23 cm. Η αντοχή του πρέπει να παραμείνει
αξιόπιστη σε όλη τη διάρκεια της προβλεπόμενης ζωής του αντιδραστήρα (τουλάχιστον
25 χρόνια), υπό συνθήκες καταπόνησης του υλικού του, από τον βομβαρδισμό νετρονίων
και από τις διαφορικές θερμικές τάσεις που αναπτύσσονται. Το ζήτημα της αξιοπιστίας
του δοχείου πίεσης, και γενικά του υπό-μεγάλη-πίεση πρωτεύοντος κυκλώματος, είναι
κρίσιμο για την ασφάλεια των PWR, δεδομένου ότι μεγάλη θραύση στο πρωτεύον
κύκλωμα μπορεί να προκαλέσει το σοβαρότατο ατύχημα απώλειας του ψυκτικού.
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(ii) Αντιδραστήρες ζέοντος ύδατος (BWR, Boiling Water Reactors)
Είναι άμεσου κύκλου (κεφ. 2.4). Το ψυκτικό ύδωρ βράζει, και ο ατμός παράγεται,
στην καρδιά του αντιδραστήρα (σχήμα 2.5.2).

Σχήμα 2.5.2. Αντιδραστήρας ζέοντος ύδατος (BWR).

Το κίνητρο για τη χρησιμοποίηση άμεσου κύκλου είναι η αποφυγή των
ατμοπαραγωγών μονάδων, με σκοπό τη μείωση του κόστους του αντιδραστήρα. Εν
τούτοις, λόγω των απαιτούμενων συστημάτων ασφάλειας, το κόστος ενός BWR δεν
είναι μικρότερο από το κόστος ενός PWR, ίδιας ισχύος.
Η πίεση στο δοχείο πίεσης είναι 70 atm, η μισή περίπου από αυτήν των PWR.
Στην πίεση αυτή το νερό βράζει στους 285°C περίπου, και η πίεση και η θερμοκρασία
του ατμού στην έξοδο της καρδιάς είναι περίπου ίδιες με αυτές των ατμοπαραγωγών
μονάδων των PWR. Το καύσιμο των BWR είναι πρακτικά το ίδιο με το καύσιμο των
PWR, δηλαδή εμπλουτισμένο (e ≅ 2,8%) UO2, σε ράβδους με περίβλημα από κράμα
ζιρκονίου.
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Στους BWR, όπως και σε κάθε πυρηνικό αντιδραστήρα άμεσου κύκλου, ο
στρόβιλος και ο συμπυκνωτής αποτελούν τμήμα του κυκλώματος του ψυκτικού. Αφού ο
ατμός παράγεται στην καρδιά, είναι ραδιενεργός: περιέχει μικρές ποσότητες προϊόντων
της σχάσης και κυρίως Ν-16 (β, γ, t1/2 = 7 s), προϊόν της αντίδρασης του οξυγόνου του
Η2Ο με νετρόνια. Άμεση συνέπεια είναι η εκπομπή σημαντικής ακτινοβολίας γ από τον
στρόβιλο, οπότε είναι απαραίτητη η βιολογική θωράκιση και της στροβιλογεννήτριας
(στο σχήμα 2.5.2 παρουσιάζεται η θωράκιση μόνο του δοχείου πίεσης).

2.5.2. Αντιδραστήρες βαρέως ύδατος (HWR, Heavy Water Reactors)
Όπως δηλώνει το όνομά τους, χρησιμοποιούν βαρύ ύδωρ (D2O). Οι ιδιότητες
του D2O, ως επιβραδυντή είναι:
(α) έχει μικρή διατομή απορρόφησης νετρονίων, που συνεπάγεται σημαντική
οικονομία νετρονίων και δυνατότητα χρήσης φυσικού ουρανίου, άρα ανεξαρτησία από
εγκαταστάσεις εμπλουτισμού. Η ιδιότητα αυτή υπήρξε καθοριστική στην απόφαση
ανάπτυξης του αντιδραστήρα CANDU από τους Καναδούς και αργότερα στην επιλογή
του τύπου αυτού από την Ινδία. Επιπλέον, η οικονομία νετρονίων παρέχει τη δυνατότητα
χρήσης και άλλων υλικών, επιπλέον του καυσίμου και του ψυκτικού, εν προκειμένω
σωλήνων πίεσης, στην καρδιά του αντιδραστήρα.
(β) έχει πολύ μικρότερη ικανότητα επιβράδυνσης (κεφ. 1.8) από το Η2Ο, που
συνεπάγεται αναγκαιότητα μεγαλύτερου όγκου επιβραδυντή, σε σχέση με τους LWR.
Υπάρχει συνεπώς χώρος για πρόσθετα εξαρτήματα στην καρδιά του αντιδραστήρα.
Οι ιδιότητες αυτές επέτρεψαν τη χρήση πολλών ανεξαρτήτων σωλήνων πίεσης,
αντί του ενός δοχείου πίεσης των LWR, με σημαντικές θετικές συνέπειες για την
ασφάλεια του αντιδραστήρα. Άλλη συνέπεια είναι η δυνατότητα αντικατάστασης
συστάδων εξαντλημένου καυσίμου, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του αντιδραστήρα, σε
αντίθεση με τους LWR στους οποίους, για την αλλαγή του καυσίμου, απαιτείται η
διακοπή της λειτουργίας του αντιδραστήρα, με προφανείς οικονομικές συνέπειες. Τέτοιοι
αντιδραστήρες, σε λειτουργία, είναι οι CANDU (Canadian Deuterium-Uranium).
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CANDU
Πρόκειται για αντιδραστήρα έμμεσου κύκλου (σχήμα 2.5.3). Το ψυκτικό είναι
D2O και βρίσκεται υπό ικανή πίεση, ώστε να αποφεύγεται ο βρασμός του. Το καύσιμο
είναι φυσικό ουράνιο στη μορφή δισκίων UO2 , τοποθετημένων σε ράβδους με
περίβλημα από κράμα ζιρκονίου. Η καρδιά αντιδραστήρα CANDU συγκροτείται από
εκατοντάδες οριζόντια κανάλια ψυκτικού (στο σχήμα 2.5.3 εμφανίζονται τέσσερα μόνον
από αυτά), καθένα από τα οποία περιέχεται στο δικό του σωλήνα πίεσης, ως εξής:
Το δοχείο της καρδιάς περιέχει τον επιβραδυντή (D2O) και το διαπερνούν
οριζόντια εκατοντάδες σωλήνες πίεσης (αυλοί), κατασκευασμένοι από κράμα ζιρκονίου.
Το ψυκτικό (D2O) είναι ανεξάρτητο από τον επιβραδυντή και ρέει μέσα στο σωλήνα
πίεσης όπου τοποθετούνται συστάδες καυσίμου (σχήμα 2.5.3), η μια μετά την άλλη, στη
σειρά. Σχηματίζεται έτσι κανονικός κάναβος καναλιών ψυκτικού-καυσίμου, βυθισμένος
στον επιβραδυντή (D2O).

Σχήμα 2.5.3: Αντιδραστήρας CANDU.
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Δεδομένου ότι το ψυκτικό είναι ανεξάρτητο από τον επιβραδυντή, δεν υπάρχει
λόγος να βρίσκεται ο επιβραδυντής υπό πίεση. Διατηρείται σε ατμοσφαιρική σχεδόν
πίεση, οπότε το δοχείο της καρδιάς είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
πάχους 2,5 cm περίπου (συγκρίνατε με τα 23 cm των PWR), οι δε διαστάσεις του είναι:
7,6 m διάμετρος και 7,6 m ύψος.
Ο επιβραδυντής έχει το δικό του σύστημα ψύξης (δεν εμφανίζεται στο σχήμα)
που διατηρεί τη θερμοκρασία του στους 10°C περίπου. Οι θερμοκρασίες του ψυκτικού
είναι: 267°C στην είσοδο και 312°C στην έξοδο της καρδιάς, υπό μέση πίεση στους
σωλήνες πίεσης 100 atm περίπου.
Το ψυκτικό από την έξοδο των σωλήνων πίεσης οδηγείται στις ατμοπαραγωγές
μονάδες (4 συνήθως, το σχήμα δείχνει μόνο τη μία). Στο δευτερεύον κάθε
ατμοπαραγωγού (εναλλάκτη θερμότητας) ρέει κοινό ύδωρ (Η2Ο). Με την μεταφορά
θερμότητας από το ψυκτικό D2O, παράγεται, στο δευτερεύον του εναλλάκτη, ατμός Η2Ο
υψηλής θερμοκρασίας και πίεσης, ο οποίος οδηγείται στον ατμοστρόβιλο. Το ψυκτικό
D2O, από την έξοδο των ατμοπαραγωγών μονάδων οδηγείται στην είσοδο των αυλών της
καρδιάς.
Τα πλεονεκτήματα του μεγάλου αριθμού σωλήνων πίεσης και του ανεξάρτητου
επιβραδυντή είναι:
(α) η μικρή διάμετρος του σωλήνα πίεσης εξασφαλίζει αντοχή σε πολύ
μεγαλύτερες πιέσεις από ό,τι το μεγάλο δοχείο πίεσης των LWR. Αυτό συνεπάγεται πολύ
μεγαλύτερη αξιοπιστία αντοχής των σωλήνων πίεσης.
(β) οι συνέπειες θραύσης ενός σωλήνα πίεσης είναι πολύ μικρότερες από τη
θραύση του δοχείου πίεσης των LWR. Είναι όμως πιθανό να συμβεί ατύχημα απώλειας
ψυκτικού και στους CANDU, π.χ. με τη θραύση ενός από τους συλλέκτες εξόδου(σχήμα
2.5.3). Βεβαίως, και οι CANDU διαθέτουν δοχείο εγκλωβισμού.
(γ) τα ανεξάρτητα κανάλια του ψυκτικού μπορούν να ανοίγουν κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας του αντιδραστήρα για την αντικατάσταση του καυσίμου.
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2.5.3 Αντιδραστήρας γραφίτη – ύδατος

Σχήμα 2.5.4. Σχηματικό διάγραμμα αντιδραστήρα γραφίτη-νερού τύπου
RMBK.
Ένα ακόμη βήμα για τη διατήρηση των πλεονεκτημάτων του συστήματος
πολλαπλών σωλήνων πίεσης, με ταυτόχρονη αποφυγή του κόστους του D2O, αποτελεί ο
αντιδραστήρας RMBK, ο οποίος αναπτύχθηκε στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Ο
επιβραδυντής του RMBK είναι γραφίτης. Ο γραφίτης είναι γενικά παντού διαθέσιμος,
φτηνός, και η τεχνολογία του απλή. Ο γραφίτης διαπερνάται από σωλήνες πίεσης. Το
ψυκτικό που ρέει στους σωλήνες πίεσης, όπου ευρίσκονται οι ράβδοι καυσίμου, είναι
Η2Ο. Τυπική ηλεκτρική ισχύς τέτοιων αντιδραστήρων είναι 1000 MWe. Το καύσιμο
είναι UO2, με εμπλουτισμό e ≅ 1,8%. Οι αντιδραστήρες αυτοί δεν διαθέτουν δοχείο
εγκλωβισμού. 1

1

Αυτού του τύπου ήταν ο αντιδραστήρας στο Τσέρνομπυλ, στον οποίο συνέβη το μεγάλο ατύχημα το 1986.
Σημαντικός παράγοντας στην μεγάλη γεωγραφική έκταση της διασποράς των ραδιενεργών ρύπων, υπήρξε και η,
κατά το ατύχημα, ανάφλεξη του γραφίτη.
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2.5.4 Αναπαραγωγικοί αντιδραστήρες ταχέων νετρονίων
Για αναπαραγωγικό αντιδραστήρα, που παράγει περισσότερο σχάσιμο υλικό από
όσο καταναλώνει, απαιτείται μεγάλος συντελεστής η του καυσίμου, οπότε και μεγάλος
αριθμός ν των νετρονίων που προκύπτουν ανά σχάση(κεφ 2.3). Δεδομένου ότι οι σχάσεις
με ταχέα νετρόνια δίνουν μεγαλύτερο ν απ’ ό,τι οι σχάσεις με θερμικά, οι
αναπαραγωγικοί αντιδραστήρες σχεδιάζονται έτσι, ώστε τα περισσότερα από τα ταχέα
νετρόνια να μην θερμοποιούνται, να παραμένουν ταχέα και το μεγαλύτερο ποσοστό των
σχάσεων

να

πραγματοποιείται

με

ταχέα

νετρόνια.

Ονομάζονται

γι’

αυτό

αναπαραγωγικοί αντιδραστήρες ταχέων νετρονίων (FBR, Fast Breeder Reactor).
Επίσης, επελέγη ως σχάσιμο υλικό το Pu-239 διότι έχει μεγαλύτερο ν από τα άλλα
σχάσιμα υλικά.
Δεδομένου όμως ότι η διατομή σχάσης του Pu-239 με ταχέα νετρόνια είναι
μικρή,

απαιτείται

μεγάλος

εμπλουτισμός.

΄Ετσι,

στους

αναπαραγωγικούς

αντιδραστήρες ταχέων νετρονίων-υγρού μετάλλου (LMFBR, Liquid Metal Fast
Breeder Reactors) ο εμπλουτισμός είναι 20% ως 25%. Από την ανυπαρξία επιβραδυντή
(αφού επιδιώκεται η αποφυγή της επιβράδυνσης των νετρονίων) προκύπτει πυκνή και
μικρή καρδιά του αντιδραστήρα. Η καρδιά του PFR (Prototype Fast Reactor, Σκωτία,
έχει τεθεί εκτός λειτουργίας) είναι κύβος πλευράς 1 m περίπου. Ο μικρός όγκος της
καρδιάς συνεπάγεται μεγάλες διαρροές νετρονίων έξω από την καρδιά. Περιβάλλεται
λοιπόν η καρδιά με επίστρωμα (blanket) από U-238, το οποίο με την απορρόφηση
νετρονίου μετασχηματίζεται τελικά σε Pu-239.
Άλλη συνέπεια του μικρού όγκου είναι η μεγάλη πυκνότητα ισχύος: η θερμική
ισχύς στο ένα κυβικό μέτρο της καρδιάς του PFR είναι 600 MW. Χρειάζεται λοιπόν
ψυκτικό με αντίστοιχη ικανότητα απαγωγής της θερμότητας. Και στις τρεις χώρες
(Αγγλία, Γαλλία, ΕΣΣΔ) στις οποίες αναπτύχθηκαν οι αντιδραστήρες αυτοί, επελέγη το
ίδιο ψυκτικό, υγρό νάτριο διότι: (α) ως μέταλλο έχει καλές ιδιότητες μεταφοράς
θερμότητας, (β) είναι υγρό σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες και (γ) επιτρέπει τη
λειτουργία του κυκλώματος ψυκτικού σε χαμηλές πιέσεις. Ο ανεξάρτητος σχεδιασμός
στις τρεις αυτές χώρες κατέληξε πρακτικά στον ίδιο τύπο αντιδραστήρα. Θα περιγραφεί
εδώ ο PFR.
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Το καύσιμο είναι μίγμα UO2 και PuO2 στη γνωστή μορφή δισκίων. Στη ράβδο
του καυσίμου, μόνο το μεσαίο μέρος, μήκους 914 mm, περιέχει δισκία σχάσιμου υλικού.
Πάνω και κάτω από την περιοχή σχάσιμου υλικού της ράβδου, βρίσκονται δισκία U-238.
Σχηματίζεται έτσι επίστρωμα U-238 πάνω και κάτω από την καρδιά. Η εξωτερική ζώνη
της καρδιάς περιβάλλεται από ζώνη με συστάδες που περιέχουν U-238. Σχηματίζεται
έτσι το επίστρωμα U-238 και κατά την ακτίνα της καρδιάς.

Σχήμα 2.5.5: Σχηματικό διάγραμμα αναπαραγωγικού αντιδραστήρα ταχέων
νετρονίων-υγρού νατρίου.
Από τις χημικές ιδιότητες του νατρίου προκύπτει σχεδόν μονοσήμαντα ο
σχεδιασμός του αντιδραστήρα (σχήμα 2.5.5), εξ ου και ο πανομοιότυπος σχεδιασμός
στις τρεις χώρες. Το νάτριο είναι εξαιρετικά δραστικό: αναφλέγεται αν έλθει σε επαφή
με τον αέρα και αντιδρά βίαια με το νερό. Πρέπει λοιπόν να αποκλειστεί η επαφή
νατρίου και νερού στο πρωτεύον κύκλωμα του ψυκτικού. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να
επιφέρει ατύχημα απώλειας του ψυκτικού. Το υγρό νάτριο από την έξοδο της καρδιάς
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(θερμοκρασία 562°C) οδηγείται στο πρωτεύον εναλλάκτη θερμότητας νατρίου-προςνάτριο. Εκεί, μεταφέρει θερμότητα στο δευτερεύον κύκλωμα νατρίου του εναλλάκτη
και, από την έξοδο του εναλλάκτη, επιστρέφει στην είσοδο της καρδιάς με θερμοκρασία
400°C. Το δευτερεύον θερμό νάτριο, από την έξοδο του εναλλάκτη, οδηγείται σε
ατμοπαραγωγό μονάδα, όπου με τη μεταφορά της θερμότητας σε νερό παράγεται ατμός.
Από κει και πέρα το κύκλο είναι τυπικό: στροβιλογεννήτρια, συμπυκνωτής κ.λπ.
Τόσο στον PFR στη Σκωτία όσο και στον σχεδόν παρόμοιο αντιδραστήρα
Phenix 2 της Γαλλίας υπήρξαν επανειλημμένες διαρροές νερού στις ατμοπαραγωγές
μονάδες, και εκρήξεις από την επαφή ύδατος και υγρού νατρίου, με αποτέλεσμα τη
βλάβη των μονάδων αυτών και τη διακοπή της λειτουργίας του αντιδραστήρα. Σε όλες
αυτές τις περιπτώσεις, το πρωτεύον κύκλωμα νατρίου παρέμεινε ανέπαφο και σε καμιά
περίπτωση δεν υπήρξε θέμα ασφάλειας του αντιδραστήρα.
Στον PFR υπάρχουν τρία ανεξάρτητα κυκλώματα πρωτεύοντος-δευτερεύοντος
νατρίου (στο σχήμα εμφανίζεται μόνο το ένα από αυτά), ώστε αν για κάποιο λόγο
διακοπεί η λειτουργία του ενός, να συνεχίσει η καρδιά να ψύχεται από τα άλλα δύο.
Ολόκληρο το πρωτεύον κύκλωμα (η καρδιά, οι τρεις ενδιάμεσοι εναλλάκτες θερμότητας
και οι αντίστοιχες αντλίες) είναι βυθισμένο σε τεράστια δεξαμενή υγρού Νατρίου, η
οποία ευρίσκεται υπό σχεδόν-ατμοσφαιρική πίεση και περιέχεται σε δοχείο από
ανοξείδωτο χάλυβα. Η τεράστια θερμοχωρητικότητα της δεξαμενής μπορεί να
απορροφήσει μεγάλες ποσότητες θερμότητας, κατά τη διάρκεια μεταβατικών
φαινομένων ή ακόμα ατυχημάτων. Ακόμα και στην απίθανη περίπτωση αποτυχίας όλων
των αντλιών του πρωτεύοντος κυκλώματος, η φυσική κυκλοφορία του υγρού νατρίου, σε
συνδυασμό με τη μεγάλη θερμοχωρητικότητα της δεξαμενής, εξασφαλίζει ασφαλή ψύξη
της καρδιάς μετά το μηδενισμό της ροής νετρονίων, όπως απεδείχθη στην πράξη με
σχετικά πειράματα στον PFR.

2

Και ο Phenix έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Στη Γαλλία λειτουργεί ένας αναπαραγωγικός αντιδραστήρας ταχέων
νετρονίων, ηλεκτρικής ισχύος 233 MW.
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Ερωτήσεις
1.

Ποιες είναι σημαντικές ιδιότητες Η2Ο, ως υλικού αντιδραστήρων ;

2.

Πόσο είναι ο εμπλουτισμός των αντιδραστήρων ελαφρού ύδατος;

2

Ποια η πίεση λειτουργίας των PWR;

3

Περιγράψτε την πορεία του ψυκτικού Η2Ο στους PWR

4

Ποια η πίεση λειτουργίας των ΒWR;

5

Περιγράψτε την πορεία του ψυκτικού Η2Ο στους ΒWR

6

Ποια τα πλεονεκτήματα του D2O ως επιβραδυντή και τι συνεπάγονται;

7

Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό του CANDU, ως προς την ασφάλεια;

8

Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό των αντιδραστήρων γραφίτη-ελαφρού
ύδατος;

9

Πόσος είναι ο εμπλουτισμός των αναπαραγωγικών αντιδραστήρων ταχέων
νετρονίων και γιατί. Ποιο είναι το ψυκτικό τους και γιατί;
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

3

Ραδιενέργεια περιβάλλοντος
Α. Εξωτερικές πηγές
-κοσμική ακτινοβολία
-ακτινοβολία από τη γη
Β. Εσωτερικές πηγές
Γ. Δόσεις από φυσική ραδιενέργεια
Δ. Ανθρωπογενείς πηγές
- δομικά υλικά
- δοκιμές πυρηνικών όπλων
- συμβατικά καύσιμα
- πυρηνική βιομηχανία
- ιατρικές εφαρμογές
- Ερωτήσεις

Οι πηγές ραδιενέργειας στο περιβάλλον είναι αφενός μεν φυσικές, αφετέρου δε
ανθρωπογενείς, προϊόντα της ανθρώπινης τεχνολογίας.
Το φυσικό περιβάλλον του ανθρώπου ήταν ανέκαθεν, και εξακολουθεί να είναι,
περιβάλλον ραδιενεργού ακτινοβολίας. Η φυσική αυτή ακτινοβολία έχει προέλευση
αφενός μεν κοσμική (η γη βομβαρδίζεται συνέχεια με ιοντίζοντα σωματίδια από το
διάστημα), αφ' ετέρου δε γήινη (ραδιενεργά ισότοπα στο φλοιό της Γης). Οι
δραστηριότητες του ανθρώπου αύξησαν τη ραδιενεργό ακτινοβολία που δέχεται από το
περιβάλλον, ήδη με την κατασκευή της κατοικίας με υλικά από τη γη, όπως η λάσπη και
η πέτρα.
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Οι πηγές ραδιενέργειας διακρίνονται σε εξωτερικές και εσωτερικές. Εξωτερικές
πηγές ονομάζονται οι πηγές ακτινοβολίας που βρίσκονται έξω από το σώμα του
ανθρώπου. Τέτοιες είναι η κοσμική ακτινοβολία και τα ραδιενεργά ισότοπα στην
επιφάνεια της γης, στα οικοδομικά υλικά και στον αέρα. Οι εσωτερικές ως προς το
σώμα πηγές είναι ραδιενεργές ουσίες, που καταλήγουν στο εσωτερικό του σώματος με
την αναπνοή και τη διατροφή.

Α. Εξωτερικές πηγές
Οι εξωτερικές πηγές της φυσικής ραδιενέργειας είναι η κοσμική και η γήινη:

(i) κοσμική ακτινοβολία
Τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας βομβαρδίζονται με ιοντίζοντα
σωματίδια, από το διάστημα και τον ήλιο. Από αυτά, τo 79% περίπου είναι πρωτόνια, το
20% σωματίδια α και το υπόλοιπο 1% είναι ιόντα βαρέων ατόμων. Ελάχιστα από αυτά
φθάνουν στην επιφάνεια της γης. Καθώς εισέρχονται στην ατμόσφαιρα αλληλεπιδρούν
με τo οξυγόνο και το άζωτο στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και παράγεται έτσι
δευτερογενής ακτινοβολία από ακτίνες γ, νετρόνια και ηλεκτρόνια. Τμήμα αυτής της
δευτερογενούς ακτινοβολίας καταλήγει στην επιφάνεια της γης, ενώ το υπόλοιπο
απορροφάται στην ατμόσφαιρα, η οποία συνιστά φυσική θωράκιση για την επιφάνεια της
γης.
Η κοσμική ακτινοβολία αυξάνεται με την αύξηση του υψομέτρου από την
επιφάνεια της γης. Χοντρικά μπορούμε να πούμε ότι η δόση που παίρνει κανείς από την
κοσμική ακτινοβολία σε υψόμετρο 1600 μέτρων είναι περίπου διπλάσια από την
αντίστοιχη δόση στην επιφάνεια της θάλασσας. Έτσι η δόση από την κοσμική
ακτινοβολία στην πόλη Denver που βρίσκεται σε υψόμετρο 1600 περίπου μέτρων, είναι
περίπου διπλάσια από την αντίστοιχη δόση στη Νέα Υόρκη. Ας σημειωθεί ακόμα ότι
κατά τη διάρκεια της πτήσης με αεροπλάνο σε ύψος 11 χιλιομέτρων, μπορεί να παίρνει
κανείς ρυθμό δόσης της τάξης των 0,004 mSv ανά ώρα. Συνεπώς σε ένα υπερατλαντικό
αεροπορικό ταξίδι 10 ωρών λαμβάνει κανείς δόση 0,04 mSv, ήτοι περίπου 2% της μέσης
ετήσιας δόσης από φυσική ραδιενέργεια στην επιφάνεια της γης.
Η κοσμική ακτινοβολία είναι επίσης συνάρτηση του γεωμαγνητικού πλάτους, που
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συμπίπτει περίπου με το γεωγραφικό πλάτος. Είναι κατά 15% περίπου μεγαλύτερη κοντά
στους πόλους απ' ό,τι στον ισημερινό. Και τούτο διότι το μαγνητικό πεδίο της γης
εκτρέπει τα φορτισμένα σωματίδια προς τους πόλους, καθώς αυτά ταξιδεύουν προς την
επιφάνεια της γης.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε την παραγωγή ισοτόπου C-14 στην
ατμόσφαιρα, από την αλληλεπίδραση των δευτερογενών νετρονίων της κοσμικής
ακτινοβολίας και αζώτου. Ο C-14 διασπάται, με χρόνο ημιζωής 5730 έτη, εκπέμποντας
σωματίδια β. Από το ισοζύγιο παραγωγής- διάσπασης του C-l4 προέκυψε στην
ατμόσφαιρα σταθερή συγκέντρωση, η συγκέντρωση ισορροπίας. Τα φυτά, με τη
φωτοσύνθεση, προσλαμβάνουν από την ατμόσφαιρα CO2, άρα και C-l4 και παράγουν
υδρογονάνθρακες. Τα ζώα και ο άνθρωπος προσλαμβάνουν C-14 μέσω της διατροφής με
φυτικά προϊόντα και με την αναπνοή. Συγκεντρώνεται έτσι ραδιενεργός C-l4 σε όλους
τους ζωντανούς οργανισμούς. Η συγκέντρωση του ισοτόπου C-l4 έχει βρεθεί ίδια σε
όλους τους ζωντανούς οργανισμούς (ζώα, φυτά κλπ.) και ίση με αυτήν της ατμόσφαιρας
(περίπου 300 Bq ανά kg άνθρακα). Όταν βέβαια ο οργανισμός πεθάνει παύει να
προσλαμβάνει C-l4. Με τη διάσπαση του C-14 μειώνεται σταθερά με την πάροδο του
χρόνου η συγκέντρωση C-l4 στο νεκρό οργανισμό. Αυτή η μείωση αποτελεί αρχή
μέτρησης της ηλικίας υλικών στην αρχαιολογία.

(ii) ακτινοβολία από τη γη
Τόσο στο φλοιό όσο και στην επιφάνεια της γης υπάρχουν φυσικά ραδιενεργά
ισότοπα. Μολονότι σε μικρές αναλογίες (της τάξης μερικών ατόμων στο εκατομμύριο),
ισότοπα του U-238, του Th-232 (πατριαρχών των δύο σειρών φυσικών ραδιενεργών
νουκλιδίων, δες κεφ. 1.2) και των προϊόντων της διάσπασης τους υπάρχουν σχεδόν
παντού στο φλοιό και την επιφάνεια της γης. Το ουράνιο βρίσκεται στη γη με τη μορφή
UO2 και η πυκνότητά του διαφέρει σημαντικά από τόπο σε τόπο, με μέγιστη πυκνότητα
στα κοιτάσματα φυσικού ουρανίου όπου το UO2 είναι περίπου 0.1 μέχρι 0.5% της μάζας
του ορυκτού.
Τα ραδιενεργά ισότοπα στο φλοιό της γης εκπέμπουν ακτινοβολίες άλφα, βήτα
και γάμμα. Δεδομένου όμως ότι τα σωματίδια άλφα και βήτα αδυνατούν να διέλθουν
ακόμα και από σχετικά μικρά πάχη ύλης, το μέγιστο ποσοστό αυτών συγκρατείται από
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το ίδιο το έδαφος (ή το οικοδομικό υλικό) και τον αέρα και δεν φθάνει στο ανθρώπινο
σώμα. Έτσι η μόνη αξιόλογη εξωτερική ακτινοβολία που δέχεται ο άνθρωπος από τη γη
και τα οικοδομικά υλικά είναι η ακτινοβολία γάμμα.
Τυπική τιμή δόσης από εξωτερική έκθεση από τη γη είναι 0,5 mSv ανά έτος
(περίπου 23% της μέσης ετήσιας δόσης) με τυπικό εύρος τιμών στις διάφορες
γεωγραφικές περιοχές από 0,3 ως 0,6 mSv ανά έτος. Είναι φανερό ότι το μέγεθος της
ακτινοβολίας από τη γη εξαρτάται από τα ορυκτά που υπάρχουν κοντά στην επιφάνεια
της γης και κυρίως από την συγκέντρωση ουρανίου σε κάθε θέση. Έτσι η δόση από τη
γήινη ακτινοβολία στην πόλη Aberdeen της Σκωτίας είναι περίπου διπλάσια από αυτήν
του Λονδίνου. Στη Νέα Υόρκη η δόση ακτινοβολίας γ από τη γη είναι περίπου 0,6 mSv
ανά έτος, ενώ στη Βραζιλία και την Ινδία, σε κατοικημένες επί αιώνες περιοχές με
έδαφος πλούσιο σε Θόριο, η αντίστοιχη δόση είναι 20 mSv ανά έτος. Κι αν στα
προηγούμενα παραδείγματα οι αποστάσεις μεταξύ Σκωτίας, Λονδίνου κλπ θεωρούνται
μεγάλες, στη Νέα Υόρκη οι κάτοικοι του Μανχάταν, που είναι χτισμένο πάνω σε βράχο
πλούσιο σε ράδιο, παίρνουν εξωτερική δόση 15% περισσότερο από τους γείτονες τους
που ζουν στο Μπρούκλιν. Η εξωτερική δόση στη Θεσσαλονίκη είναι περίπου διπλάσια,
ενώ στις Σέρρες και την Ξάνθη περίπου τετραπλάσια από την εξωτερική δόση στην
Αθήνα. Αυτό οφείλεται κυρίως στις διαφορετικές περιεκτικότητες σε ουράνιο των
εδαφών των διαφόρων περιοχών. Υπάρχουν περιοχές της γης στις οποίες η δόση από
φυσική ραδιενέργεια είναι εκατό ή και χίλιες φορές μεγαλύτερη από την παγκόσμια μέση
τιμή και αυτό ουδεμία ανησυχία δικαιολογεί, δεδομένου ότι οι άνθρωποι έζησαν υγιώς
στα περιβάλλοντα αυτά επί χιλιάδες χρόνια.

Β. Εσωτερικές πηγές
Σημαντική φυσική εσωτερική πηγή ραδιενέργειας είναι το ραδιενεργό φυσικό
ισότοπο κάλιο-40 (Κ-40) που βρίσκεται στο φυσικό κάλιο σε ποσοστό 0,0118%. Τα
φυτά αντλούν το απαραίτητο γι’ αυτά κάλιο από τη γη, τα ζώα από τα φυτά μέσω της
τροφής και ο άνθρωπος από τη διατροφή. Το ποσό του καλίου στη γη δεν εξαρτάται
σημαντικά από τη γεωγραφική θέση, άρα και η ποσότητα του Κ-40 στο ανθρώπινο σώμα
δεν εξαρτάται σημαντικά από τον τόπο που ζει ο άνθρωπος.
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Πίνακας 3.1 Μακρόβια ραδιοϊσότοπα φυσικής προέλευσης σε σώματα
ανθρώπων
Ισότοπο

Ενεργότητα στο σώμα ( Bq )

Ουράνιο-238

0,096

Ράδιο-226

0,45

Ράδιο-228

0,18

Μόλυβδος-210

2,2

Πολώνιο-210

0,74

Κάλιο-40

480

Άνθρακας-14

322

Τρίτιο ( Η-3)

103

Ρουβίδιο-87

107

Στρόντιο-90

11

Σημαντική εσωτερική πηγή ραδιενέργειας αποτελούν ακόμα, το U-238 και
προϊόντα της αλυσίδας διάσπασής του, καθώς και προϊόντα της αλυσίδας διάσπασης του
Th-232. Στη σειρά διάσπασης του U-238 βρίσκεται το ραδιενεργό ισότοπο ράδιο-226
(Ra-226). Τα ισότοπα αυτά εισέρχονται στο σώμα του ανθρώπου και των ζώων μέσω της
τροφικής αλυσίδας. Το ράδιο είναι χημικά παρόμοιο με το ασβέστιο με αποτέλεσμα να
συσσωρεύεται στα οστά. Η συνολική ενεργότητα των φυσικών ραδιοϊσοτόπων που
βρίσκονται στο εσωτερικό του ανθρώπινου σώματος είναι κατά μέσο όρο 277 Bq
περίπου. Μακρόβια ραδιοϊσότοπα φυσικής προέλευσης που έχουν βρεθεί σε σώματα
ανθρώπων, καθώς και η μετρηθείσα ενεργότητά τους στο σώμα παρουσιάζονται στον
πίνακα 3.1. Το ανθρώπινο σώμα εκπέμπει ραδιενέργεια.

Το Ra-226 με άλφα διάσπαση και χρόνο ημιζωής 1620 έτη παράγει το ραδιενεργό
ισότοπο Rn-222 (ραδόνιο), που είναι αδρανές αέριο. Έτσι, από τα υλικά που περιέχουν
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U-238 και τα θυγατρικά του νουκλίδια και βρίσκονται σε επαφή με την ατμόσφαιρα (π.χ.
κοντά στην επιφάνεια της γης, σε οποιοδήποτε ορυχείο, στα δομικά υλικά του χτισμένου
χώρου), διαφεύγει το αέριο ραδόνιο και διαχέεται στην ατμόσφαιρα. Τα θυγατρικά
νουκλίδια του Rn-222 είναι στερεά στοιχεία και επικάθονται στα μικρά σωματίδια
σκόνης και στα μικρά σταγονίδια υγρασίας που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα. Το
ραδόνιο και τα θυγατρικά του νουκλίδια εισέρχονται στους πνεύμονες με την αναπνοή.
Ένα μικρό μέρος του αερίου ραδονίου διαλύεται στο αίμα και διαχέεται σε ολόκληρο το
σώμα. Ένα άλλο μέρος επιστρέφει στην ατμόσφαιρα με την εκπνοή. Το υπόλοιπο
διασπάται και τα στερεά θυγατρικά του νουκλίδια επικάθονται στους πνεύμονες. Η
βιολογική βλάβη των πνευμόνων προκαλείται κυρίως από τα σωματίδια α, που
εκπέμπουν τα στερεά θυγατρικά νουκλίδια του ραδονίου. Μεγάλες δόσεις από το
ραδόνιο και τα θυγατρικά του είναι δυνατόν να προκαλέσουν καρκίνο των πνευμόνων.
Η συγκέντρωση του ραδονίου στην ατμόσφαιρα εξαρτάται από την ποσότητα
ουρανίου στο έδαφος κάθε περιοχής. Ενδεικτική μέση τιμή της φυσικής συγκέντρωσης
ραδονίου στην ατμόσφαιρα είναι 5 Bq ανά m3 αέρα. Οι συγκεντρώσεις ραδονίου στην
ατμόσφαιρα των υπαίθριων χώρων και οι αντίστοιχες δόσεις, θεωρούνται γενικά
αμελητέες για την υγεία.
Αντίστοιχα ισχύουν και για τα θυγατρικά νουκλίδια της σειράς του Th-232, στη
σειρά διάσπασης του οποίου βρίσκεται το ραδιενεργό ισότοπο ράδιο-228. Το ράδιο-228
συγκεντρώνεται και αυτό στα οστά. Με α-διάσπαση παράγει το ραδιενεργό ραδόνιο-220,
που είναι και αυτό αδρανές αέριο. Τα θυγατρικά του νουκλίδια είναι στερεά στοιχεία και
διασπώνται με εκπομπή σωματιδίων α. Ως προς τη συγκέντρωσή του στην ατμόσφαιρα
και τις συνέπειές της ισχύουν τα ίδια με το ραδόνιο-222.

Γ. Δόσεις από φυσική ραδιενέργεια
Ο πίνακας 3.2 συνοψίζει την παγκόσμια μέση τιμή της ενεργού δόσης 1 από
φυσική ραδιενέργεια. Η συνολική δόση των 2,2 mSv ανά έτος οφείλεται κατά 40% σε
εξωτερική και κατά 60% περίπου σε εσωτερική έκθεση. Εμφανίζει τυπικό εύρος τιμών
από 1 ως 10 mSv περίπου. Η εξωτερική δόση οφείλεται περίπου εξ’ ίσου στις πηγές της
1

Οι δόσεις ορίζονται στο επόμενο κεφάλαιο
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γήινης και της κοσμικής ακτινοβολίας. Διακυμάνσεις γύρω από τη μέση τιμή αυτών των
συνιστωσών των δόσεων με συντελεστές 5 ως 10 δεν είναι ασυνήθιστες.

Πίνακας 3.2: Παγκόσμια μέση τιμή της ενεργού δόσης από φυσική ραδιενέργεια
UNSCEAR 2000
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Δ. Ανθρωπογενείς πηγές
Ο κύριες ανθρωπογενείς πηγές ραδιενέργειας στο περιβάλλον είναι: τα δομικά
υλικά, οι πυρηνικές δοκιμές (ατομικές βόμβες), οι ιατρικές και βιομηχανικές εφαρμογές,
τα συμβατικά καύσιμα και η πυρηνική βιομηχανία.
(α) Δομικά υλικά ορυκτής προέλευσης, όπως π.χ. η πέτρα, το μπετόν και ο
γύψος, περιέχουν μικρές ποσότητες ραδίου και εκλύουν αέριο ραδόνιο, το οποίο
διαχέεται στην ατμόσφαιρα του κτισμένου χώρου. Ραδόνιο ανέρχεται επίσης από το
εσωτερικό της γης στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων δια διαφόρων οδών, όπως π.χ.
οι οπές μεταξύ πατώματος και σωληνώσεων. Η δόση λοιπόν από την συγκέντρωση
ραδονίου στον κτισμένο χώρο εξαρτάται από τα δομικά υλικά και από τον εξαερισμό των
κτισμένων χώρων (όσο περισσότερος εξαερισμός τόσο μικρότερες συγκεντρώσεις
ραδονίου και άρα τόσο μικρότερες δόσεις) και παρουσιάζει μεγάλες γεωγραφικές και
τοπικές διακυμάνσεις Σε χτισμένους χώρους με δομικά υλικά από σχιστόλιθο, ή πέτρες
από φωσφορικά πετρώματα, η δόση μπορεί να είναι μεγάλη, διότι η συγκέντρωση
ουρανίου στα υλικά αυτά είναι μεγαλύτερη από τη μέση.
(β) Οι δοκιμές των πυρηνικών όπλων στην ατμόσφαιρα προκάλεσαν τη
μεγαλύτερη ανθρωπογενή ραδιενεργό ρύπανση του περιβάλλοντος. Ρύπαναν την
ατμόσφαιρα με προϊόντα της σχάσης, που επικάθησαν στα σωματίδια σκόνης και νερού
που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα. Τα πιο βαριά από αυτά τα σωματίδια εναποτέθηκαν
στην επιφάνεια της γης στην περιοχή της πυρηνικής έκρηξης, ενώ τα ελαφρύτερα
σωματίδια σκόνης και νερού παρέμειναν αιωρούμενα και με την πάροδο του χρόνου
διαχύθηκαν στην ατμόσφαιρα όλης της γης, με αποτέλεσμα την αύξηση της ανά άτομο
δόσης παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι από τις δοκιμές αυτές, από το πλουτώνιο που
διέφυγε τη σχάση και από αντιδράσεις U-238 με νετρόνια των θερμοπυρηνικών
εκρήξεων, προέκυψε παγκόσμια διασπορά 8 περίπου τόνων πλουτωvίoυ. Η ετήσια δόση
από τις πηγές αυτές μειώνεται συνέχεια μετά τη συμφωνία απαγόρευσης των πυρηνικών
εκρήξεων στην ατμόσφαιρα από τις ΗΠΑ, ΕΣΣΔ και Αγγλία το 1963. Υπολογίζεται ότι η
σχετική ετήσια δόση ανά άτομο ήταν 0,13 mSv το 1963, 0,067 mSv το 1965 και 0,040
mSv το 1969. Πυρηνικές δοκιμές στην ατμόσφαιρα μετά το 1963 έχουν κάνει η Γαλλία
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και η Κίνα. Από το 1980 δεν έχουν γίνει πυρηνικές δοκιμές στην ατμόσφαιρα και
σύμφωνα με την UNSCEAR η σημερινή παγκόσμια μέση τιμή της δόσης ανά άτομο από
τις πυρηνικές δοκιμές είναι 0,005 mSv ανά έτος.
(γ) τα συμβατικά καύσιμα: οι συμβατικοί ηλεκτροπαραγωγοί σταθμοί με
καύσιμο γαιάνθρακες, ρυπαίνουν το περιβάλλον με ουράνιο, θόριο, ράδιο και ραδόνιο
και τούτο διότι: ο γαιάνθρακας περιέχει μικρές ποσότητες ουρανίου, με αποτέλεσμα την
έκλυση ραδιενεργών ισοτόπων με τα καυσαέρια και την τέφρα. Σε πολλά μέρη του
κόσμου, όπως π.χ. στην Ευρώπη και την Αμερική, το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται ως
καύσιμο σε μεγάλη έκταση, τόσο στη βιομηχανία όσο και στην κατοικία. Το φυσικό
αέριο περιέχει Rn-222 και έτσι σε μια κουζίνα που χρησιμοποιεί φυσικό αέριο και δεν
έχει καλό εξαερισμό, η δόση μπορεί να είναι σημαντική.
(δ) η πυρηνική βιομηχανία συμβάλλει στην αύξηση της ραδιενέργειας του
περιβάλλοντος κατά την παραγωγή του πυρηνικού καυσίμου, κατά την λειτουργία του
πυρηνικών σταθμών και τέλος με την παραγωγή και την διαχείριση των ραδιενεργών
καταλοίπων.
Τα ορυκτά από τα οποία εξορύσσεται το ουράνιο περιέχουν ουράνιο σε αναλογία
0.1 ως 0.5% κατά βάρος. Κατά την εξόρυξη του ορυκτού απελευθερώνονται μεγάλες
ποσότητες αερίου ραδονίου. Τα αέρια αυτά αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των
μεταλλωρύχων και πρέπει να απομακρύνονται από τις στοές του υπόγειου ορυχείου με
κατάλληλο εξαερισμό.
Μετά την εξόρυξη, το ορυκτό μεταφέρεται στον «μύλο ουρανίου» όπου πρώτα
τεμαχίζεται σε μικρά κομμάτια και στη συνέχεια αλέθεται και υποβάλλεται σε
κατάλληλη χημική επεξεργασία για την αύξηση της συγκέντρωσης του ουρανίου, με
διαχωρισμό του ουρανίου από το υπόλοιπο ορυκτό. Το τελικό προϊόν, που έχει κίτρινο
χρώμα και ονομάζεται στην αγορά «κίτρινο-κέικ» (yellow cake) περιέχει το ουράνιο σε
αναλογία 70 ως 90% 2 . Το υπόλοιπο μέρος του ορυκτού είναι άχρηστο κατάλοιπο και
2

Το κίτρινο-κέικ μεταφέρεται στο εργοστάσιο εμπλουτισμού. Εκεί με κατάλληλες διεργασίες αφαιρούνται
ποσότητες U-238, ώστε στο τελικό προϊόν να αυξηθεί το ποσοστό του σχάσιμου U-235 πάνω από το ποσοστό U235 στο φυσικό ουράνιο, που είναι περίπου 0,7% κατά βάρος. Το υπόλοιπο 99,3% του φυσικού Ουρανίου είναι
σχεδόν όλο U-238. Αυτό το αυξημένης περιεκτικότητας σε U-235 προϊόν ονομάζεται εμπλουτισμένο ουράνιο και
χρησιμοποιείται στους πυρηνικούς αντιδραστήρες και με πάρα πολύ μεγάλο εμπλουτισμό στις ατομικές βόμβες.
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ονομάζεται «ουρά του ουρανίου» (tailing). Σχεδόν όλο το Rn-226 και το μητρικό του Th230, που είναι ραδιενεργά νουκλίδια της σειράς του U-238, παραμένουν στις ουρές.
Υπενθυμίζεται ότι το Rn-222 είναι προϊόν της διάσπασης του Ra-226, που είναι προϊόν
της διάσπασης του Th-226. Δεδομένου του μικρού χρόνου ημιζωής (1600 έτη) του Ra226, σε σχέση με το χρόνο ημιζωής του Th-230 (80000 έτη), ο ρυθμός παραγωγής του
ραδονίου ελέγχεται από τη διάσπαση του Th-230. Θα παραμείνει λοιπόν σταθερός για
πολλές χιλιάδες χρόνια. Είναι φανερό ότι υπάρχει πρόβλημα μακροπρόθεσμου ελέγχου
των ουρών για την προστασία πολλών επομένων γενεών.
Μέχρι τώρα οι ουρές, μετά την αποξήρανση τους, καλύπτονται με χώμα πάχους
30 περίπου εκατοστών, το δε έδαφος σταθεροποιείται με τη φύτευση γρασιδιού. Αυτό
περιορίζει την εκροή ραδονίου σε ανεκτά όρια. Είναι όμως προφανώς ανεπαρκές όχι
μόνο μακροπρόθεσμα (οι ουρές πρέπει να φυλαχτούν για χιλιάδες χρόνια) αλλά ακόμα
και βραχυπρόθεσμα, αφού μια δυνατή βροχή και μόνο μπορεί να παρασύρει μέρος της
μάζας των ουρών.
Αλλά

και

κατά

την

κανονική,

ομαλή

λειτουργία

του

αντιδραστήρα

πραγματοποιούνται ελεγχόμενες υγρές και αέριες εκροές ραδιενεργών προϊόντων στο
περιβάλλον. Οι κανονισμοί ακτινοπροστασίας και αδειοδότησης των πυρηνικών
αντιδραστήρων επιβάλλουν τέτοιο σχεδιασμό και διαδικασίες λειτουργίας τους, ώστε οι
εκροές ραδιενεργών προϊόντων στο περιβάλλον να μην προκαλούν στο ευρύ κοινό
δόσεις μεγαλύτερες από τα προκαθορισμένα εθνικά όρια. Σύμφωνα με το UNSCEAR
2000 οι δόσεις, επιπλέον της φυσικής ραδιενέργειας, σε άτομα που ζουν κοντά σε
πυρηνικούς σταθμούς είναι της τάξης των 0,001 mSv ανά έτος, δηλαδή μικρές.
Μεγάλο ατύχημα σε πυρηνικό αντιδραστήρα ενδέχεται να προκαλέσει σημαντική
ρύπανση του περιβάλλοντος και σημαντικές δόσεις σε πληθυσμούς κυρίως στην περιοχή
του ατυχήματος. Το ατύχημα στον αντιδραστήρα του Three Mile Island στις Ηνωμένες
Πολιτείες το 1979 προκάλεσε μικρές διαρροές ραδιενεργών προϊόντων στο περιβάλλον.
Το ατύχημα του Chernobyl επέφερε εκτεταμένες διαρροές ραδιενεργών προϊόντων στο
περιβάλλον και η διασπορά των ραδιενεργών προϊόντων ήταν μετρήσιμη στο μεγαλύτερο
μέρος του Βορείου Ημισφαιρίου. Οι εκτιμήσεις δόσεων λόγω του ατυχήματος στις χώρες
Κατά την αφαίρεση U-238 από το “κίτρινο κέικ” συμπαρασύρονται και κάποιες ποσότητες U-235, οπότε αυτό το
κατάλοιπο της διεργασίας περιέχει και U-235 σε ποσοστό 0,21% περίπου, δηλαδή περίπου τρεις φορές μικρότερο
απ’ αυτό του φυσικού ουρανίου και γι’ αυτό ονομάζεται απεμπλουτισμένο ουράνιο.
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της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (UNSCEAR 2000), για το πρώτο έτος μετά το
ατύχημα είναι της τάξης των 0,3 ως 0,8 mSv ανά έτος και άτομο, δηλαδή μικρότερες από
τη μέση τιμή της δόσης από φυσική ραδιενέργεια και μικρότερες από το ετήσιο όριο (1
mSv) δόσης, επιπλέον της φυσικής. Βεβαίως οι δόσεις και οι συνέπειες για την υγεία των
κατοίκων της περιοχής του ατυχήματος υπήρξαν σοβαρές.
Κατά τη λειτουργία του αντιδραστήρα παράγονται τα ραδιενεργά προϊόντα της
σχάσης, τα οποία είναι άχρηστα ραδιενεργά κατάλοιπα. Το πρόβλημα της διαχείρισης
των καταλοίπων παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 5.
(ε) ιατρικές εφαρμογές: από τις τεχνολογικές πηγές, τη σημαντικότερη μέση
δόση ανά άτομο παρέχουν οι ακτινογραφίες στην ιατρική και την οδοντιατρική. Η δόση
από μία ακτινογραφία θώρακος είναι περίπου 0,14 mSv και από μία ακτινογραφία
οδόντων περίπου 0,02 mSv. Συνεχώς αυξανόμενη είναι επίσης η χρήση ραδιοϊσοτόπων
στην διαγνωστική (π.χ. Ι-131 για τον θυρεοειδή αδένα και Th-201 για την καρδιά) και
θεραπευτική ιατρική. Η δόση από μία τομογραφία καρδιάς με Th-201 είναι περίπου 10
ως 20 mSv και από μία ολόσωμη αξονική τομογραφία περίπου 15
θεραπευτική ιατρική οι απορροφούμενες δόσεις

mSv. Στη

είναι πολύ μεγαλύτερες. Π.χ. η

απορροφούμενη δόση από ακτινοβολία Χ στο μαστό μετά από εγχείρηση
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Ερωτήσεις
1. Ποιες είναι οι προελεύσεις της φυσικής ραδιενέργειας;
2. Ποια είναι τα κύρια ραδιενεργά ισότοπα στο ανθρώπινο σώμα;
3. Πόση είναι η μέση ετήσια δόση από φυσική ραδιενέργεια;
4. Ποιες είναι οι κύριες ανθρωπογενείς πηγές ραδιενέργειας περιβάλλοντος;
5. Τι τάξης μεγέθους είναι η διακύμανση της δόσης από φυσική ραδιενέργεια,
παγκοσμίως;
6. Πόσο μεγαλύτερη είναι η δόση από φυσική ραδιενέργεια στη Θεσσαλονίκη
και στην Ξάνθη, σε σχέση με αυτήν της Αθήνας; Που οφείλεται αυτό;
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

4

ακτινοπροστασια

4.1 Δόσεις ραδιενέργειας
Απορροφούμενη δόση
Gray (Gy)
Ισοδύναμη δόση
Sievert (Sv)
Ενεργός δόση
Ερωτήσεις

Όταν κάποια ποσότητα ιοντίζουσας ακτινοβολίας προσπέσει σε κάποιο υλικό,
ένα μέρος της θα διέλθει δια του υλικού χωρίς να αλληλεπιδράσει με αυτό και ένα άλλο
μέρος της θα αλληλεπιδράσει με το υλικό εναποθέτοντας σε αυτό ενέργεια.
H ενέργεια που απορροφάται ανά μονάδα μάζας του υλικού ονομάζεται
απορροφούμενη δόση.
H απορροφούμενη δόση σε βιολογικό ιστό είναι το βασικό μέγεθος για την
εκτίμηση αφ’ ενός μεν της διακινδύνευσης 1 επαγωγής βιολογικών επιπτώσεων, αφ’

1

Η λέξη διακινδύνευση μπορεί να αναγνωσθεί ως η πιθανότητα να επέλθει βιολογική επίπτωση ή αλλιώς το
αναμενόμενο ποσοστό περιπτώσεων στα οποία θα εμφανιστεί η επίπτωση. Π.χ. αν ανά 100 άτομα καθένα από τα
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ετέρου δε του μεγέθους των επιπτώσεων: μεγαλύτερη απορροφούμενη δόση συνεπάγεται
μεγαλύτερη διακινδύνευση και ενδεχομένως μεγαλύτερο μέγεθος επίπτωσης.
Η σύγχρονη μονάδα απορροφούμενης δόσης ονομάζεται Gray, συμβολίζεται με
Gy και ορίζεται ως η απορροφούμενη δόση 1 Joule ανά Kg υλικού.

(4.1.1)
Δεδομένου ότι η απορροφούμενη δόση ενός Gy είναι μεγάλη ως προς τις
βιολογικές επιπτώσεις, χρησιμοποιούνται στην πράξη τα υποπολλαπλάσια του.
milli-

1mGy = 10-3 Gy

micro-

1μGy = 10-6 Gy

Gray:
Gray:
Η βιολογική επίπτωση εξαρτάται όχι μόνο από την απορροφούμενη δόση αλλά
και από τον ρυθμό της δόσης, δηλαδή από την απορροφούμενη δόση ανά μονάδα
χρόνου.
Επίσης, η βιολογική επίπτωση εξαρτάται όχι μόνο από την ενέργεια που
εναπόθεσε η ραδιενεργός ακτινοβολία, αλλά και από το είδος της ακτινοβολίας. Έτσι η
ίδια δόση σε Gy προκαλεί πολύ μεγαλύτερη βιολογική επίπτωση αν προέρχεται από
σωματίδια α, απ’ ό,τι αν προέρχεται από ακτινοβολία γ.
Για να επέλθει η ίδια βιολογική επίπτωση απαιτείται, κατά προσέγγιση,
εικοσαπλάσια απορροφούμενη δόση από ακτινοβολία γ ή Χ. σε σχέση με την
απορροφούμενη δόση λόγω σωματιδίων α. Για την ίδια απορροφούμενη δόση, η
ακτινοβολία α είναι είκοσι φορές περίπου πιο αποτελεσματική βιολογικά, είκοσι περίπου
φορές «πιο επικίνδυνη», απ’ ό,τι η ακτινοβολία γ ή Χ. Εισήχθη λοιπόν ο συντελεστής
στάθμισης WR της ακτινοβολίας. Ο καθαρός αριθμός WR δίδει κατά προσέγγιση τη

οποία λαμβάνει την ίδια απορροφούμενη δόση, αναμένεται να εμφανιστεί επίπτωση σε 10 άτομα, η διακινδύνευση
για τη συγκεκριμένη δόση είναι 10%
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σχετική βιολογική αποτελεσματικότητα κάθε συγκεκριμένου είδους ακτινοβολίας, σε
σχέση με την βιολογική αποτελεσματικότητα των ακτινών γ ή Χ. Δηλαδή ο συντελεστής
στάθμισης συγκεκριμένης ακτινοβολίας δηλώνει πόσες φορές μεγαλύτερη πρέπει να
είναι η απορροφούμενη δόση από ακτινοβολία γ ή Χ, από την απορροφούμενη δόση από
τη συγκεκριμένη ακτινοβολία, για να επιφέρει το ίδιο βιολογικό αποτέλεσμα. Από τα
προηγούμενα προκύπτει ότι ο συντελεστής στάθμισης της ακτινοβολίας α είναι WR = 20.
Στον πίνακα 4.1.1 δίνονται τιμές του WR σύμφωνα με τον κανονισμό
ακτινοπροστασίας της χώρας μας και τη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Είδος και φάσμα ενεργειών
Φωτόνια οποιασδήποτε ενέργειας
Ηλεκτρόνια οποιασδήποτε ενέργειας

WR
1
1

Νετρόνια με ενέργεια :
μικρότερη από: 10 keV

5

από: 10 keV έως 100 keV

10

από: 100 keV έως 2 MeV

20

από: 2 MeV έως 20 MeV

10

μεγαλύτερη από: 20 MeV

5

Πρωτόνια με ενέργεια μεγαλύτερη από

5

2 MeV
Σωματίδια α, θραύσματα σχάσης, βαρείς πυρήνες
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Πίνακας 4.1.1: Συντελεστής WR στάθμισης των ιοντιζουσών ακτινοβολιών
Η ισοδύναμη δόση ορίζεται ως το γινόμενο της απορροφούμενης δόσης σε Gy
επί τον συντελεστή στάθμισης WR.
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(4.1.2)
Η ισοδύναμη δόση μετράται σε Sievert (σύμβολο Sv), τα οποία προκύπτουν ως
το γινόμενο της απορροφούμενης δόσης σε Gy επί τον συντελεστή στάθμισης WR. Τα
μεν Gy της απορροφούμενης δόσης δίνουν την ενέργεια που εναποθέτει η ακτινοβολία
ανά χιλιόγραμμο ιστού, τα δε Sv της ισοδύναμης δόσης είναι μέτρο της διακινδύνευσης
από την εναπόθεση αυτής της ενέργειας, από συγκεκριμένη ακτινοβολία.
Δεδομένου ότι για τα φωτόνια (ακτινοβολίες γ ή X) είναι WR = 1, το μέγεθος της
απορροφούμενης δόσης (σε Gy) είναι ίσο με το μέγεθος της ισοδύναμης δόσης (σε Sv)
για τα φωτόνια.
Δεδομένου ότι δόση 1 Sv είναι μεγάλη, χρησιμοποιούνται στην πράξη τα εξής
υποπολλαπλάσιά του:
milli-Sievert: 1mSv = 10-3 Sv
micro-Sievert: 1μSv = 10-6 Sv
nano-Sievert: 1nSv = 10-9 Sv
Η διακινδύνευση αυξάνεται με την αύξηση της ισοδύναμης δόσης. Πόση δόση
είναι πολλή ή λίγη; Προκειμένου να δοθεί αίσθηση των “φυσιολογικών δόσεων”
παρατίθενται τιμές δόσεων από φυσική ραδιενέργεια, δηλαδή από τη ραδιενεργό
ακτινοβολία που εκπέμπεται από το φυσικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε
και έζησε επί χιλιετίες ο άνθρωπος. Από το έδαφος και τα οικοδομικά υλικά ο άνθρωπος
δέχεται συνεχώς ακτινοβολία γ, εκτίθεται δηλαδή συνεχώς σε ακτινοβολία γ από το
φυσικό περιβάλλον. Δεδομένου ότι η έκθεση αυτή προέρχεται από το εξωτερικό του
σώματος του ανθρώπου, ονομάζεται εξωτερική έκθεση. Δεδομένου δε ότι η
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ακτινοβολία αυτή προσπίπτει ομοιογενώς σε ολόκληρο το σώμα του ανθρώπου, η
αντίστοιχη δόση ονομάζεται ολόσωμη δόση.
Έτσι ο ρυθμός της ολόσωμης ισοδύναμης δόσης στη Θεσσαλονίκη, από αυτήν
την εξωτερική έκθεση φυσικής ραδιενέργειας, είναι 40 nSv ανά ώρα. Η δόση των 40 nSv
ανά ώρα συνεπάγεται ετήσια δόση από φυσική ραδιενέργεια 0,35 mSv. Στην Αθήνα, οι
δόσεις από εξωτερική έκθεση από φυσική ραδιενέργεια είναι μισές περίπου από τις
αντίστοιχες της Θεσσαλονίκης, ενώ αυτές στην Καβάλα και τις Σέρρες είναι διπλάσιες
περίπου από αυτές τις Θεσσαλονίκης. Η φυσική ραδιενέργεια παρουσιάζει, και
παρουσίαζε από γενέσεως κόσμου, μεγάλες γεωγραφικές διακυμάνσεις, όπως θα δούμε
στο κεφάλαιο της φυσικής ραδιενέργειας, χωρίς αυτό να συνιστά πρόβλημα για τον
άνθρωπο.
Παλαιότερα χρησιμοποιείτο ως μονάδα της απορροφούμενης δόσης το rad (από
τα αρχικά του Radiation Absorbed Dose) και της ισοδύναμης δόσης το rem (από τα
αρχικά του Radiation Equivalent Man). Είναι:
1 rad = 0,01 Gy = 10 mGy
(4.1.3)
1 rem =

0,01 Sv = 10 mSv

Οι εκθέσεις σε ακτινοβολία και οι αντίστοιχες δόσεις διακρίνονται σε ολόσωμες
και σε δόσεις μεμονωμένων ιστών, ή οργάνων. Η ίδια ποσότητα ισοδύναμης δόσης δεν
επιφέρει τις ίδιες βιολογικές συνέπειες και δεν συνεπάγεται την ίδια διακινδύνευση για
τα διάφορα όργανα και τους ιστούς. Ως εκ τούτου ορίστηκε ως μέτρο της διακινδύνευσης
για τα διάφορα όργανα και ιστούς η ενεργός δόση, μετρούμενη και αυτή σε Sievert, ως
εξής:

(4.1.4)
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όπου ο καθαρός αριθμός WT είναι συντελεστής στάθμισης για κάθε ιστό, ή
όργανο. Οι συντελεστές στάθμισης WΤ που ισχύουν στους Ελληνικούς κανονισμούς
ακτινοπροστασίας και στη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνονται στον
πίνακα 4.1.2
Για ολόσωμη δόση, δηλαδή για ολόκληρο το σώμα, ο συντελεστής WT είναι 1.
Έτσι αν π.χ. οι γεννητικοί αδένες λάβουν ισοδύναμη δόση 100 mSv, η ενεργός δόση
είναι 100 mSv x 0,2 = 20 mSv, ενώ αν το δέρμα λάβει ισοδύναμη δόση 100 mSv η
ενεργός δόση είναι 100 mSv x 0,01 = 1 mSv. Τέλος αν η ισοδύναμη δόση για όλο το
σώμα είναι 100 mSv, τότε η αντίστοιχη ενεργός δόση είναι 100 mSv.
Ώστε: το μέτρο της διακινδύνευσης είναι η ενεργός δόση, η οποία στην
περίπτωση ολόσωμης έκθεσης σε ακτινοβολία ισούται με την ισοδύναμη δόση.

Ιστός ή όργανο

Συντελεστές στάθμισης WΤ

Γεννητικοί αδένες

0,20

Μυελός οστών (ερυθρός)

0,12

Κόλον

0,12

Πνεύμονας

0,12

Στόμαχος

0,12

Ουροδόχος κύστη

0,05

Μαστός

0,05

Ήπαρ

0,05

Οισοφάγος

0,05

Θυρεοειδής αδένας

0,05

Δέρμα

0,01

Επιφάνεια οστού

0,01

Λοιπά

0,05

Πίνακας 4.1.2: Συντελεστές στάθμισης WT για την ενεργό δόση
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Τέλος, μιλάμε για έκθεση ενός ανθρώπου, ζώου, ή αντικειμένου σε συγκεκριμένη
ακτινοβολία και εννοούμε ότι αυτά δέχθηκαν την συγκεκριμένη ακτινοβολία. Η λέξη
έκθεση έχει όμως διπλή χρήση. Αποτέλεσε το πρώτο, ιστορικά, μέγεθος δοσιμετρίας και
συνεχίζει από αδράνεια να χρησιμοποιείται και σήμερα. Είναι μέτρο της ποσότητας
ιοντισμού του αέρα από ακτινοβολίες γ ή X (φωτόνια) και μόνον από αυτές. Μονάδα
αυτής της έκθεσης είναι το Roentgen που ορίζεται ως εκείνη η ποσότητα ακτινοβολίας γ
ή Χ που παράγει στον αέρα ιόντα με συνολικό ηλεκτρικό φορτίο 2,58 10-4 Coulomb ανά
Kg αέρα.
Roentgen
Επειδή

το

χρησιμοποιούνται

1
τα

1 R = 2,58 10-4 Cb/Kg αέρα
Roentgen

(σύμβολο

υποπολλαπλάσιά

R)
του:

είναι

(3.1.5)
πολύ

μεγάλη

milliroentgen(1

ποσότητα,

mR=10-3

R),

microroentgen(1 μR=10-6R). Μπορεί να δειχθεί εύκολα 2 ότι ακτινοβολία γ ή Χ ενός R
εναποθέτει στον αέρα 8,69 mGy. H ενέργεια που εναποτίθεται, άρα και η
απορροφούμενη δόση, εξαρτάται βέβαια από το υλικό. Έτσι, 1R εναποθέτει 9,6 mGy σε
βιολογικό ιστό, κατά συνέπεια η αντίστοιχη ισοδύναμη δόση είναι και αυτή 9,6 mSv.
Οπότε μπορούμε, κατά προσέγγιση, να σκεφτόμαστε ότι,
ισοδύναμη δόση σε mSv = 10 (έκθεση σε R)

(3.1.6)

Και επειδή υπό κανονικές συνθήκες οι ρυθμοί δόσης είναι της τάξης των nSv ανά
ώρα, χρήσιμη είναι και η σχέση :
(δόση σε nSv) = 10 (έκθεση σε μR)

2

Δεδομένου ότι το φορτίο του ηλεκτρονίου είναι 1,602 10 –19 Cb, ένα R αντιστοιχεί στην παραγωγή 2,58 10-4 /1,602
10-19 = 1,61 1015 ζευγών ιόντων ανά Kg αέρα. Η μέση ενέργεια που χρειάζεται για την παραγωγή ενός ζεύγους
ιόντων στον αέρα είναι 5,4 10-18 Joules. Άρα 1 R εναποθέτει 0,00869 J/Kg αέρα.
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Ερωτήσεις
Τι είναι:
Απορροφούμενη δόση
Gray (Gy)
Ισοδύναμη δόση
Sievert (Sv)
Ενεργός δόση
rad
rem
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4.2 Βιολογικές επιπτώσεις
Άμεσες σωματικές επιπτώσεις
Καθυστερημένες σωματικές επιπτώσεις
Γενετικές επιπτώσεις
Ερωτήσεις
Είδαμε ότι κατά την αλληλοεπίδραση ραδιενεργών ακτινοβολιών και ύλης, η
ακτινοβολία εναποθέτει ενέργεια στο υλικό, με αποτέλεσμα τον ιοντισμό του υλικού. Η
διαδικασία η οποία οδηγεί στην εμφάνιση των αλλοιώσεων στα κύτταρα αρχίζει με την
πρακτικά ακαριαία παραγωγή των ιόντων στα κύτταρα. Τα ιόντα, σε χρόνο της τάξης του
εκατομμυριοστού του δευτερολέπτου, αντιδρούν με μόρια του κυττάρου με αποτέλεσμα
την παραγωγή δραστικών χημικών προϊόντων. Αυτά τα χημικά προϊόντα, σε χρόνο
μερικών δευτερολέπτων, αντιδρούν με τα μόρια του κυττάρου. Ακολουθεί τέλος το
βιολογικό στάδιο των αλλοιώσεων που μπορεί να διαρκέσει από μερικά λεπτά της ώρας
μέχρι δεκάδες χρόνια, ανάλογα με την επίπτωση της βλάβης.
Το είδος, το μέγεθος και η πιθανότητα εμφάνισης της βιολογικής βλάβης, που
μπορεί να προκαλέσει στον άνθρωπο η έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία εξαρτάται (α)
από το μέγεθος και τον ρυθμό της δόσης και (β) από το μέρος του σώματος που εκτίθεται
στην ακτινοβολία.
Άμεσες σωματικές επιπτώσεις ονομάζονται οι επιπτώσεις που εμφανίζονται
μέσα σε λίγες ώρες ή/και μέχρι 60 περίπου μέρες από την έκθεση στην ακτινοβολία.
Οφείλονται σε εκτεταμένα φαινόμενα αλλοιώσεων κυττάρων και κυτταρικών θανάτων.
Προκύπτουν μόνο από εξαιρετικά έντονη έκθεση σε ακτινοβολία ολόκληρου ή μεγάλου
μέρους του σώματος, σε δόσεις συνήθως μεγαλύτερες από 500 mSv που ελήφθησαν σε
διάστημα χρόνου μικρότερο από μια ημέρα. Στατιστικά δεδομένα τέτοιων εκθέσεων
έχουμε κυρίως από τα θύματα των ατομικών βομβών στην Ιαπωνία (Ι945) και σε
μικρότερο βαθμό από λίγα εργαστηριακά ατυχήματα και από ασθενείς που εκτέθηκαν σε
έντονη ακτινοβολία για θεραπευτικούς σκοπούς. Συμπεράσματα από τέτοιες στατιστικές
μελέτες συνοψίζονται στον πίνακα 4.2.1.
Τα συμπτώματα του πίνακα 4.2.1 εμφανίζονται μόνο στις περιπτώσεις
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ακτινοβόλησης ολοκλήρου, η μεγάλου μέρους του σώματος. Είναι γνωστό, π.χ. από
ιατρικές-θεραπευτικές εφαρμογές, ότι η απορρόφηση σε μικρή περιοχή του σώματος
δόσεων αντίστοιχων με αυτές του πίνακα 4.1.1 επιφέρει πολύ μικρότερες βλάβες. Όπως
φαίνεται από τον πίνακα, το μέγεθος της βλάβης είναι αύξουσα συνάρτηση της δόσης.
Μπορούμε ακόμα να πούμε ότι για τις άμεσες σωματικές επιπτώσεις υπάρχει κατώφλι
δόσης, της τάξης των 500 mSv, κάτω από το οποίο δεν υπάρχουν παρατηρήσιμα άμεσα
συμπτώματα.
Πίνακας 4.2.1: Άμεσες σωματικές επιπτώσεις από ολόσωμη έντονη ακτινοβολία
Δόση

Πιθανά συμπτώματα

(σε Sv)
0 – 0,5

Δεν υπάρχουν παρατηρήσιμα συμπτώματα

0,5 –1

Ελαφρές αλλαγές στο αίμα. Κανένα άλλο παρατηρήσιμο σύμπτωμα

1-2

Εμετός μέσα σε λίγες ώρες, σε 5% ως 50% των περιπτώσεων, με κόπωση και
απώλεια ορέξεως. Μέτριες μεταβολές στο αίμα. Σε κάθε περίπτωση
επέρχεται ανάρρωση από τα συμπτώματα αυτά μέσα σε λίγες εβδομάδες.

2-6

Δόση μεγαλύτερη από 3 Sv προκαλεί, σε κάθε περίπτωση, εμετό σε χρόνο
λιγότερο από 2 ώρες. Σοβαρές μεταβολές στο αίμα, που συνοδεύονται από
αιμορραγία και αυξανόμενη επιδεκτικότητα σε μόλυνση καθώς αυξάνεται η
δόση. Απώλεια των μαλλιών μετά 2 εβδομάδες, για δόσεις μεγαλύτερες από 3
Sv. Ανάρρωση από τα συμπτώματα αυτά μέσα σε ένα μήνα ως ένα χρόνο,
στις περισσότερες περιπτώσεις δόσεων κοντά στο όριο των 2 Sv.
Στις περιπτώσεις δόσεων κοντά στο άνω όριο των 6 Sv, επιβιώνει μόνο το
20% περίπου.

6 - 10

Εμετός μέσα σε μια ώρα, σοβαρές μεταβολές του αίματος, αιμορραγία,
μολύνσεις, απώλεια μαλλιών. Σε 80% ως 100% επέρχεται θάνατος μέσα σε 2
μήνες. Μακρότατος χρόνος ανάρρωσης από τα συμπτώματα αυτά όσων
επέζησαν.
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Καθυστερημένες σωματικές επιπτώσεις ονομάζονται οι επιπτώσεις που
εμφανίζονται με καθυστέρηση που μπορεί να κυμαίνεται από ένα μέχρι περίπου τριάντα
χρόνια μετά την έκθεση σε έντονη ακτινοβολία. Οι επιπτώσεις αυτές οφείλονται
συνήθως σε αλλοιώσεις που προκαλούνται στο DNA, δηλαδή σε μεταλλάξεις. Υπάρχει
πλήθος δεδομένων (π.χ. απ' αυτούς που επέζησαν μετά τις ατομικές εκρήξεις το 1945
στην Ιαπωνία, από τους ακτινολόγους των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα, από
ασθενείς που εκτέθηκαν σε έντονη ακτινοβολία για θεραπευτικούς σκοπούς), που
δείχνουν ότι η έκθεση σε έντονη ακτινοβολία επιφέρει καθυστερημένες σωματικές
επιπτώσεις όπως λευχαιμίες, καρκίνους (π.χ. του θυρεοειδούς αδένα, που παρατηρείται
ιδιαιτέρως σε νεαρά άτομα, ή του καρκίνου των πνευμόνων που έχει παρατηρηθεί σε
εργάτες υπόγειων ορυχείων ουρανίου), προσωρινή ή και μόνιμη στείρωση,
δυσλειτουργία διάφορων οργάνων του σώματος, καταρράκτη των οφθαλμών. Ο
καταρράκτης των οφθαλμών είναι μια από τις λίγες καθυστερημένες σωματικές
επιπτώσεις για την οποία φαίνεται να υπάρχει κατώφλι δόσης. Ο καταρράκτης δεν
εμφανίζεται στις περιπτώσεις έντονων δόσεων μικρότερων από περίπου 2 Sv.
Από την συμπτωματολογία της ίδιας της ασθένειας είναι αδύνατο να αποδειχθεί
αν αυτή προκλήθηκε από την έκθεση σε ακτινοβολία, ή από άλλη συνήθη αιτία. Για
παράδειγμα η λευχαιμία παρουσιάζεται ακριβώς με τα ίδια συμπτώματα ανεξάρτητα από
την αιτία που την προκάλεσε (έντονη ακτινοβολία σε κάποιο μακρινό παρελθόν ή άλλη
διαφορετική αιτία). Ο προσδιορισμός της ακτινοβολίας ως γενεσιουργού αιτίας της
ασθένειας μπορεί να γίνει μόνο στατιστικά. Απαιτείται δηλαδή μελέτη της συχνότητας
εμφάνισης της ασθένειας σε μεγάλο πληθυσμό ακτινοβολημένων ατόμων, σε σύγκριση
με την αντίστοιχη συχνότητα σε πληθυσμό με μόνη ακτινοβόληση αυτή του φυσικού
υπόβαθρου. Δεδομένα για τέτοιες μελέτες υπάρχουν στους επιζήσαντες των
βομβαρδισμών με πυρηνικά όπλα στις πόλεις Ναγκασάκι και Χιροσίμα. Υπάρχουν
ακόμα πειραματικά δεδομένα εργαστηριακής ακτινοβόλησης εκατοντάδων χιλιάδων (για
κάθε δόση) ποντικιών, που είναι ζώα θηλαστικά όπως και ο άνθρωπος. Τα κύρια
αποτελέσματα από την ανάλυση των δεδομένων αυτών είναι 1 :

1

Συσσωρευμένη δόση: το άθροισμα όλων των δόσεων, επιπλέον αυτών από φυσική ραδιενέργεια, που έχει δεχτεί
κάποιος σε όλο το παρελθόν του βίου του. Σ’ αυτήν δεν προσμετρώνται δόσεις από φυσική ραδιενέργεια.
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Η έλλειψη εντοπισμού επιπτώσεων από έκθεση σε χαμηλές δόσεις ραδιενέργειας
δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι δεν υπάρχουν καθυστερημένες επιπτώσεις για μικρές
δόσεις. Σημαίνει ότι αν υπάρχουν, ενδέχεται να εμφανισθούν σε ένα μικρό ποσοστό των
ατόμων που ακτινοβολήθηκαν. Αυτό δε το ποσοστό αναμένεται να είναι τόσο μικρό,
ώστε για την ενοχοποίηση της ακτινοβολίας για την ασθένεια απαιτείται επιδημιολογική
μελέτη σε μεγάλο πληθυσμό, για τον οποίο είναι γνωστή με ικανοποιητική ακρίβεια η
συνήθης, δηλαδή από άλλες αιτίες, συχνότητα εμφάνισης της ασθένειας.
Από την άλλη μεριά το κύριο ενδιαφέρον, για την καθιέρωση κανόνων
ακτινοπροστασίας, βρίσκεται στις εξαιρετικά μικρές αλλά χρόνιες δόσεις.
Ο μόνος λοιπόν τρόπος εκτίμησης των καθυστερημένων βιολογικών επιπτώσεων,
που μπορεί να έχουν οι μικρές χρόνιες δόσεις είναι η επέκταση των δεδομένων των
μεγάλων δόσεων στις μικρές. Οι εκτιμήσεις αυτές οφείλουν να είναι συντηρητικές, να
είναι δηλαδή βέβαιο ότι υπερεκτιμούν τον πραγματικό κίνδυνο. Βασίζονται σε τρεις
υποθέσεις:
1.

Ότι δεν υπάρχει κατώφλι δόσης κάτω από το οποίο η διακινδύνευση (η

συχνότητα) εμφάνισης της βιολογικής επίπτωσης να είναι μηδενική. Γίνεται δηλαδή η
υπόθεση ότι για οσοδήποτε μικρή δόση υπάρχει πεπερασμένη πιθανότητα βιολογικής
επίπτωσης.
2.

Ότι η πιθανότητα (συχνότητα) εμφάνισης της βιολογικής επίπτωσης είναι

ανάλογη της συσσωρευμένης δόσης.
3.

Ότι η πιθανότητα να εμφανισθεί η βιολογική επίπτωση είναι ανεξάρτητη

από τον ρυθμό της δόσης, ότι εξαρτάται μόνον από τη συνολική συσσωρευμένη δόση. Η
υπόθεση αυτή προϋποθέτει ανικανότητα του οργανισμού να επιδιορθώσει βλάβες όπως
για παράδειγμα να αντικαταστήσει αλλοιωμένα κύτταρα, έστω κι' αν οι βλάβες είναι
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μικρές και επέρχονται σε αραιά διαστήματα από αντίστοιχα μικρούς ρυθμούς 2 δόσης.
Γίνεται δηλαδή η υπόθεση ότι οι βλάβες συσσωρεύονται καθώς προστίθενται μικρές
δόσεις.
Σχετικά τώρα με την αλήθεια των τριών αυτών υποθέσεων: πειράματα σε
μεγάλους πληθυσμούς ποντικιών δείχνουν ότι για την ίδια συσσωρευμένη δόση, η
πιθανότητα εμφάνισης λευχαιμίας είναι μεγαλύτερη για μεγαλύτερους ρυθμούς δόσης,
δηλαδή η πιθανότητα αυξάνεται όταν η ίδια συσσωρευμένη δόση δίνεται σε μικρότερο
χρονικό διάστημα. Αυτή η παρατήρηση δείχνει ότι η υπόθεση 3 υπερεκτιμά την
πιθανότητα εμφάνισης βιολογικής επίπτωσης. Τόσο τα πειράματα αυτά, όσο και άλλες
παρατηρήσεις, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπολογισμοί με βάση τις τρεις αυτές
υποθέσεις οδηγούν σε υπερεκτίμηση της υπολογιζόμενης διακινδύνευσης από έκθεση σε
ραδιενέργεια. Δηλαδή ο υπολογιζόμενος κίνδυνος είναι μεγαλύτερος του πραγματικού.
Γενετικές επιπτώσεις ονομάζονται εκείνες που μπορούν να εμφανισθούν στους
απογόνους ατόμων που εκτέθηκαν σε ραδιενέργεια. Οφείλονται σε μεταλλάξεις που
είχαν δημιουργηθεί στο DNA κυττάρων των ωοθηκών ή των όρχεων των γονέων τους
και οι οποίες μέσω των ωαρίων, ή των σπερματοζωαρίων αντιστοίχως μεταβιβάσθηκαν
στους απογόνους. Η εκτίμηση της διακινδύνευσης όσον αφορά στις γενετικές επιπτώσεις
γίνεται με βάση τις τρεις υποθέσεις που αναφέρθηκαν για τις καθυστερημένες σωματικές
επιπτώσεις. Ο λόγος είναι ότι και στις δυο περιπτώσεις το κύριο γενεσιουργό αίτιο είναι
το ίδιο: οι επαγόμενες μεταλλάξεις στο DNA.
Πειραματικές έρευνες όμως που έγιναν για τη διερεύνηση των γενετικών
επιπτώσεων σε ποντίκια δείχνουν ότι:

2

Ρυθμός δόσης: η δόση ανά μονάδα χρόνου, π.χ mSv ανά ώρα, ή ανά έτος κλπ.
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Οι παρατηρήσεις αυτές δείχνουν ότι και στην περίπτωση των γενετικών
επιπτώσεων, όπως και στην περίπτωση των καθυστερημένων σωματικών επιπτώσεων οι
υπολογισμοί που γίνονται με βάση τις τρεις υποθέσεις οδηγούν σε υπερεκτίμηση του
βιολογικού κινδύνου. Εντούτοις και οι τρεις αυτές υποθέσεις αποτελούν τη βάση επί της
οποίας γίνονται οι εκτιμήσεις των πιθανοτήτων των βιολογικών επιπτώσεων από έκθεση
σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας και προσδιορίζονται τα όρια δόσεων για την προστασία
των ανθρώπων. Η περιγραφή των θεσμοθετημένων διεθνώς ορίων δόσεων γίνεται στο
επόμενο κεφάλαιο.
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Ερωτήσεις
1.

Από τι εξαρτάται το είδος, το μέγεθος και η πιθανότητα εμφάνισης
βιολογικής βλάβης από ραδιενέργεια;

2.

Τι είναι οι άμεσες, οι καθυστερημένες και οι γενετικές επιπτώσεις;

3.

Υπάρχει κατώφλι δόσης για τις άμεσες, τις καθυστερημένες και τις
γενετικές επιπτώσεις;
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5

Διαχείριση των ραδιενεργών καταλοίπων
Κατηγορίες ραδιενεργών καταλοίπων
-

Χαμηλού επιπέδου

-

Ενδιάμεσου επιπέδου

-

Υψηλού επιπέδου

Βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη διαχείριση
-

εξαντλημένο (χρησιμοποιημένο) καύσιμο.

Πολιτικές διαχείρισης
-

Ανακύκλωση

-

Κατάλοιπο η συστάδα καυσίμου

Μακροπρόθεσμη διαχείριση
Ερωτήσεις

Κατηγορίες ραδιενεργών καταλοίπων
Ραδιενεργά κατάλοιπα θεωρούνται τα υλικά που περιέχουν αξιόλογη ποσότητα
ραδιενεργών ισοτόπων, έχουν προκύψει από χρήση ραδιενεργών υλικών και δεν θεωρούνται πλέον χρήσιμα. Διακρίνονται σε χαμηλού επιπέδου, ενδιάμεσου επιπέδου και υψηλού επιπέδου κατάλοιπα, με κριτήρια την ποσότητα και το είδος της ραδιενέργειας, καθώς και τους αναμενόμενους χρόνους επιβίωσης των ραδιενεργών ισοτόπων που περιέχουν 1 .
1

Δεν υπάρχει γενική συμφωνία για τα κριτήρια κατάταξης στις κατηγορίες αυτές, ούτε κοινές πρακτικές στα διάφορα
κράτη. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργεια στο Safety Series No 111-G-1.1 (1994) αναφέρει τα εξής κριτήρια κατάταξης: (α) χαμηλού επιπέδου: όταν για τον συνήθη χειρισμό και τη μεταφορά τους δεν απαιτείται θωράκιση. (β) ενδιάμεσου επιπέδου: όταν απαιτείται θωράκιση αλλά μικρή ή καθόλου ψύξη (Επί πλέον προτείνεται οι δύο
αυτές κατηγορίες να υποδιαιρεθούν σε κατάλοιπα βραχύβιας και μακρόβιας ραδιενέργειας). (γ) υψηλού επιπέδου:
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Χαμηλού επιπέδου κατάλοιπα παράγονται από τις εφαρμογές της πυρηνικής τεχνολογίας στην υγεία, στα ερευνητικά και άλλα εργαστήρια και τη βιομηχανία, καθώς
και από την πυρηνική βιομηχανία. Συνίστανται από χαρτιά, εργαλεία, μπουκάλια, ρουχισμό, φίλτρα και άλλα, τα οποία περιέχουν μικρές ποσότητες κυρίως βραχύβιων ραδιοϊσοτόπων. Η διαχείρισή τους δεν είναι επικίνδυνη, αλλά η απόρριψή τους στο περιβάλλον
πρέπει να γίνεται με περισσότερη προσοχή, σε σχέση με τα κοινά απορρίμματα. Προκειμένου να μειωθεί ο όγκος τους, συχνά τα μεν στερεά συμπιέζονται, τα δε υγρά αποξηραίνονται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις. Στη συνέχεια, τοποθετούνται σε δοχεία τα οποία είτε (α) φυλάσσονται σε κατάλληλους επιβλεπόμενους χώρους μέχρις ότου το επίπεδο ραδιενέργειας πέσει κάτω από ορισμένα θεσμοθετημένα από εθνικές νομοθεσίες
ασφαλή όρια, οπότε αντιμετωπίζονται ως κοινά σκουπίδια και απορρίπτονται ως τέτοια,
είτε (β) θάβονται σε μικρό βάθος στη γη σε επιβλεπόμενες περιοχές. Εκτιμάται ότι παγκοσμίως αποτελούν το 90% του συνολικού όγκου όλων των ραδιενεργών καταλοίπων,
αλλά ότι περιέχουν μόνον το 1% της ραδιενέργειας του συνόλου των καταλοίπων.
Ενδιάμεσου επιπέδου κατάλοιπα είναι αυτά που περιέχουν μεγαλύτερες ποσότητες ραδιενέργειας και που, ενδεχομένως, χρειάζονται θωράκιση. Περιλαμβάνουν ραδιενεργά υλικά, π.χ. ρητίνες, χημικά υγρά, εξαντλημένες 2 ραδιενεργές πηγές από ιατρικές
και βιομηχανικές χρήσεις, αντικείμενα από αντιδραστήρες και άλλα. Τέτοια κατάλοιπα
ενδέχεται να κλεισθούν σε θωράκιση τσιμέντου ή, αν πρόκειται για υγρά, να εμποτιστούν
σε τσιμέντο πριν από τη φύλαξη, ή την εναπόθεση σε επιβλεπόμενους χώρους. Εκτιμάται
ότι παγκοσμίως αποτελούν το 7% του συνολικού όγκου όλων των ραδιενεργών καταλοίπων και ότι περιέχουν μόνο 4% της ραδιενέργειας του συνόλου των καταλοίπων.
Υψηλού επιπέδου κατάλοιπα θεωρούνται τα μεγάλης ραδιενέργειας προϊόντα
της σχάσης και κάποια βαρέα μακρόβια ραδιενεργά ισότοπα παραγόμενα στους αντιδραστήρες. Παράγουν σημαντικές ποσότητες θερμότητας, από τη διάσπαση των ραδιονου-

περιέχουν μεγάλες ποσότητες βραχύβιων και μακρόβιων ραδιοϊσοτόπων και απαιτείται ψύξη τους επί μεγάλα χρονικά διαστήματα και απομόνωσή τους από τη βιόσφαιρα επί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα.
2
Όταν, με την πάροδο του χρόνου, η ενεργότητα μιας ραδιενεργού πηγής πέσει κάτω από κάποια τιμή καθίσταται
ακατάλληλη για την εκάστοτε βιομηχανική, ή ιατρική χρήση για την οποία προοριζόταν. Ονομάζεται τότε εξαντλημένη ως προς τη χρήση, αλλά τις περισσότερες φορές η ενεργότητα των εξαντλημένων πηγών είναι μεγάλη από άποψη
ακτινοπροστασίας.
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κλιδίων, οπότε απαιτείται ψύξη και ειδική θωράκιση κατά τον χειρισμό και τη μεταφορά
τους. Το υπόλοιπο του κεφαλαίου αφιερώνεται σ’ αυτά τα κατάλοιπα διότι το ζήτημα της
ασφαλούς μακροχρόνιας διαχείρισής τους είναι αμφιλεγόμενο, προβάλλεται έντονα από
τους αντιτιθέμενους στην βιομηχανική χρήση της πυρηνικής ενέργειας και συνιστά το
σημαντικότερο ίσως πρόβλημα της πυρηνικής ηλεκτροπαραγωγής.

Βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη διαχείριση των πυρηνικών
καταλοίπων
Όπως είδαμε, πολλά από τα προϊόντα της σχάσης είναι ραδιενεργά. Επί πλέον,
στον αντιδραστήρα παράγονται, με απορρόφηση νετρονίων από τα ισότοπα του ουρανίου, τα ονομαζόμενα υπερουράνια ισότοπα 3 , τα οποία είναι και αυτά ραδιενεργά. Τα κύρια υπερουράνια στοιχεία που παράγονται στο πυρηνικό καύσιμο είναι ισότοπα του
πλουτωνίου, του νεπτουνίου και του αμερικίου, που είναι άκρως μακρόβια με μεγάλους
χρόνους ημιζωής. Η ραδιενέργειά τους εξασθενεί σε χρονική κλίμακα παρόμοια με αυτήν των ισοτόπων του ουρανίου. Έτσι, ενώ για την εξασθένιση της ραδιενέργειας των
προϊόντων της σχάσης σε ανεκτά επίπεδα επαρκούν ενδεχομένως μερικές χιλιάδες έτη, η
παρουσία των υπερουρανίων καθιστά απαραίτητη την ασφαλή διαχείριση των ραδιενεργών καταλοίπων από το πυρηνικό καύσιμο επί πολύ μεγαλύτερα διαστήματα.
Κατά τη λειτουργία του αντιδραστήρα, το ποσοστό του σχάσιμου U-235 στο πυρηνικό καύσιμο μειώνεται καθώς το U-235 καταστρέφεται με τις σχάσεις. Ταυτόχρονα αυξάνεται η ποσότητα των προϊόντων της σχάσης και των υπερουράνιων στοιχείων. Όσο περισσότερο παραμείνει το καύσιμο στον εν λειτουργία αντιδραστήρα, όσο δηλαδή περισσότερη ενέργεια παράγει, τόσο μεγαλύτερη είναι η μείωση του ποσοστού του επιβιώσαντος
U-235 και τόσο περισσότερη η ποσότητα των προϊόντων της σχάσης και των υπερουρανί-

3

Ονομάζονται υπερουράνια διότι έχουν μεγαλύτερο ατομικό αριθμό από το ουράνιο και στον περιοδικό πίνακα των
στοιχείων βρίσκονται πέραν του ουρανίου. Δεδομένου ότι το U-238 έχει το μέγιστο ποσοστό μάζας του πυρηνικού
καυσίμου, παράγεται από αυτό το μεγαλύτερο ποσοστό υπερουρανίων. Με απορρόφηση ενός νετρονίου από πυρήνα
U-238 παράγεται U-239, το οποίο με εκπομπή β μετασχηματίζεται γρήγορα σε Np-239 ( νεπτούνιο), το οποίο με διάσπαση-β μετασχηματίζεται σε Pu-239, που είναι σχάσιμο υλικό. Μερικοί από τους πυρήνες Pu-239, με απορρόφηση
νετρονίου, μετασχηματίζονται σε Pu-240. Μερικοί από τους πυρήνες Pu-240, με απορρόφηση νετρονίου, μετασχηματίζονται σε Pu-241. Το Pu-241 με διάσπαση-β μετασχηματίζεται σε Am-241 (αμερίκιο), που είναι και αυτό ραδιενεργό.
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ων.
Ώστε, με την λειτουργία του αντιδραστήρα όχι μόνον μειώνεται το ποσοστό του
σχάσιμου υλικού, αλλά και προστίθενται απορροφητές νετρονίων, κυρίως τα προϊόντα
της σχάσης. Όταν το ποσοστό του σχάσιμου υλικού μειωθεί κάτω από κάποια τιμή, το
πυρηνικό καύσιμο δεν επαρκεί για να διατηρήσει κρίσιμο τον αντιδραστήρα στην επιθυμητή ισχύ και πρέπει να εξαχθεί από την καρδιά και να αντικατασταθεί από νέο καύσιμο.
Στην κατάσταση αυτή ονομάζεται εξαντλημένο ή χρησιμοποιημένο καύσιμο.

Φωτογραφία 5.1: Δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης συστάδων χρησιμοποιημένου καυσίμου
Είδαμε (κεφάλαιο 2.4) ότι η μονάδα εισαγωγής ή εξαγωγής καυσίμου στην καρδιά του αντιδραστήρα είναι μια συστάδα καυσίμου. Οι συστάδες του εξαντλημένου καυ218

σίμου, αφού εξαχθούν από την καρδιά, αποθηκεύονται προσωρινά σε δεξαμενή ύδατος
στο πυρηνικό εργοστάσιο (Φωτογραφία 4.1). Το νερό στη δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης λειτουργεί, αφ’ ενός, ως ψυκτικό του χρησιμοποιημένου καυσίμου και, αφ’ ετέρου, ως θωράκιση των ραδιενεργών συστάδων για την προστασία των εργαζομένων.
Στο χρησιμοποιημένο καύσιμο παράγεται θερμότητα από τη διάσπαση των ραδιενεργών προϊόντων. Έτσι, αν η συστάδα, μετά την έξοδο από την καρδιά, παραμείνει
χωρίς ψύξη, υπάρχει κίνδυνος τήξης του περιβλήματος ράβδων καυσίμου και διαρροής
των ραδιενεργών προϊόντων. Παραδείγματος χάριν, αμέσως μόλις εξαχθεί εξαντλημένη
συστάδα σύγχρονου αντιδραστήρα ελαφρού ύδατος, ηλεκτρικής ισχύος 1000 MW, είναι
τόσο ραδιενεργός, ώστε εκλύει θερμότητα μερικών εκατοντάδων kW.
Δεδομένου ότι η ραδιενέργεια μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, η παραγόμενη από τη συστάδα θερμότητα, μετά από ένα έτος, μειώνεται σε πέντε περίπου kW και
μετά από πέντε έτη σε ένα kW. Σαράντα έτη μετά την έξοδο από την καρδιά, η ραδιενέργεια της συστάδας πέφτει στο ένα χιλιοστό αυτής που υπήρχε κατά την έξοδο από την
καρδιά.

Μεσοπρόθεσμη διαχείριση
Έχουν επικρατήσει oι εξής δύο πολιτικές διαχείρισης:
(α) ανακύκλωση του χρησιμοποιημένου καυσίμου για τον διαχωρισμό του ουρανίου και του πλουτωνίου από τα «λοιπά ραδιενεργά υλικά». Στην περίπτωση αυτή, αντιμετωπίζονται ως κατάλοιπα αυτά τα «λοιπά ραδιενεργά υλικά», τα οποία περιέχουν τα
προϊόντα της σχάσης και τα υπερουράνια στοιχεία. Στόχοι της ανακύκλωσης είναι η απόκτηση των χρήσιμων ουρανίου και πλουτωνίου και ο περιορισμός του όγκου των καταλοίπων. Η πολιτική αυτή ακολουθείται από τις ευρωπαϊκές χώρες, πλην της Σουηδίας,
και από την Ιαπωνία.
(β) αντιμετώπιση του συνόλου της χρησιμοποιημένης συστάδας καυσίμου ως
καταλοίπου. Η πολιτική αυτή ακολουθείται από τη Σουηδία, υιοθετήθηκε από τις ΗΠΑ
επί προεδρίας Κάρτερ και πρόσφατα από τον Καναδά. Στις χώρες αυτές αξιολογείται ως
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οικονομικά μη ενδιαφέρον το «άρμεγμα» ουρανίου και πλουτωνίου από το χρησιμοποιημένο καύσιμο, οπότε το σύνολο της συστάδας του χρησιμοποιημένου καυσίμου, ως έχει,
χωρίς οποιαδήποτε επεξεργασία, θεωρείται, και υφίσταται διαχείριση, ως κατάλοιπο. Βεβαίως, στην περίπτωση αυτή ο όγκος των καταλοίπων είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν
των καταλοίπων της ανακύκλωσης. Η κατάσταση του χρησιμοποιημένου καυσίμου, στη
μορφή του κεραμικού διοξειδίου του ουρανίου, θεωρείται ευσταθής.
Οι συστάδες του χρησιμοποιημένου καυσίμου παραμένουν στην δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης για μερικά έτη, συνήθως πέντε, μέχρις ότου η παραγόμενη θερμότητα και η παραμένουσα ραδιενέργεια μειωθούν σε επίπεδα που επιτρέπουν τον ασφαλή
χειρισμό των συστάδων.
Μετά από αυτό, στην περίπτωση πολιτικής ανακύκλωσης, οι συστάδες καυσίμου
μεταφέρονται με κατάλληλα θωρακισμένα δοχεία 4 σε εργοστάσιο ανακύκλωσης 5 του
χρησιμοποιημένου καυσίμου. Εκεί, αφού πρώτα τεμαχισθεί και διαλυθεί το χρησιμοποιημένο καύσιμο σε νιτρικό οξύ, διαχωρίζεται με χημικές μεθόδους το ουράνιο 6 και το
πλουτώνιο από τα λοιπά ραδιενεργά προϊόντα. Το πλουτώνιο μπορεί στη συνέχεια να
χρησιμοποιηθεί, και χρησιμοποιείται, ως σχάσιμο υλικό στους αντιδραστήρες. Τα εναπομένοντα ραδιενεργά προϊόντα, κυρίως τα προϊόντα της σχάσης και τα υπερουράνια,
θεωρούνται και είναι κατάλοιπα προς ασφαλή μακροχρόνια διαχείριση. Εκπέμπουν ακτινοβολίες άλφα, βήτα και γάμμα σε πολύ υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας. Αποθηκεύονται προσωρινά σε υγρή μορφή σε κατάλληλες δεξαμενές πολλαπλών τοιχωμάτων από
ανοξείδωτο χάλυβα, περιβαλλόμενες από προεντεταμένο σκυρόδεμα, όπου ψύχονται συνεχώς δεδομένου ότι συνεχίζουν να παράγουν σημαντικές ποσότητες θερμότητας. Μολονότι οι κανονισμοί ασφαλείας των εργοστασίων ανακύκλωσης και των εγκαταστάσεων
προσωρινής αποθήκευσης είναι πολύ αυστηροί, έχουν συμβεί διαρροές καταλοίπων στο
4

Τα δοχεία αυτά μπορούν να μεταφέρουν μερικούς, π.χ. έξι τόνους χρησιμοποιημένου καυσίμου, αλλά λόγω της θωράκισης ζυγίζουν περίπου 100 τόνους. Σχεδιάζονται ώστε να αντέχουν σε πολύ σοβαρά ατυχήματα και εκρηκτικά, π.χ.
οι δοκιμές στις οποίες υποβάλλονται περιλαμβάνουν πτώση σε σκληρή επιφάνεια από 9 μέτρα, έκθεση σε πυρκαγιά
θερμοκρασίας 8000 Κελσίου επί μισή ώρα, βύθιση σε νερό επί 8 ώρες κ. α. Η ετήσια απομάκρυνση χρησιμοποιημένου
καυσίμου από την καρδιά σύγχρονου αντιδραστήρα ελαφρού ύδατος είναι περίπου 25 τόνοι (1/3 της καρδιάς ανανεώνεται κάθε έτος).
5
Τέτοια μεγάλα εμπορικά εργοστάσια λειτουργούν στη Γαλλία, στην Αγγλία και στη Ρωσία. Μικρότερα υπάρχουν
στην Ινδία και την Ιαπωνία. Η Ιαπωνία εγκαθιστά μεγάλο εργοστάσιο ανακύκλωσης, ενώ μέχρι τώρα ανακυκλώνει το
μεγαλύτερο μέρος του χρησιμοποιημένου καυσίμου της στην Ευρώπη.
6
Δεδομένου ότι σημαντικό μέρος του U-235 καταστράφηκε με τις σχάσεις στον αντιδραστήρα, το ουράνιο από το
εργοστάσιο ανακύκλωσης έχει πολύ μικρότερη περιεκτικότητα U-235 (περίπου 0,1 έως 0,2% κατά βάρος) από το φυσικό oυράνιο και γι’ αυτό ονομάζεται και αυτό απεμπλουτισμένο ουράνιο.
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περιβάλλον, από τα εργοστάσια αυτά.
Στις χώρες που επέλεξαν τη πολιτική αντιμετώπισης του συνόλου του χρησιμοποιημένου καυσίμου ως καταλοίπου, οι συστάδες του χρησιμοποιημένου καυσίμου
φυλάσσονται, αρχικά, στους πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Βρίσκονται είτε
στις δεξαμενές νερού του πυρηνικού σταθμού είτε σε ξηρά αποθήκευση. Με την ξηρά
αποθήκευση, αφού η συστάδα καυσίμου μείνει επί μερικά έτη στη δεξαμενή νερού του
πυρηνικού σταθμού, ώστε η παραγόμενη θερμότητα και η εκπεμπόμενη ραδιενέργεια να
πέσουν σε ανεκτά επίπεδα, η συστάδα μεταφέρεται εκτός δεξαμενής και τοποθετείται σε
δοχείο από μπετόν κατάλληλου πάχους, το οποίο λειτουργεί ως θωράκιση της ραδιενέργειας. Η ψύξη της συστάδας πραγματοποιείται με φυσική κυκλοφορία αέρα.

Φωτογραφία 5.2.: Δοχεία ξηράς αποθήκευσης συστάδων καυσίμου.
Εξαίρεση αποτελεί η Σουηδία η οποία διαθέτει από το 1988 κεντρική εγκατάσταση αποθήκευσης καταλοίπων. Μετά από παραμονή των συστάδων στην δεξαμενή νερού
του πυρηνικού σταθμού επί ένα περίπου έτος, οι συστάδες αποστέλλονται στη κεντρική
εγκατάσταση όπου αποθηκεύονται σε δεξαμενή νερού, στην οποία προβλέπεται να παραμείνουν επί 40 έτη.
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Μακροπρόθεσμη διαχείριση
Προκειμένου να γίνει αντιληπτή η κλίμακα της χρονικής διάρκειας που απαιτείται για την ασφαλή διαχείριση ή την ασφαλή εναπόθεση (π.χ. με ενταφιασμό) των καταλοίπων, παρατίθεται το διάγραμμα του Σχήματος 5.1, το οποίο παρουσιάζει την χρονική
μεταβολή της συνολικής ραδιενέργειας των καταλοίπων (εν προκειμένω κυρίως προϊόντων της σχάσης και των υπερουρανίων), που προκύπτουν από έναν τόνο καυσίμου αντιδραστήρα πεπιεσμένου ύδατος (PWR).

Σχήμα 5.1.: Ραδιενέργεια καταλοίπων από ένα τόνο εξαντλημένου καυσίμου αντιδραστήρα PWR. Η οριζόντια συνεχής γραμμή δίνει τη συνολική ραδιενέργεια του
κοιτάσματος ουρανίου από το οποίο παρήχθη το καύσιμο. (OECD NEA 1996, Radioactive Waste Management in Perspectiv. GBq = 109 Bq).
Στο διάγραμμα φαίνεται η χρονική εξέλιξη της ραδιενέργειας των προϊόντων της
σχάσης, των υπερουρανίων και της συνολικής ραδιενέργειας των καταλοίπων, δηλαδή
του αθροίσματος των δύο προηγουμένων. Η οριζόντια συνεχής γραμμή δίνει, ως μέτρο
σύγκρισης, τη συνολική φυσική ραδιενέργεια της ποσότητας κοιτάσματος ουρανίου που
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είναι απαραίτητη για την κατασκευή ενός τόνου καυσίμου. Ο κατακόρυφος άξονας δίνει
το μέγεθος της ραδιενέργειας και ο οριζόντιος τον χρόνο σε έτη. Πρακτικά, και για την
ποιοτική εξέταση που ακολουθεί, αυτός ο χρόνος μπορεί να αναγνωσθεί ως χρόνος μετά
την έξοδο του καυσίμου από τον αντιδραστήρα. Για ό,τι ακολουθεί δεν ενδιαφέρουν οι
απόλυτες τιμές της ραδιενέργειας, αλλά η χρονική μεταβολή της. Βλέπουμε ότι από τα
10 έως τα 1000 έτη η συνολική ραδιενέργεια των καταλοίπων μειώνεται κατά χίλιες περίπου φορές. Επίσης, σε λιγότερο από 1000 έτη η ραδιενέργεια των προϊόντων της σχάσης πέφτει κάτω από αυτήν του ορυκτού. Η συνολική ραδιενέργεια όμως προσεγγίζει
αυτήν του ορυκτού σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και μέχρι τα δέκα χιλιάδες περίπου
έτη παραμένει ίση περίπου με αυτήν του ορυκτού. Μολονότι η σύγκριση με το φυσικό
ορυκτό δίνει το μέτρο της χρονικής κλίμακας της διακινδύνευσης, η επάνοδος στα επίπεδα ραδιενέργειας του φυσικού ορυκτού δεν είναι επαρκές κριτήριο ακτινοπροστασίας. Το
ζητούμενο είναι η διασφάλιση ότι, ακόμη και μετά την πτώση της συνολικής ραδιενέργειας κάτω από τα επίπεδα του φυσικού ορυκτού, τα μακρόβια ραδιενεργά προϊόντα της
σχάσης και τα υπερουράνια ισότοπα θα παραμείνουν απομονωμένα και δεν θα εισέλθουν
στη βιόσφαιρα και δι’ αυτής στην τροφική αλυσίδα και στο εσωτερικό του σώματος του
ανθρώπου. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ασφαλής διαχείριση των ραδιενεργών καταλοίπων
επί πολλές χιλιετίες.
Οι περισσότερες χώρες που διαθέτουν πυρηνικούς αντιδραστήρες ισχύος έχουν
αποφασίσει την τελική εναπόθεση των καταλοίπων σε μεγάλο βάθος (500 έως 1000 μέτρα) στη γη, σε κατάλληλους γεωλογικούς σχηματισμούς, και την παρεμβολή πολλαπλών φραγμάτων μεταξύ των καταλοίπων και της βιόσφαιρας. Τέτοια φράγματα θεωρούνται:
•

ο μετασχηματισμός των καταλοίπων σε αδιάλυτη ευσταθή μορφή,

•

ο εγκλωβισμός σε στεγανά δοχεία ανθεκτικά στη διάβρωση,

•

η τοποθέτηση των δοχείων σε μεγάλο βάθος στο έδαφος σε ευσταθείς γε-

ωλογικούς σχηματισμούς, δια των οποίων δεν διέρχονται υπόγεια ύδατα.
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Φωτογραφία 5.3: Σιλό αποθήκευσης δοχείων υαλοποιημένων καταλοίπων στην Αγγλία. Κάθε μεταλλικός δίσκος στο πάτωμα καλύπτει ένα σιλό που περιέχει 10 δοχεία
τοποθετημένα κατακόρυφα το ένα πάνω στο άλλο. Οι λευκοί κύλινδροι είναι θωρακισμένες μηχανές φόρτωσης των δοχείων στα σιλό.
Στις χώρες που επέλεξαν πολιτική ανακύκλωσης, τα υγρά κατάλοιπα, προκειμένου να εναποτεθούν οριστικά, πρέπει να μετασχηματισθούν σε φυσικά ευσταθή και χημικά αδρανή μορφή. Η μέθοδος που εφαρμόζεται σήμερα σε βιομηχανική κλίμακα είναι
η υαλοποίηση των καταλοίπων. Αυτό γίνεται με αποξήρανση των καταλοίπων και συμπύκνωσή τους σε στεγνή πούδρα, η οποία αναμειγνύεται σε υγρό γυαλί παρόμοιου τύπου με το πυρέξ. Το υγρό γυαλί χύνεται σε μεγάλα δοχεία από ανοξείδωτο χάλυβα και
εκεί συμπυκνούται σε «στερεό» γυαλί. Κάθε δοχείο περιέχει περίπου 400 χιλιόγραμμα
τέτοιου γυαλιού. Τα δοχεία αυτά αποθηκεύονται προς το παρόν μεσοπρόθεσμα, δηλαδή
για μερικές δεκαετίες, σε κατάλληλους επιβλεπόμενους χώρους.
Εργοστάσια υαλοποίησης λειτουργούν στη Γαλλία (από το 1978), στην Αγγλία,
στο Βέλγιο, στη Ρωσία, στην Ινδία και ένα μικρό στην Ιαπωνία, η οποία μέχρι τώρα ανακυκλώνει το μεγαλύτερο μέρος των καταλοίπων της στην Ευρώπη, ενώ κατασκευάζει
ένα μεγάλο εργοστάσιο υαλοποίησης. Στις ΗΠΑ έχουν κατασκευασθεί τρία εργοστάσια
υαλοποίησης, εκ των οποίων το ένα σταμάτησε τη λειτουργία του, διότι οι αυξημένες
απαιτήσεις ασφάλειας που επιβλήθηκαν το κατέστησαν μη οικονομικό, το δεύτερο απέ-
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τυχε να λειτουργήσει επιτυχώς και το τρίτο δεν ολοκληρώθηκε, διότι οι ΗΠΑ επί προεδρίας Κάρτερ εγκατέλειψαν την πολιτική ανακύκλωσης.
Η υαλοποίηση των καταλοίπων επελέγη διότι το γυαλί θεωρείται ευσταθές μη
διαλυτό υλικό. Δεν έχει όμως αποδειχθεί πειραματικά ότι το γυαλί αυτό θα παραμείνει
ευσταθές για τις χιλιάδες έτη που απαιτούνται. Είναι δύσκολο να αποδειχθεί για τέτοια
χρονική κλίμακα. Η σχετική έρευνα συνεχίζεται.
Ανεξάρτητα αν τα κατάλοιπα είναι από ανακύκλωση και υαλοποιημένα ή ολόκληρες συστάδες καυσίμου, η οριστική τους εναπόθεση προβλέπεται να γίνει βαθιά στο
έδαφος. Πριν από αυτό θα παραμείνουν επί 40 έως 50 περίπου έτη στην προσωρινή αποθήκευση, όπως αυτή περιγράφηκε προηγουμένως, για τη μείωση της παραγόμενης θερμότητας και της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας, ώστε ο χειρισμός τους να καταστεί ευκολότερος. Μετά προβλέπεται να τοποθετηθούν σε υδατοστεγή δοχεία από ανθεκτικό στη
διάβρωση υλικό, π.χ. από ανοξείδωτο χάλυβα. Μετά, προβλέπεται να εναποτεθούν σε
βάθος 500 έως 1000 μέτρων σε γεωλογικό σχηματισμό, δια του οποίου δεν διέρχονται
και δεν προβλέπεται να διέλθουν για πολλές χιλιετίες υπόγεια ύδατα.

Φωτογραφία 5.4: Στεγανό δοχείο αποθήκευσης καναδικού χρησιμοποιημένου καυσίμου
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Τα δοχεία προβλέπεται επίσης να καλυφθούν με ικανού πάχους υλικό, που δυσχεραίνει τη διέλευση υδάτων, όπως η μπεντονιτική άργιλος. Οι τύποι γεωλογικών
σχηματισμών που είναι προς το παρόν υπό αξιολόγηση είναι σκληροί κρυσταλλικοί
βράχοι και βράχοι άλατος.
Εάν, παρά τις προβλέψεις, διέλθουν υπόγεια ύδατα ικανά να μεταφέρουν
«oυσίες» στην επιφάνεια της Γης και στο βιοσύστημα, θα πρέπει να μην διαβρώσουν τα
δοχεία και να μην έλθουν σε επαφή με τα κατάλοιπα. Εάν, παρά ταύτα, διαβρώσουν τα
σχεδιασμένα ως μη διαβρώσιμα στεγανά δοχεία, δεν θα πρέπει να διαλύσουν τα προβλεπόμενα ως αδιάλυτα κατάλοιπα (γυαλί, κεραμικό διοξείδιο του άνθρακα).
Είναι φανερό ότι εφαρμόζεται και εδώ η φιλοσοφία της άμυνας σε βάθος, με την
έννοια ότι σχεδιάζονται διαδοχικά φράγματα αποτροπής της ρύπανσης της βιόσφαιρας,
καθένα από τα οποία έχει μικρή πιθανότητα να διαρραγεί.
Υπάρχουν όμως κρίσιμα και ενδεχομένως αμφιλεγόμενα ζητήματα τα οποία συνεπάγονται προβληματισμούς ηθικής τάξεως. Δεδομένου του τόσο μεγάλου χρονικού
διαστήματος, που απαιτείται για την ασφαλή διαχείριση των καταλοίπων, η οποία συνεπάγεται την εμπλοκή πολλών επερχόμενων γενεών, ποιο βαθμό τεχνικής βεβαιότητας
πρέπει να απαιτήσουμε ώστε :
•

οι γεωλογικοί σχηματισμοί να παραμείνουν ευσταθείς και να μην διέλ-

θουν δι’ αυτών υπόγεια ύδατα,
•

και αν διέλθουν, να μην διαβρωθούν τα δοχεία,

•

και αν διαβρωθούν τα δοχεία τα κατάλοιπα να παραμένουν ευσταθή, μη

διαλυτά.
Τα ερωτήματα αυτά είναι όχι μόνο θεμιτά, αλλά επιβάλλεται να τίθενται από ενημερωμένες κοινωνίες και να δίνονται σε αυτά πειστικές απαντήσεις από τους επιστήμονες, ώστε οι πολίτες δια των εκπροσώπων τους να είναι σε θέση να λάβουν νηφάλια
απόφαση για το τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά στο ενεργειακό πρόβλημα, άρα στην
ποιότητα ζωής και στην υγεία. Ο γράφων εκτιμά ότι ασφαλείς τεχνικές λύσεις υπάρχουν.
Μέχρι σήμερα λειτουργεί μία μόνο εγκατάσταση εναπόθεσης ραδιενεργών καταλοίπων βαθιά στη Γη στις ΗΠΑ, για ραδιενεργά κατάλοιπα των ενόπλων δυνάμεων. Αναφέρεται ότι η Σουηδία προγραμματίζει εγκατάσταση οριστικής εναπόθεσης στο έδαφος μεταξύ των ετών 2015 και 2020.
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Το κεφάλαιο αυτό θα κλείσει με την επισήμανση ότι περιβαλλοντική ρύπανση
από ραδιενεργά κατάλοιπα έχει συμβεί (διαρροές από δοχεία αποθήκευσης, ρύπανση
γης) από τα πυρηνικά πολεμικά προγράμματα σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η πρώην Σοβιετική Ένωση.
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Ερωτήσεις
1. Ποιες είναι οι κατηγορίες των καταλοίπων και ποια τα χαρακτηριστικά τουςq
2. Ποιος είναι ο ρόλος του νερού στις δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσηςq
3. Ποιες είναι οι δύο πολιτικές διαχείρισηςq
4. Πως γίνεται η μεσοπρόθεσμη διαχείρισηq
5. Πως προβλέπεται να γίνει η μακροπρόθεσμη (χιλιάδες έτη) διαχείριση και τι
πρέπει να εξασφαλισθεί γι’ αυτήνq
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μικροσκοπικήαπορρόφησης
ισοδύναμη
συνολική
διαφορική διατομή σκέδασης
διαφυγές
διαχείριση καυσίμου
δίδυμη γένεση
δόση
απορροφούμενηενεργός
ισοδύναμηδοσίμετρα θερμοφωταύγειας
Doppler
πλάτοςδιεύρυνσηΕ
ειδική ισχύς
ειδικός ιονισμός
έκθεση σε ακτινοβολία
εκλεκτική απορρόφηση
ενδογενείς ημιαγωγοί
εκπομπή
- νετρονίου
- ποζιτρονίου
- σωματιδίων α
- σωματιδίων β- φορτισμένων σωματιδίων
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ελαστική σκέδαση
έλεγχος αντιδραστικότητας
έλλειμμα μάζας
εμβέλεια σωματιδίου
έμμεσο κύκλο
εμπλουτισμός
εμπορικός αντιδραστήρας
ενδογενής (εσωτερική) ανίχνευση
ενέργεια
- διάσπασης
- διέγερσης
- σύνδεσης
ενεργειακός συντονισμός
ενσωμάτωση
εξαντλημένο καύσιμο
εξάντληση καυσίμου
εξίσωση
- αντιδραστικότητας
- διάχυσης
μονοενεργειακών νετρονίων
επιβραδυντής
κριτήριο ποιότηταςεπίστρωμα
εργαζόμενος
εσωτερική απόδοση ανίχνευσης
εσωτερική μετατροπή
ετερογενής διάταξη
ευσταθής περίοδος
Η
ηλεκτρική ισχύς
ηλικία Fermi
ημιαγωγοί τύπου-n
ημιαγωγοί τύπου-p
Θ
θάλαμος ιοντισμού
θεμελιώδης κατάσταση
θερμικά νετρόνια
θερμική ισχύς
θερμικός αντιδραστήρας
θερμοφωταύγεια

θραύσματα σχάσης
θυγατρικός πυρήνας
θωράκιση
βιολογικήθερμικήΙ
ικανότητα
- επιβράδυνσης
- πέδησης
ισοβαρείς πυρήνες
ισοδύναμη δόση
ισοδύναμη μικροσκοπική διατομή
ισοδύναμο πάχος
ισομερείς καταστάσεις
ισότονοι πυρήνες
ισότοπα
σχάσιμαΚ
καθυστερημένα νετρόνια
καθυστερημένα κρίσιμος αντιδραστήρας
καθυστερημένες σωματικές επιπτώσεις
καρδιά αντιδραστήρα
κατάλοιπα
καταστάσεις
- διέγερσης
ισομερείςκαταστροφή από ακτινοβολία
κατ’ επέκταση επιφάνεια
κατώφλι ενέργειας
καύσιμο
κοσμική ακτινοβολία
κρίσιμη απόσβεση
κρίσιμος αντιδραστήρας
ακαριαίακαθυστερημένακρισιμότητα
συνθήκηκριτήριο ποιότητας επιβραδυντή

4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ισοδύναμησυνολική-

κύκλα
άμεσαέμμεσα
μεικτάΛ
λόγος
-

αναπαραγωγής
ενσωμάτωσης προς σχάση
επιβράδυνσης
μετατροπής

μονάδες
- απορροφούμενης δόσης
- ατομικής μάζας
- βιολογικής δόσης
- έκθεσης σε ακτινοβολία
- ισοδύναμης δόσης
- ραδιενέργειας
μόνιμα δηλητήρια
μονοκαναλικός αναλυτής
Ν

Μ
μαζικός αριθμός
μαζικός συντελεστής
- απορρόφησης
- εξασθένησης
μακροσκοπική διατομή
διαφορική- μεταφοράς
συνολικήμέγιστη ποσοστιαία απώλεια ενέργειας
μεικτά κύκλα
μερική πυκνότητα ρεύματος νετρονίων
μέση ανηγμένη παραγωγή ενέργειας
μέση ελεύθερη διαδρομή
μέση ζωή
μέση ζωή γενεάς
μέση λογαριθμική μείωση
μέσος αριθμός συγκρούσεων
μέσος χρόνος ζωής νετρονίων
- ακαριαίων νετρονίων
μη-ελαστική σκέδαση
μήκος
- γραμμικής επέκτασης
- διακίνησης
- διάχυσης
- επιβράδυνσης
μικροσκοπική διατομή
- απορρόφησης

νεκρός χρόνος
- ανίχνευσης
- αντιδραστήρα
νετρίνο
νετρόνια
ακαριαίαθερμικάκαθυστερημέναταχέανουκλεόνιο
νουκλίδιο
Ξ
Ξένο
αστάθειαΟ
οικονομία ανακλαστή
ολική πυκνότητα ρεύματος
ολικό ρεύμα
ομογενής αντιδραστήρας
όρια δόσεων
Π
παράμετρος
- γεωμετρική
- υλικών
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περίβλημα
περιθώριο κλεισίματος
περίοδος αντιδραστήρα
ασυμπτωτικήευσταθήςπεριοχή
- αναλογίας
- Geiger-Müller
- περιορισμένης γραμμικότητας
περίσσεια αντιδραστικότητας
περιτύλιγμα
πηγάδι δυναμικού
πιθανότητα
- διαφυγής εκλεκτικής απορρόφησης
- επιβίωσης πυρήνα
- μη διαφυγής
θερμικών νετρονίων
ταχέων νετρονίων
πλάτος
- Doppler
- στάθμης
ποζιτρόνιο
πολλαπλασιασμός αερίου
πολυκαναλικός αναλυτής
ποσοστιαία απόδοση
πρότυπος αντιδραστήρας
πρωτόνιο
πυκνότητα
- ισχύος
- νετρονίων
- ρεύματος νετρονίων
μερική
ολική
συνισταμένη
- ρυθμού αντιδράσεων
πυρήνας αντιδραστήρα
πυρήνες
ασταθείςγόνιμοι
- θραύσματα της σχάσης
θυγατρικοί-
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ισοβαρείςισότονοιπρόδρομοισύνθετοιπυρηνική αντίδραση
πυρηνικές δυνάμεις
πυρηνικό καύσιμο
πυρηνικό σύστημα παραγωγής ατμού
πυρηνικός αντιδραστήρας σχάσης
Ρ
ράβδοι
- ελέγχου
- καυσίμου
ραδιενέργεια
ραδιενεργός
- ακτινοβολία
- διάσπαση
- ενσωμάτωση
- ισορροπία
- σύλληψη
ροή νετρονίων
ρυθμιστής πίεσης
ρυθμός
- αντιδράσεων
- απορροφούμενης δόσης
- παραγωγής νετρονίων
από σκεδάσεις
από σχάσεις
Σ
Σαμάριο
σκέδαση
ανελαστική- Compton
ελαστική- Rutherford
σταθερά
- Avogadro
- διάσπασης
στάθμες ενέργειας
συλλέκτες εξόδου
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συνάρτηση μεταφοράς
σύνθετος πυρήνας
συνθήκη κρισιμότητας
συνισταμένη πυκνότητα ρεύματος
συνιστάμενο ρεύμα
συνολική αξία στοιχείων ελέγχου
συνολική μικροσκοπική διατομή
συνολικό πλάτος στάθμης
συντελεστής
- ανοικοδόμησης
- αντιδραστικότητας
θερμοκρασιακός
συνολικός (ισχύος)
- απορρόφησης
γραμμικός
Compton
- διάχυσης
- εξασθένησης ακτίνων γ
γραμμικός
Compton
δίδυμης γένεσης
μαζικός
συνολικός
φωτοηλεκτρικού φαινομένου
- επιπεδότητας
- κενού
- ποιότητας, Q
- πολλαπλασιασμού, k
απείρου συστήματος, k∞
συστήματος πεπερασμένων
διαστάσεων, ke
- πυρηνικού καυσίμου, η
- σχάσεων με ταχέα νετρόνια,
ε
- χρησιμοποίησης θερμικών
νετρονίων, f
συντονισμός
αιχμές- ενεργειακός
συστάδα καυσίμου
σύστημα έκτακτης ψύξης
σύστημα υποβάθμισης της πίεσης
σχάση
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σχάσιμα ισότοπα
σχηματισμός ζεύγους
σωλήνας πίεσης
σωματίδια
- α
- β
σωματικές επιπτώσεις
άμεσεςκαθυστερημένεςΤ
τάση διάκρισης
ταχέα νετρόνια
τήξη καρδιάς
τύπος των τεσσάρων συντελεστών
τύπος των έξι συντελεστών
Υ
υπεραπόσβεση
υπερκρίσιμος αντιδρασήρας
υποαπόσβεση
υποκρίσιμος αντιδραστήρας
υποσυστάδα καυσίμου’’
Φ
φάσμα ενέργειας νετρονίων
φάσματα ακτινοβολιών
- σωματιδίων α
- σωματιδίων β
- γ
φασματική επίδραση
φασματοσκοπία
Fermi
ηλικίαφράγμα δυναμικού
φράγματα εγκλωβισμού ραδιενεργών
προϊόντων
φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
φωτόνια
φωτοσχάση
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Χ
χιτώνιο
χρησιμοποιημένο καύσιμο
χρόνος
- διάχυσης
- διπλασιασμού
- επιβράδυνσης
- ζωής ακαριαίων νετρονίων
- ημιζωής
- μέσος χρόνος ζωής νετρονίων
νεκρόςανίχνευσης
αντιδραστήρα
- υποδιπλασιασμού
Ψ
ψυκτικό

