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1 Увод
Живимо у свету науке и технологије и сведоци смо њиховог напретка из дана у дан.
Током година технологија се много развијала и откривена су велика и за нас много
значајна и корисна научна открића, која су нам учинила живот много лакшим и лепшим.
Али поред свих тих добрих и корисних открића, постоје и она која могу да нам нашкоде.
Једно од таквих открића је и нуклеарно оружје, које има могућност да уништи целу нашу
планету и све што се налази на њој. Последице употребе нуклеарног оружја су
радиоактивно зрачење, земљотреси и нарушавање природних атмосферских процеса, који
би учинили живот на планети немогућим.
Овим радом бих желела да скренем пажњу на то како човек своје знање из науке
може да искористи на стварање оружја које представља његово самоуништење. Колико је
само човек потрошио свог времена, и нуклеарну енергију искористио на стварање оружја,
уместо да се више бавио начину како ту енергију може да користи у мирнодопске сврхе.
Знамо да је у времену пре Другог светског рата ово оружје било само пусти сан
водећих светских сила. Данас би се могло рећи да је ово оружје пусти сан мањих држава,
јер све водеће земље већ поседују ово наоружање. Сведоци смо претњи које су упућене
Јужној Кореји и САД-у, од стране Северне Кореје и сукоба између Пакистана и Индије. И
због тога сматрам за сходно да напоменем да је овај рад итекако актуелан. Да је тема којом
ћемо се бавити тренутна и да нам прети опасност поновног коришћења нуклеарног оружја.
Овај рад ће обухватити четири целине. У првом делу ћемо направити историјски
осврт на настанак и развој нуклеарног оружја и на данашње стање нуклерног арсенала.
Затим, у другом делу ће бити речи о фисији и фузији и њиховој примени у производњи
нуклеарног наоружања. Даље, у трећем делу ће бити речи о врстама нуклеарног оружја и
пре свега о принципу функционисања два добро позната типа бомби. И на крају, четврта
целина ће обухватити међународне споразуме и агенцију за контролу нуклеарног оружја
тј. за његово разоружање, забрану производње и ако је могуће његов потпуни нестанак.
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2 Настанак и развој нуклеарног оружја
2.1 Прво нуклеарно оружје – фисиона бомба
Један од најзначајнијих догађаја који је условио сам настанак нуклеарног оружја
јесте експеримент који су извели у Берлину, децембра 1938. године, два немачка хемичара
Ото Хан (нем. Otto Hahn) и Фриц Штрасман (нем. Fritz Srassman). Открили су да
бомбардујући атом уранијума неутронима1 настају два нова атома (баријум и криптон),
три неутрона и да се при томе ослобађа огромна количина енергије (слика 1). Физичари
Лиза Мајтнер (нем. Lise Meitner) и Ото Фриш (нем. Otto Frisch) теоретски су објаснили
овај експеримент у научном часопису „Nature“ и сам тај процес раздвајања језгра
уранијума назвали „фисија“2.

Слика 1 – Индукована фисија

Када се убрзо схватило да се у свакој фисији ослобађају нови неутрони, који могу
да изазивају нове фисије, постало је очигледно да је могућа и ланчана реакција идукованих
фисија и потенцијални настанак експлозије због ослобађања огромне количине енергије.
Научницима широм света је било јасно да постоји могућност стварања новог типа оружја
велике разорне снаге. Постојао је страх да ће нацистичка Немачка прва произвести
нуклеарну бомбу, ипак је то откриће било у Берлину и у време када почиње Други светски
рат. Нико није могао ни да замисли шта би се могло десити ако Немачка дође у посед
таквом оружју, зато је једини начин да се заустави Хитлер (нем. Adolf Hitler) био
направити бомбу пре њега.
Атом се састоји од језгра око којег круже електони (негативно наелектрисани), а језгро се састоји од
протона (позитивно наелектрисани) и неутрона (неутрални, немају наелектрисање)
2
У билогији фисиона деоба – процес при којем се мајка ћелија дели на две новонастале ћерке ћелије
1
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Чувши вести о овом открићу, физичари Лео Силард (мађ. Szilárd Leó) и Алберт
Ајнштајн (нем. Albert Einstein), августа 1939. године, шаљу писмо (прилог 1) председнику
САД-а Френклину Рузвелту (енг. Franklin Roosevelt), упозоравајући га да постоји
могућност да нацистичка Немачка произведе нуклеарну фисиону бомбу, велике разорне
снаге. Убрзо после писма, почела су разна истраживања на елементу уранијума и његових
налазишта у САД-у, и коначно 1942. године је формиран чувени пројекат „Менхетн“.
Пројекат „Менхетн“ имао је за циљ произвоњу нуклеарног оружја, популарно
названог „атомска бомба“, чије је шифровано име било „справица“3. Ангажовано је укупно
око 130 000 људи, претежно научника емигрираних из Европе, који су били распоређени у
институцијама широм територије САД-а. Пројекат се састојао од више постројења, који су
имали различите задатке. У лабораторији у Лос Аламосу, у држави Нови Мексико (енг.
Los Alamos, New Mexico), група врхунских физичара радила је директно на пројектовању и
конструкцији бомбе. Независно од њих, у постројењу у Оук Риџу, у држави Тенеси (енг.
Oak Ridge, Tennessee), научници су радили на обогаћивању уранијума4 гасном дифузијом,
пошто је сам процес био веома спор морали су да нађу други материјал, који исто тако
добар нуклеарни експлозив као уранијум-235. Група Фермијевих (итал. Enrico Fermi)
научника је открила да је плутонијум-239 фисиони материјал тј. да може да одржи
нуклеарну ланчану реакцију фисија, добили су га бомбардојући уранијум-238 неутронима.
У постројењу у Ханфорду, у држави Вашингтон (енг. Hanford, Washington), налазили су се
реактори за производњу плутонијума-239. Целом овом сложеном организациом управљао
је генерал-мајор Лесли Гроувз (енг. Leslie Groves), а тимом физичара у лабораторији у Лос
Аламосу, физичар Роберт Опенхајмер (енг. Robert Oppenheimer).
У пројекту „Менхетн“ произведене су тру бомбе: две плутонијумске и једна
уранијумска. Преостало је само да се једна од њих тестира. Први тест бомбе, под називом
„Тринити тест“ (Тројство), која је детонирана у пустињи Долина смрти близу града
Аламогорда, у држави Нови Мексико (енг. Alamogordo, New Mexico), 16. јула 1945.
године, била је плутоијумска. Бомба је била подигнута на врх 20 метара високог челичног
торња (слика 2), тиме је симулиран ефекат експлозије бомбе бачене из авиона. Експлозија

На енглеском „The gadget“
Једини природни елемент од ког се може направити атомска бомба – изотоп уранијума 235; природни
уранијум садржи само 0,7% изотопа 235, а 99,3% чини изотоп 238
3
4
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атомске бомбе била је еквивалентна експлозији од 20 килотона ТНТ-а5. Сада се на месту
где је тестирана прва атомска бомба, налази споменик који је посвећен том важном
историјском догађају.(слика 3)

Слика 2 – Подизање бомбе на врх торња, Тринити тест (1945.година)

Слика 3 – Споменик посвећен Тринити тесту
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Експлозив тринитроролуен, користи се и као јединица за мерење јачине нуклеарних експлозија
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Пошто је чуо вести о успешном тесту, председник САД-а Хари Труман (енг. Harry
Truman) је коначно изложио амерички програм изградње нуклеарног оружја на
Конференцији у Потсдаму 24. јула 1945. године6 на којој је такође присуствовао и Јосиф
Стаљин (рус. Йосиф Сталин), председник СССР-а. За амерички програм је једино знала
Велика Британија, зато што су њени научници радили заједно са америчким у пројекту
„Менхетн“. Трумана је поприлично изненадила Стаљинова суздржана реакција и његова
изјава да верује како ће то ново оружје убрзати завршетак рата са Јапаном, али Стаљин не
само да је био добро упознат са пројектом „Менхетн“ од стране физичара Клауса Фукса
(нем. Klaus Fuchs) који је радио на том пројекту, већ је и у Совјетском Савезу још од 1942.
године текао паралелни програм изградње совјетске атомске бомбе.
На челу групе научника задужених за прављење совјетске атомске бомбе био је
физичар Игор Курчатов (рус. Игорь Курчатов) који је у предграђу Москве основао
Лабораторију бр. 2 Академије наука СССР, која ће тек педесетих година добити свој прави
назив Институт за атомску енергију. Целим тим војним програмом за изградњу нуклеарног
оружја управљао је шеф НКВД-а Лаврентиј Берија (рус. Лаврентий Берия). Прављење
бомбе је текло веома споро, првенствено због рата који је још увек трајао у Совјетском
Савезу, а и због недостатка уранијума. Коначно 29. августа 1949. године био је извршен
тест, под називом РСД-1 (шифрован амерички назив био је Џо-1), прве совјетске атомске
бомбе плутонијумског типа у пустињама Казахстана близу града Семипалатинска. Јачина
екплозије бомбе била је једнака експлозији од 22 килотона ТНТ-а.

Слика 4 – Нуклеарна печурка, резултат теста РСД-1, 29. aвгуста 1949.
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Други светски рат је тада трајао само између САД-а и Јапана
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2.2 Коришћење атомске бомбе
Бомбардовање Хирошиме и Нагасакија, током Другог светског рата од стране САДа, били су једина два случаја у историји када је коришћено нуклеарно оружје у ратовању.
Прва бомба уранијумског типа, чије је шифровано име било „Малиша“ (енг. „Little Boy“),
бачена 6. августа 1945. године на јапански град Хирошиму, усмртила је 130.000 људи, а до
1950. године умрло је још 70.000 људи од последица радијације. Снага те бомбе је
износила око 13 килотона ТНТ-а. Три дана касније бомба плутонијумског типа, звана
„Дебељко“ (енг. „Fat Man“), бачена је на Нагасаки, где је одмах погинуло око 70.000 људи
а до 1950. године број умрлих се удвостручио. Експлозија ове бомбе била је једнака
експлозији од 22 килотона ТНТ-а. Јапан се предао 14. августа 1945. године, чиме је Други
светски рат био завршен на свим бојиштима. До данашњег дана, одлука о бомбардовању
Јапана остаје контраверзна и многи историчари оспоравају улогу нуклеарног оружја у
окончању Другог светског рата.

Слика 5 - Модел бомбе "Малиша"

Слика 6 - Модел бомбе "Дебељко"
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2.3 „Супер бомба“ – хидрогенска бомба
Прву идеју о хидрогенској бомби представља научник Едвард Телер (енг. Edward
Teller) на семинару посвећеном атомском оружју 1942. године, када се још увек радило на
фисионој бомби. Многи научници који су радили на пројекту „Менхетн“, укључујући и
Роберта Опенхајмера, били су против ове идеје, верујући да ова бомба може само да служи
као инструмент геноцида над цивилнм становништвом због своје велике разорне моћи,
која је била скоро 500 пута јача од атомске бомбе. Заговорници стварања хидрогенске
бомбе нису имали великог успеха у придобијању научника и политичара све до августа
1949. године, када је у СССР-у извршена прва проба нуклеарног оружја. Ова чињеница као
и хапшење Клауса Фукса, научника који је радио у Лос Аламосу на изради атомске бомбе,
а који је преносио Совјетима све оно што је знао о нуклеарним истраживањима, утицали
су на питање стварања овог новог типа нуклеарног оружја. Председник САД-а Хари
Труман 31. јануара 1950. године одобрава пројекат изградње „супер бомбе“, на чијем се
челу налазио Едвард Телер.
Први успешни тест хидрогенске бомбе, чије име је било „Ivy Mike“, извршен је на
једном малом острву у Маршалском архипелагу 1. новембра 1952. године. Бомба је била
постављена на специјално конструисаној платформи, није била бачена из ваздуха пошто
ниједан бомбардер није могао да понесе бомбу тешку 64 тоне. Разорна моћ експлозије
превазишла је свачија очекивања, њена снага је износила око 10 мегатона ТНТ-а. Острво
на којем је извршен тест после експлозије више није постојало.
Прва совјетска хидрогенска бомба, коју је конструисао Андреј Сахаров (рус.
Андре́й Са́харов), експлодирала је 12. августа 1953. године у тесту РДС-6, шифровано
америчко име било је Џо-4, који је извршен у граду Семипалатинск, у Казахстану. Иако је
њена јачина експлозије била доста мања од америчке бомбе, износила је свега 400
килотона ТНТ-а, ова бомба је могла лако да се преноси авионом.
Најснажније нуклерано оружје икад детонирано у историји, била је хидрогенска
бомба, коју су конструисали совјетски научници Андреј Сахаров и Игор Курчатов, чије
име је било „Цар бомба“. Тест бомбе извшен је 30. октобра 1961. године на архипелагу
Нова земља. Снага експлозије била је једнака 50 мегатона ТНТ-а, што је представљало
само половину потенцијалне снаге ове бомбе. Због превеликог ризика од зрачења и
ширења реактивних честица атмосфером, снага је морала бити смањена.
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2.4 Нуклеарно оружје данас
До данашњег дана за осам земаља је потврђено да поседују нуклеарно оружје. Неке
од њих су признале да га поседују, а неке се нису трудиле да сакрију своје нуклеарне
пробе. Пет земаља које су означене као нуклеарне силе су САД, Русија, Кина, Француска и
Велика Британија. Док остале три државе су државе за које је потврђено да поседују ово
оружје, али нису стекле статус нуклеарних сила јер нису потписале међународни
споразум. Ту спадају Индија, Пакистан и Северна Кореја. Државе за које се сумња или се
сумњало да поседују нуклеарно наоружање су Израел и Иран. Израел готово сигурно
поседује нуклеарни арсенал, који је према појединим проценама веома озбиљан. Ипак, ова
држава никада званично није признала ни оповргла поседовање, нити је икада дошло до
потврде о постојању нуклеарног наоружања на њеном тлу. Док Иран, према последњим
проценама, не поседује нуклеарно наоружање. Државе које су укинуле програм нуклеарног
наоружања су Ирак, Аргентина, Бразил, ЈАР, Сирија, Либија, Украјина, Белорусија,
Казахстан, Тајван, Јужна Кореја, Шведска и Југославија.7

Држава

Година првог
нуклеарног теста

Број нуклеарних бојевих глава

САД

1945

6450

Русија

1949

6850

Велика Британија

1952

215

Француска

1960

300

Кина

1964

280

Индија

1974

130-140

Пакистан

1998

140-150

?

80

2006

10-20

Израел
Северна Кореја
Укупно

~14 465

Табела 1 - Стање нуклеарног наоружања у свету (2018. година) 7
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Већина држава крије информације о свом нуклеарном наоружању и горе наведени
подаци представљају најбоље процене нуклеарних залиха сваке државе која поседује
нуклеарно оружје. Према подацима из јануара 2018. године у свету се налази укупно око
14 465 нуклеарних бојевих глава. У табели 1 је приказан број нуклеарног оружја по
државама које га поседују7.

Подаци наведени у овом поглављу и у табели су преузети са интернет странице Удружења за контолу
оружја, линк: https://www.armscontrol.org/
7
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3 Физички принцип функционисања нуклеарног оружја
Данас се зна за више од десет хиљада различитих нуклеарних реакција, од којих
свака има одређени научни значај. Два типа реакција треба посебно издвојити, јер су боље
изучене од свих осталих, због могућности производње велике количине енергије. Реч је о
фисији и фузији (слика 7). Фисија представља дељење тешких на два, или ређе више,
лакших језгара. Фузија је спајање два лакша те добијање једног тежег језгра. Ако се зна да
у обе реакције долази до ослобађања одређене енергије, јасно је зашто су оне наишле на
велико интересовање у свету физике. За фисију је веома брзо пронађена практична
примена. На жалост, прва примена је била у изради нуклеарног оружја. Затим су уследиле
и оне друге, корисне примене, где се фисија користи као основна реакција у нуклеарним
електранама. Са друге стране, фузија још увек, и 50 година након открића, није нашла
своју конкретну примену, иако се зна да би примена фузије била и више него корисна.
Нуклеарна фузија се одвија унутар звезда у такозваним термонуклеарним процесима.
Енергија која се ослобађа у овим реакцијама се емитује у околни простор. Захваљујући
томе на нашој планети постоје услови за развој живота. Термонуклеарни процеси који се
одвијају унутар Сунца, емитују енергију која стиже до планете Земље. Једину примену у
земаљским условима, фузија има код нуклеарног оружја, у такозваним термонуклеарним
тј. хидрогенским бомбама и то у облику неконтролисане фузије.

Слика 7 - Нуклеарна фисија и фузија
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Да бисмо даље могли да разматрамо ове две, за нас јако значајне, нуклеарне
реакције, најпре треба поменути појам енергије везе. Језгро, као скуп везаних нуклеона,
има нижу потенцијалну енергију него исти тај скуп честица у слободном стању. Управо та
разлика у енергијама се назива енергија везе. Ова енергија се ослобађа на рачун разлике у
маси језгра и његових саставних делова. Енергију везе можемо написати као:
𝐸𝑣 = [ 𝑍 · 𝑚𝑝 + (𝐴 – 𝑍) · 𝑚𝑛 − 𝑀𝑗 (𝐴, 𝑍)] · 𝑐2,
где је mр – маса протона, mn – маса неутрона, Z – атомски број, А – масени број, с – брзина
светлости, а Mj(A,Z) – маса посматраног језгра.
Енергија везе нам је јако битна да бисмо могли да објаснимо график који се налази
на слици 8, а који је у директној вези са фисијом и фузијом. Из великог броја података о
вредностима атомских маса, добијена је вредност енергије везе за велики број језгара. На
овом графику је приказана енергија везе по нуклеону у односу на масени број атома.

Слика 8 - Енергија везе по нуклеону у зависности од масеног броја
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Са графика се може видети да су све вредности енергије везе позитивне величине.
То значи да је маса било ког језгра мања од збира маса појединачних нуклеона, који чине
то језгро. Као што се види са графика, код лаких језгара (до А=16) постоји брз пораст
енергије везе по нуклеону, са израженим пиком код масеног броја 4. Овај пик представља
He-4, из чега можемо закључити да је структура од 2 протона и 2 неутрона веома стабилна.
Након овог пика следи област споријег пораста енерије везе по нуклеону, све до новог
максимума, који се налази у области масеног броја 60. Енергија везе овог максимума је око
8.5 MeV по једном нуклеону. У овој области се налазе најстабилнија језгра која се могу
наћи у природи, а то су изотопи гвожђа, никла и кобалта. Ови изотопи имају највећу
енергију везе по једном нуклеону. Даље следи лагани пад, до најтежих језгара, код којих се
уочава енергија везе од 7.5 MeV по једном нуклеону.
Прича о енергији везе нам је јако битна да бисмо могли да објаснимо велику
количину енергије која се ослобађа у процесима фисије и фузије. Ако посматрамо слику 8,
видимо да уколико би дошло до деобе једног тешког језгра, као што је то, на пример,
језгро неког од изотопа уранијума, настала би два лакша језгра, од којих би свако имало
већу енергију везе по једном нуклеону, за отприлике 1 MeV. То значи да би стварање два
нова језгра, довело до ослобађања енергије. Слично би се десило уколико би се два лака
језгра спојила и дала једно теже. Посматрајући график може се закључити да се десно од
области у којој се налазе језгра око масеног броја А=60, налазе тешка језгра која улазе у
процес фисије, док се са леве стране налазе она језгра која улазе у процес фузије. Оба
процеса дају јаче спрегнута језгра, при чему се ослобађа одеђена количина енергије.
Ово важно сазнање утицало је на развој нуклеарне физике, а пре свега је утицало
на развој технологије за производњу нуклеарног оружја.

3.1 Фисија
Фисија је процес распада тешког језгра на два дела, ретко кад на више, која
називамо фисиони фрагменти.

X→A+B+Q
где је X – језгро које се распада, A и B – два фрагмента, а Q – енергија која се ослобађа при
овом процесу.
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Енергија која се ослободи приликом ове реакције, дата је изразом:
Q = m( A1 + A2, Z1 + Z2 )c2 - [m( A1, Z1 ) + m( A2, Z2 )]c2
Разлика у енергијама почетног и крајњег стања језгра, дата је у виду кинетичке енергије
која се предаје медијуму, који бива загрејан. Q је сума кинетичких енергија фрагмената.
Језгра која се најчешће користе у процесу фисије су језгра са бројем нуклеона око
240, јер су најпогоднија за фисионе реакције. Ако смо у почетку имали језгро масеног
броја 240, а после фисије смо добили два језгра са 120 нуклеона, можемо проценити да се
добија отприлике 220 MeV, на рачун ове реакције. Енергија везе по нуклеону за језгро са
А=240 износи 7.6 MeV, док је за новонастало језгро везивна енергија нешто већа и износи
8.5 MeV, што се види на графику са слике 8. Простим одузимањем ове две енергије, види
се да енергија која се ослободи по једном нуклеону тежег језгра износи 0.9 MeV, а пошто
језгро има 240 нуклеона, значи да је укупна енергија за цело језгро управо 220 MeV. У
стварности ова енергија је нешто мања, пошто настало језгро није стабилно, па и оно само
путем неколико β распада достиже стабилност. Као последица β-распада ствара се неки
број неутрона, који добијају део енергије. Укупна енергија добијена за језгро са масеним
бројем А=240 је:
Q ~ 220 MeV – n · 8.5 MeV ~ 200 MeV,
(где је n просечан број насталих неутрона, који изоси од 2-3 неутрона)

3.1.1 Фисиона баријера
Претпоставимо да су се нуклеони у језгру поделили на два дела и то сферног
облика. Потенцијална енергија овог система од два тела је приказана на слици 9. Као што
се може видети са слике 9, потенцијална енергија система два фрагмента расте како се они
удаљавају један од другог. За овај раст потенцијалне енергије одговорне су површинске
силе које теже да облик језгра сведу на сферни. Порастом растојања између фрагмената,
потенцијална енергија достиже максимум, стварајући на тај начин потенцијалну баријеру.
Можемо рећи да постоји вероватноћа да се потенцијална баријера савлада и без довођења
енергије са стране, па језгро може да доживи спонтану фисију. Код уранијума је тај процес
запазио физичар Фљоров (рус. Георгий Флёров) 1940. године. Ради се о процесу веома
мале вероватноће, на 1 грам уранијума спонтану фисију доживи око 25 језгара у секунди.
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Слика 9 - Потенцијална енергија фисионих фрагмената у завистности од њиховог растојања

За савладавање потенцијалне баријере фисије, потребно је језгру предати одређену
количину енергије. Та енергија се често назива активациона енергија. Ако је језгру
саопштена енергија већа од висине потенцијалне баријере, оно ће се поделити у два
фрагмента, дакле доживеће фисију. Енергија се језгру може довести на више начина.
Најчешћи начин побуде језгра је путем нуклеарне реакције захвата неутрона. Том
приликом неутрон језгру предаје, како своју кинетичку, тако и везивну енергију. У
зависности од енергије побуде, језгро ће се у мањој или већој мери деформисати (слика
10). Са друге стране, уколико је тешко језгро у некој интеракцији добило мању енергију од
висине потенцијалне баријере, оно ће се на неки начин ослободити тог вишка енергије и
неће се поцепати на два језгра мање масе.
Висина фисионе баријере је различита од језгра до језгра. Код модела капи је
претпоставка да стабилност тешких језгара зависи од односа Z2/A. Уколико тај однос
достигне одређену вредност, процене за границу се крећу од 45 до 50. Таква језгра ће
доживљавати спонтану фисију. Код таквих језгара, крива потенцијалне енергије приказана
на слици 9 уопште нема ни максимум ни минимум. Што је однос Z2/A нижи, виша је
потенцијална баријера, па је неопходно језгру довести већу енергију да би се одиграла
фисија. Експериментално је доказано да под дејством неутрона енергије од око 100 MeV,
фисију могу да доживе сва језгра, па чак и лака.
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Слика 10 - Деформација језгра која доводи до његовог дељења

3.1.2 Ланчана реакција
У претходном поглављу смо видели да је за одвијање процеса фисије, неопходно
обезбедити интеракцију језгра са неутроном. Овде ћемо као пример узети језгро

235

U.

Након захвата неутрона, долази до распада језгра. Тај неутрон је неутрон прве генерације.
Након реакције се ослобађају два или три нова неутрона, у зависности од тога на какве се
фрагменте језгро предак распало. Ово су неутрони друге генерације. Уколико би они
изазвали нове фисије, добили бисмо четири неутрона нове генерације. У следећој
генерацији, уколико би сви створени неутрони изазвали фисију, било би их 8, па затим 16,
па 32, 64 итд. Дакле, ако би константно по два неутрона од сваког језгра изазивала нове
фисије, и тако из генерације у генерацију, број неутрона, а самим тим и реализованих
фисија, би се веома брзо умножавао. Овај процес се назива нуклеарна ланчана реакција
(слика 11). Укупан број неутрона би веома брзо нарастао на 2n, где је n број генерација
неутрона. За то време се одиграло 2+22+23+24+...2n фисионих реакција. Време за које се
одигра једна фисија је 10-7 s. Овај податак нас нагони на закључак да се за време реда
величине 10-5 s, одигра 2100, или отприлике 1030 фисија. Ако узмемо у обзир да се при
сваком процесу фисије ослобађа енергија од око 200 MeV, јасно је да се дељењем
уранијумових језгара могу добити огромне количине енергије.
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Слика 11 - Нуклеарна ланчана реакција

Ланчана реакција у којој се број неутрона овако прогресивно умножава се реализује
у неконтролисаној фисији, која се јавља приликом експлозија нуклеарног наоружања. За
сваку другу контролисану употребу фисије као извора енергије, неопходно је остварити
услове да се ланчана реакција одвија са идентичним бројем фисија у сваком временском
тренутку. То значи да је за нове фисије неопходно искористи само један неутрон од
просечних 2.5, колико их се емитује приликом цепања једног језгра

235

U. То није ни мало

једноставан проблем. На слици 12 је приказан ефикасни пресек за фисију

235

U. Може се

уочити да пресек веома брзо опада са енергијом неутрона, те да је највећа вероватноћа да
до фисије дође, баш када неутрони имају термалне енергије.

Слика 12 - Ефикасни пресек за фисију 235U у зависности од енергије неутрона
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3.1.3 Критична маса
Предпоставимо да је ланчана реакција започета у једном комаду уранијума. Да би
она могла да напредује, неопходно је да избачени неутрони при првом цепању остану у
маси и да из ње не излазе. Потребно је да примерак материје која се цепа буде кугластог
облика и да има пречник већи од средњег домета неутрона. Ако је пречник мањи од овог
растојања, неутрони могу да напусте куглу пре него што сусретну језгра која се цепај, што
значи да ће се ланчана реакција постепено угасити. Тако се долази до појма критичне
масе.
Критична маса је најмања могућа количина фисионог материјала, која је потребна
за одржавање нуклеарне ланчане реакције. Ова маса се разликује од једног до другог
фисионог материјала. Она зависи од нуклеарних карактеристика датог материјала, као што
је на пример попречни пресек нуклеарне фисије, густина, облик, обогаћење итд.
Нумеричко налажење критичне масе зависи од фактора k. Овај фактор представља
просечан број неутрона који даље могу да изазову фисиону реакцију. Када је k = 1 за масу
кажемо да је критична. Подкритична маса је маса фисионог материјала која не може да
одржава фисиону реакцију, у овом случају је k < 1. Надкритична маса је она маса у којој
долази до повећања брзине настанка фисија, тада важи да је k > 1.
У критичној маси долази до губитка неутрона, али се у извесној мери могу
повратити ако се уранијум окружи специјалним супстанцама названим одбојницима.
Неутрони се одбијају од тих супстанци и поново се враћају у масу. Ови одбојници су
састављени од берилијума или графита, они задржавају залутале неутроне и поново их
враћају.

Слика 13 - Подкритична маса плутонијума-239
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3.2 Фузија
Као што можемо видети са слике 8, крива има максимум у области А=60. У области
графика где је А>60, дакле са десне стране, налазе се језгра код којих се дешава фисија. Са
леве стране су језгра код којих долази до фузије. Већ смо напоменули да се приликом
фисије, дељењем једног тежег на два лакша језгра, али и приликом фузије, што је спајање
два лакша у једно теже језгро којем масени број не прелази 60, ослобађа одређена енергија.
Наиме, спајањем се добија скуп јаче спрегнутих честица, па се енергија ослобађа на рачун
разлике у везивним енергијама нуклеона. Тако на пример, ако би се два језгра 20Ne спојила,
дала би језгро 40Ca. Поређењем вредности енергије везе по једном нуклеону лако се може
установити да би се у овом процесу ослободило 20.7 МеV. За фузију ова два језгра,
потребно је да се једно од њих убрза до енергије од 21.2 МеV, како би се савлдао Кулонов
потенцијал. Због тога је коначна енергија која се добије у процесу фузије 41.9 МеV. Значи,
да би до процеса фузије дошло, а самим тим и до ослобађања одређене количине енергије,
најпре морамо уложити одређену енергију, како би се савладале одбојне Кулонове силе
којим се два позитивна језгра одбијају. Јасно је да је висина потенцијалне баријере већа
уколико учесници у реакцији имају виши редни број тј. већи број протона у језгру. То
значи да је много једноставније извести фузију лаких језгара, најпре водоникових и
хелијумових изотопа. Код водоникових су то деутеријум и трицијум, а како они имају по
један или два протона у језгру, висина потенцијалне баријере је знатно нижа него што је то
случај са азотом.
Најмање енергије је потребно уложити да би дошло до спајања деутеријума и
трицијума. Због тога су нам најзанимљивије следеће три реакције:
2

2
3

+ 21H → 32He + n + 3.27 MeV

1H
1H

1H

+ 21H → 31H + p + 4.03 MeV

+ 21H → 42He + n + 17.59 MeV

Приликом судара два деутеријума (Д-Д реакција), један канал даје хелијум-3 и неутрон као
продукте, док се у другом добијају трицијум и протон. Вероватноћа за ове реакције је
прилично уједначена, тако да се може сматрати да је средња енергија која се добија по
једном нуклеону, једнака 0.9 МеV. Толика енергија по нуклеону се ослобађа и у процесу
фисије. Највећа енергија се добија у рекацији Д-Т (деутеријум и трицијум), али се већи део
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те енергије преда неутрону, што имплицира да се ова енергија много теже може
искористити. Наиме, неутрони доста теже предају енергију околини кроз интеракције него
што то чине наелектрисане честице, тј. протони и електрони. Такође интересантна
реакција за нас је и она која се одвија између деутеријума и 3He:
3

2Hе

+ 21H → 42He + р + 18.3 МеV,

али за њено одвијање је потребна виша енергија због више потенцијалне баријере
хелијума.
Постоји велика потреба да се процес фузије искористи као извор енергије. Наиме,
кад би трицијум добијен из Д-Д реакције био употребљен у Д-Т реакцији, као коначне
продукте бисмо добили хелијумове изотопе. Ово је веома битно, јер ако се посматра
процес фисије, можемо видети да се после те нуклеарне реакције добија велики број
нестабилних продуката који су радиоактивни и штетни по животну средину, за разлику од
стабилног хелијума. Дакле, процес фузије је веома чист извор енергије, који за собом не
оставља радиоактивни отпад. Узмемо ли у обзир још и чињеницу да је количина
деутеријума која се налази у океанима у облику молекула тешке воде D 2O или DHO,
толика да би се реактори могли снабдевати милионима година, сасвим су јасне предности
ове нуклеарне реакције у односу на фисију. На жалост, контролисана фузија још увек није
реализована на Земљи.

Слика 14 - Фузија деутеријума и трицијума (Д-Т реакција)

Звезде типа Сунца су сачињене од водоника (90% по броју атома) и хелијума (7%
по броју атома), а остатак чине тежи елементи. У унутрашњости се одвија процес фузије
најлакших елемената. У унутрашњости звезда владају температуре реда величине 10 7 К, те
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се материја налази у стању плазме. Плазма је гас у којем се крећу слободни електрони и
огољена језгра. Енергије ових термалних језгара су такве да може да се савлада
потенцијална баријера и одигра процес фузије. Губици енергије на интеракције са
омотачем не постоје. Ова плазма се налази пом великим притисцима јер на њу делују јаке
гравитационе силе, те се постиже велика густина, а самим тим и учесталост судара
честица. Ове реакције се често називају термонуклеарне реакције.

3.2.1 Кулонова баријера и вероватноћа фузионих реакција
Основна физичка потешкоћа у постизању фузионих реакција је да, за разлику од
неутронског захвата код фисије, језгра која су истоимено наелектрисана трпе одбијања
посредством Кулонове силе. У суштини, језгра морају прићи на веома мала растојања, на
којима јаке нуклеарне силе почињу да делују, те надвладавају одбојне Кулонове силе. По
поједностављеном моделу, ова растојања су таква да се језгра додирују. Дакле, растојање
између центара је практично једнако збиру њихових полупречника. Ако су Za и Zb редни
бројеви честица које доживљавају фузију, висина потенцијалне баријере коју оне
савладавају је:

𝑉c =

1
za zb 2
ⅇ
4πεо R a + R b

где су 𝑅𝑎 и 𝑅𝑏 полупречници два језгра која ступају у нуклеарну реакцију. Коришћењем
овог обрасца, може се закључити да је висина потенцијалне баријере за 2 протона око 1
МеV. На основу кинетичке теорије гасова се добија једноставна релација која повезује
температуру неког скупа честица са њиховом средњом кинетичком енергијом:
Т(К)=1.16·104·Е(еV). Одавде можемо закључити да би температура протона требала да
буде 1010 К, како би он достигао енергију термалног кретања од 1МеV. Ако узмемо да је
процењено да температура у средишту Сунца износи 15·106К, поставља се питање одакле
енергија за процес фузије.
Два ефекта значајно подижу вероватноћу фузионих реакција упркос нижим
температурама од предвиђених. Прво, немају све честице идентичну кинетичку енергију
на одређеној температури. Ово се најбоље може приказати Максвеловом дистрибуцијом
(слика 15). Ова расподела има јасно изражен максимум након кога следи експоненцијални
пад. Значи, на одређеним температурама се могу наћи и честице које имају знатно вишу
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енергију од неке средње вредности. То практично значи да се на основу ове дистрибуције
може очекивати да постоји мали број честица са енергијама које су довољно високе да
долази до фузије. Са друге стране, постоји вероватноћа да до фузије дође на основу тунел
ефекта. Наиме, када се језгра примакну на растојања реда 10-13 cm, што је још увек више од
димензија језгра, може доћи до тунел ефекта. Вероватноћа тунел ефекта је веома мала и
споро се повећава са порастом енергије. Ипак, захваљујући овом процесу, енергетски праг
за фузију се спушта ка нижим вредностима. На слици 15, можемо видети да долази до
преклапања између Максвелове криве и криве која представља енергетску зависност
ефикасног пресека фузије. То практично значи да део честица увек поседује довољну
енергију за реализацију процеса фузије. Ако се узме у обзир веома велики број лаких
честица које се налазе унутар Сунца, можемо закључити да је то сасвим довољан број да се
обезбеди континуиран процес производње фузије.

Слика 15 - Марксвелов распоред честица по енергијама на одређеној температури и енергетска зависност
ефикасног пресека за фузију
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4 Врсте нуклеарног оружја
Данас постоје разне врсте нуклеарних ракета, чија је разорна моћ далеко већа од
првих и чији се принцип конструкције чува у строгој тајности нуклеарних сила, ван
домашаја других држава и „обичног“ човека. У основи су познате две врсте бомби.
Фисионе, или атомске („А“) бомбе и термонуклеарне, или хидрогенске („Х“) бомбе.
Принцип њихове производње је познат већ дуго времена и није се мењао од тада. Што се
тиче А-бомби, постоје два типа конструкције, док је код Х-бомби присутан само један,
основни тип конструкције.

4.1 Фисионе (атомске) бомбе
Фисионе бомбе, као што је већ речено, имају два типа конструкције. Први тип су
фисионе бомбе које раде на принципу пушке (енг. „gun-type“) – дводелни метод, док је
други тип заснован на принципу компресије, назива се имплозивни метод. У оба случаја је
неопходно фисионо гориво држати у подкритичном стању, како не би дошло до ланчане
реакције и експлозије у мировању. Ово се постиже раздвајањем критичне масе на два дела,
што је случај код првог типа, или држањем те масе у већој запремини од критичне, што је
случај код другог типа.
Још једна од разлика између ова два типа бомби је и у гориву које оне користе. За
први тип се користи уранијум-235, док други тип бомбе користи плутонијум-239 као
фисионо гориво. Такође, оне се могу разликовати и према врсти материјала који се користе
за оклоп. Оклоп је тежак и дебео омотач чији је задатак да спречи расипање горива пре
наступа потпуне фисионе ланчане реакције.
Бомба која се заснива на принципу пушке, може се реализовати на више начина.
Један од начина је да се из средине сфере која има критичну масу, извуче део који се
смешта у пушчану цев. Овај део се у тренутку детонације испаљује помоћу обичног
експлозива, који је смештен у дну цеви (слика 16). На тај начин се остварује надкритично
стање онда када нам је то потребно. На слици је приказан и темпер, који окружује
критичну масу и рефлектује разбежале неутроне назад у експлозив. Такође, је приказан и
иницијатор, који представља извор неутрона и гарантује почетак ланчане реакције када је
тренутак критичности остварен.
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Слика 16 - Први начин бомбе која ради на принципу пушке

Други начин да се оствари принцип пушке је да се сфера критичне масе раздвоји на
два дела, те да се онда када желимо да до експлозије дође, на једну или обе сфере дејствује
посредством обичног експлозива. Детонација експлозива гура једну сферу на другу, те
долази до њиховог спајања, а самим тим и до реализације критичности (слика 17). Бомба
бачена на Хирошиму 1945. године је била бомба овог типа. Као гориво је употребљен
уранијум-235. Енергија која је тада ослобођена је била еквивалентна енергија која одговара
оној коју има 13 килотона ТНТ експлозива.

Слика 17 - Други начин бомбе на принципу пушке

Други тип констрикције фисионе бомбе тј. имплозивни метод заснива се на
принципу компресије (слика 18). Овде је подкритична маса фисионог материјала окружена
сферно

љуском

обичног

експлозива.

Када

се

обични

експлозиви

детонирају

синхронизовано, експлозија компресује фисиони материјал у надкритично стање. У центру
сфере се налази иницијатор који обезбеђује неутроне за почетак ланчане реакције.
Плутонијум окружује темпер сачињен од уранијума-238, који рефлексијом враћа неутроне
назад у језгро, а такође може да обезбеди и додатне неутроне за ланчану реакцију. Бомба
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која је тестирана 1945. године у Новом Мексику и бомба која је бачена месец дана касније
на Нагасаки, биле су бомбе овог типа. Као фисионо гориво коришћен је плутанијум-239.
Снага ових бомби је износила око 20 килотона ТНТ-а.

Слика 18 - Бомба која се заснива на принципу компресије

4.2 Термонуклеарне (хидрогенске) бомбе
Термонуклеарне бомбе имају три реда величине већу снагу него фисионе. Основне
реакције на којим се заснива једна термонуклеарна бомба су термонуклеарне рекације, по
којима је ово наоружање и добило име. Код фисионих бомби је случај да ланчану реакцију
покреће и одржава стално увећање неутрона. Овде међутим, до ланчане реакције долази
сталним порастом температуре, која је одговорна за савладавање Кулонове баријере и за
ступање у реакцију све већег броја лакших језгара. Снага ове бомбе није ограничена неком
критичном величином масе, већ теоретски може да расте повећањем количине материје,
која са порастом температуре ступа у реакцију фузије. Снага термонуклеарних бомби је
дакле, ограничена количином употребљеног термонуклеарног горива. Такође, је
ограничена и одређеним проблемима у констукцији. У Земаљским условима је тешко
направити температуру реда величине 1010 К, која је потребна за покретање
термонуклеарних реакција, тако да покретање ланчане реакције није могуће извести
обичним експлозивом, као што је то био случај код фисионе бомбе. Овај проблем са
производњом високе температуре која покреће термонуклеарне реакције, решен је
увођењем фисионог експлозива, чијом експлозијом добијамо довољне температуре. Једино
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су нуклеарне експлозије брзи, а уједно и покретни извори способни да достигну такве
температуре.

Слика 19 - Термонуклеарна бомба

На слици 19 је дат шематски приказ термонуклеарне бомбе. Када се хемијски
експлозив детонира, компресује љуску од уранијума-238 до уранујума-235 и плутонијума239, уводећи их у стање критичности, што доводи до фисионе експлозије. Фисиона
реакција се увећава малом количином Д-Т (деутеријум – трицијум) горива које се налази у
центру сфере. Ова Д-Т мешавина обезбеђује додатне неутроне за фисиону експлозију. Х и
γ зраци који настају у фисионој експлозији доводе до испарења полистиренске пене, која
потискује љуску уранијума-238 до главног фузионог горива, а такође га и загрева до
температуре паљења, те на тај начин изазива почетак термонуклеарне реакције. Брзи
неутрони ослобођени путем фузија изазивају нове фисионе реакције уранијума-235 и
уранијума-238, повећавајући разорну моћ оружја. Таква термонуклеарна бомба је у ствари
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фисионо-фузионо-фисиона направа. Овакве бомбе достижу снагу и до 50 милиона тона
ТНТ-а.
Неутронске бомбе представљају један од типова термонуклеарних бомби. Дејство
ове бомбе се заснива на изузетно јаком примарном неутронском зрачењу. Одликује их
мала разорна снага и веома велика радијација. Намењена је унуштењу живе силе дејством
неутрона велике енергије.

4.3 „Прљаве бомбе“
Као нуспродукт нуклеарног наоружања, настале су такозване „прљаве бомбе“.
Уређаји за ширење радиоактивности (енг. „RDD – Radiological dispersion devices“),
познатији као „прљаве бомбе“ (енг. „Dirty Bombs“), могу бити конструисани од стране
било кога ко има приступ радиоактивним материјалима. Ове бомбе се лако могу добити
комбиновањем радиоактивног материјала са хемијским експлозивом. Оне представљају
радиолошко наоружање, а не нуклеарно. Сврха употребе ових бомби је ширење
радиоактивне контаминације, а не изазивање неке нарочите штете кроз њену експлозију.
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5 Споразуми и агенције за контролу нуклеарног оружја
Након Другог светског рата, Уједињене нације као и целокупна међународна
заједница, биле су одлучне у намери да остваре напредак на пољу тоталног разоружања,
укључујући забрану и одстрањивање свих врста оружја за масовно уништење, као и
забрану њиховог развоја, производње и складиштења. Нагло ширење нуклеарног оружја,
условило је појаву неколико декларација којима се ограничава ширење ове врсте
наоружања. Процес редукције нуклеарних арсенала подразумева постојање бројних
иницијатива, како билатералних (обично између САД и Русије), тако и мултилатералних
(под окриљем УН), за смањење нуклеарног оружја, од којих су неке и дале очекиване
резултате и довеле до значајног смањења нуклеарног оружја.
Резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација 24. јануара 1946. године,
позвано је на одстрањивање атомског и сваког другог оружја подобног за масовно
уништење, из националних наоружања држава чланица.
До првог успешног међународног договора везаног за контролу ширења нуклеарног
наоружања, дошло је након предлога председника САД Двајта Ајзенхауера (енг. Dwight
Eisenhower). Предлог, који је изнет 1953. године, назван је „Атоми за мир“ (енг. „Atoms for
Peace“) и подразумевао је помоћ САД другим државама, у потрази за мирољубивим
применама атомске енергије, а ускраћивао је технологије потребне за наоружавање. Овај
предлог је довео до оснивања Међународне агенције за атомску енергију (енг. „IAEA –
International Atomic Energy Agency“), 1957. године, која је имала две улоге. Прва је била
популаризација употребе нуклеарне енергије у мирољубиве сврхе, а друга је представљала
увођење обезбеђења и инспекција, које би радиле на превенцији употребе енергије за
нуклеарно наоружање. „IAEA“ подноси извештај Уједињеним нацијама, али није под
њиховим покровитељством. Финансирана је од стране држава које су њене чланице,
(укупно њих 136). Чланови су све државе које се баве нуклеарним активностима, или имају
потенцијал да у будућности остваре тако нешто. Изузетак је Северна Кореја, која је из
Агенције иступила 1994. године.

Слика 20 - Међународна агенција за атомску енергију
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Споразум о делимичној нуклеарној забрани тестирања, који је потписан 1963.
године, је забранио нуклеарна тестирања у свемиру, атмосфери, испод воде, али не и под
земљом. Овај споразум је смањио нуклеарне инциденте али у пракси није зауставио,
нуклеарна тестирања.
Споразум о забрани ширења нуклеарног наоружања (енг. „NPT – Non-Proliferation
Treaty“), постигнут од стране међународне заједнице и Уједињених нација 1968. године.
Прве земље потписнице, биле су САД, Велика Британија и СССР. До данас је укупно 189
земаља ратификовало овај споразум укључујући и пет нуклеарних сила (три наведене и
Кина и Француска; енг. „NWS – Nuclear Weapon States“). У поглављу 2.4 је напоменуто да
су Индија и Пакистан, а касније и Северна Кореја, једине државе за које се са сигурношћу
зна да поседују нуклеарно наоружање, али да нису прихватиле „NPT“. Наведени Споразум
је успоставио систем заштите под контролом Међународне агенције за атомску енергију.
Споразумом је покушано да се дође до одвраћања од производње енергије у војне сврхе, и
подстицања мирољубивих метода њене примене. „NPT“ ће остати упамћен по стварању
суштинске разлике између земаља које представљају нуклеарне силе и оних које то нису.
Нуклеарне силе су управо и дефинисане овим документом као оне које су „... производиле
и тестирале нуклеарно наоружање, или друге нуклеарне експлозивне направе пре 1.
јануара 1967. године“. На овај начин, као нуклеарне силе означене су САД, Кина, Русија,
Француска и Велика Британија. Када нека држава постане део Споразума, кључна обавеза
је да не ради ни на који начин нешто што би, директно или индиректно, помогло у развоју
нуклеарног наоружања државе која није нуклеарна сила. Све државе потписнице
Споразума, које нису једна од нуклеарних сила, обавезале су се да неће примити нити
правити нуклеарно оружје. Такође, ове земље преузимају обавезу да прихвате инспекцију
која прати да не дође до диверзије, те да нуклеарна енергија која се користи у мирољубиве,
не почне да се користи у војне сврхе.
1996. године, потписан је Свеобухватни споразум о забрани нуклеарних проба (енг.
„СТВТ – Comprehensive Test Ban Treaty) још један мултилатерални документ којим се
забрањују све нуклеарне пробе на територијама држава чланица. Предложен је од стране
Генералне скупштине Уједињених нација, а потписан од стране свих нуклеарних сила и
још много других држава 24. септембра исте године. Уговор ни дан данас није ступио на
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снагу, пошто није испуњен услов који прописује неопходну ратификацију од стране 44
земље које имају нуклеарне реакторе на својој територији.
САД и Русија, као две највеће нуклеарне силе, су морале да склапају поједине
договоре (билатералне уговоре) између себе. Први привремени уговор о одређеним мерама
у погледу ограничења стратешког офанзивног оружја („SALT I“) је потписан 1972. између
САД и тадашњег СССР-а. Овим уговором су замрзнути тадашњи нивои америчких и
совјетских нуклеарних пројектилских бацача и подморница док се не постигне договор о
свеобухватнијим мерама. Овај уговор је замењен 1979. године када је дошло до
потписивања новог, који је назван „SALT II“, који, никадa није ступио на снагу. Уговор
„SALT I“ jе 1991. године, замениo нови уговор под називом „START I“. Овај споразум
значајно смањује лимите за интерконтиненталне балистичке ракете и са њима повезане
бацаче и бојеве главе, бацаче и бојеве главе подморнички лансираних балистичких ракета,
и тешке бомбардере и њихово наоружање, укључујући и дугометне нуклеарне, ваздушно
лансиране крстареће ракете. Уговор је ступио на снагу 1994. године. Исте године када је
потписан „SALT I“ (1972), потписан је и Уговор противбалистичких ракета („АBМ“).
Овим уговором се ограничава развој антибалистичких ракетних система САД и СССР.
Уговор о елиминисању ракета средњег и кратког домета („INF“), који су САД и СССР
склопили 1987. године, елиминише и забрањује све балистичке ракете са капацитетом
домашаја између 500 – 5500 km. Уговор је ступио на снагу следеће године. Након распада
Совјетског Савеза, дошло је до потписивања такозваног „Лисабонског протокола“, који је
омогућавао имплементацију „START I“ споразума, ради решавања новонастале ситуације.
Лисабонским протоколом је практично договорено да Руска Федерација буде наследник
бивше државе, али и да се Белорусија, Украјина и Казахстан, такође придржавају обавеза
наслеђених од СССР-а. Ове три новонастале државе су се обавезале да ће у наредних
неколико година уништити нуклеарно оружје, те да ће приступити „NPT“-у, као државе
које не поседују ову врсту наоружања. Између САД и Русије је 1993. године потписан
„START II“ уговор о даљем смањењу стратешког офанзивног оружја, са тренутног броја на
3000 – 3500 бојевих глава и то до 2003.године. Међутим, уговор никада није ступио на
снагу, јер обавезе из њега нису испуњене, па су се у септембру 1997. две стране поново
обавезале на испуњење уговорних одредби, с продуженим роком до 2007. године.
Договорено је и да до краја 2007. године две земље приступе склапању „START III“, којим
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ће даље смањити број стратешких бојевих глава (на 2000 – 2500 комада), системе за
лансирање, као и подстратешко или тактичко оружје. САД и Русија су предвиделе још
једно смањење својих нуклеарних арсенала Уговором о смањењу стратешких офанзивних
снага или Московским уговором из 2002. године („SORT“). Овим уговором је предвиђено
да до краја 2012. године оне даље смање број размештених стратешких бојевих глава
испод лимита од 1700 – 2200. Уговор је ступио на снагу у јуну 2003. године, а предвиђено
је да остане на снази до 2012. године, уз могућност продужења или суспендовања
накнадним уговорима. Истовремено је потписана и Заједничка декларација о новом
стратешком партнерству, којом се предвиђају дискусије на високом нивоу у оквиру
новонастале Консултативне групе за стратешку безбедност. Споразум под називом „New
START“, потписан је 2010. године, а ратификован од стране руске Думе наредне године.
Овај уговор предвиђа смањење нуклеарних бојевих глава на око 1550, најкасније до 2021.
године.
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6 Закључак
Нуклеарно оружје је оружје велике разорне снаге, значајно јаче и од најјачег
конвенционалног експлозива. Такво оружје је способно да уништи или озбиљно оштетити
цео град, а такође би убило или ранило већину становништва, док би радијација била
присутна деценијама. Преживело становништво које би остало у тим градовима било би
озрачено и осуђено на полако изумирање у страшним мукама. Такав случај се могао
видети у бомбардовању Хирошиме и Нагасакија током Другог светског рата од стране
САД-а, и то су били једина два пута у историји када је коришћено нуклеарно оружје у
ратовању.
Нуклеарно оружје је изграђено на принципу коришћења неконтролисане нуклеарне,
односно термонуклеарне реакције, при којој се у малом временском периоду ослободе
велике количине енергије и радиоактивних продуката.
Нуклеарно оружје постоји у две варијанте, фисионој и фузионој. Фисиона бомба је
уређај у ком се остварује експлозивна неконтролисана ланчана реакција фисије критичне
масе U-235 или Pu-239. Оне могу бити имплозивне, када се критична маса остварује
експлозивним обједињењем сферно распоређених подкритичник делова, или дводелне
(„принцип пушке“) када се два подкритична дела експлозивно обједине у критичну масу.
Фузионе, или термонуклеарне бомбе, садрже материјал који треба да претрпи фузију, који
се у стању високих температура и притисака доводи фисионом нуклеарном експлозијом.
Еквивалентна снага фисионих бомби креће се до 100 килотона ТНТ-а, док се снага
термонуклеарних бомби пење и до 50 милиона тона ТНТ-а.
Човечанство би требало опрезно да поступа са нуклеарним оружјем због великог
ризика злоупотребе и његове штетности по еколошку средину наше планете, која је у
последње време све више и више угрожена. Треба да се смањи број земаља које поседује
ово оружје, а не поседују системе за његово одржавање, чување, као и одлагање
нуклеарног отпада. Ово се већим делом постигло међународним споразумима за контролу
нуклеарног оружја и Међународном агенцијом за атомску енергију (енг. „IAEA –
International Atomic Energy Agency“).

32

Прилог
Прилог 1: Алберт Анштајново писмо упућено председнику САД-а Френклину Рузвелту

Albert Einstein
Old Grove Road
Peconic, Long Island
August 2nd, 1939
F.D. Roosevelt
President of the United States
White House
Washington, D.C.
Sir:
Some recent work by E. Fermi and L. Szilard, which has been communicated to me in
manuscript, leads me to expect that the element uranium may be turned into a new and important
source of energy in the immediate future. Certain aspects of the situation which has arisen seem
to call for watchfulness and if necessary, quick action on the part of the Administration. I believe
therefore that it is my duty to bring to your attention the following facts and recommendations.
In the course of the last four months it has been made probable through the work of Joliot in
France as well as Fermi and Szilard in America--that it may be possible to set up a nuclear chain
reaction in a large mass of uranium, by which vast amounts of power and large quantities of new
radium-like elements would be generated. Now it appears almost certain that this could be
achieved in the immediate future.
This new phenomenon would also lead to the construction of bombs, and it is conceivable-though much less certain--that extremely powerful bombs of this type may thus be constructed. A
single bomb of this type, carried by boat and exploded in a port, might very well destroy the
whole port together with some of the surrounding territory. However, such bombs might very
well prove too heavy for transportation by air.
The United States has only very poor ores of uranium in moderate quantities. There is some good
ore in Canada and former Czechoslovakia, while the most important source of uranium is in the
Belgian Congo.
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In view of this situation you may think it desirable to have some permanent contact maintained
between the Administration and the group of physicists working on chain reactions in America.
One possible way of achieving this might be for you to entrust the task with a person who has
your confidence and who could perhaps serve in an unofficial capacity. His task might comprise
the following:
a) to approach Government Departments, keep them informed of the further development, and
put forward recommendations for Government action, giving particular attention to the problem
of securing a supply of uranium ore for the United States.
b) to speed up the experimental work, which is at present being carried on within the limits of the
budgets of University laboratories, by providing funds, if such funds be required, through his
contacts with private persons who are willing to make contributions for this cause, and perhaps
also by obtaining co-operation of industrial laboratories which have necessary equipment.
I understand that Germany has actually stopped the sale of uranium from the Czechoslovakian
mines which she has taken over. That she should have taken such early action might perhaps be
understood on the ground that the son of the German Under-Secretary of State, von Weizsacker,
is attached to the Kaiser-Wilhelm Institute in Berlin, where some of the American work on
uranium is now being repeated.

Yours very truly,

(Albert Einstein)
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