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Fission

Vi har sett filmen om Hiroshima, vilka kortsiktiga effekter hade bomben.

I Explosionens kärna uppstod en temperatur på miljoner grader.

Detta ledde till att de mesta inom en kilometers radie utplånades, sten blev till glas, allt 
levande förångades, sedan kom en tryckvåg som slog omkull byggnader och annat som 
fanns kvar. De långsiktiga effekterna ser man än i dag då det radioaktiva nedfallet, 
strålningen påverkar människorna med ökad cancerrisk, fosterskador osv.

Den andra filmen handlade om Fukushima, Kärnreaktorn som exploderade. 
Samma fissionsreaktion som fanns i atombomben över Hiroshima finns i våra 
kärnkraftverk. Skillnaden är att vi har hittat medel att kontrollerar reaktionen. 

Vilken är reaktionen  och hur kontrollerar vi den?

Reaktionen: Vi bombarderar olika radioaktiva ämnen, tex plutonium eller uran med 
neutroner. När en neutron träffar atomkärnan så ökar antalet partiklar i kärnan. 
Atomnumret ökar. Kärnan blir då så tung att den splittras i två lättare ämnen. När kärnan 
splittras så frigörs fler neutroner som i sin tur bombarderar fler kärnor. då får vi en 
kedjereaktion.Om vi inte kontrollerar denna så kommer vi att få en enorm mängd energi 
som frigörs på kort tid alltså en atombomb.

Schematisk bild av en 
fissionsprocess. uranatom 
bombarderas med en neutron 
mot den klyvningsbara 
atomkärnan. Kärnan blir då 
instabil, vilket leder till att 
atomkärnan går i bitar
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En ur teknisk synvinkel enkel 
atombomb (”gun design”) där 
två underkritiska laddningar 
förs ihop.

  1. Konventionellt 
sprängämne (kordit) för att få 
fart på ”kulan”

  2. Lopp

  3. Ihålig urankula

  4. Cylindriskt ”mål”

Tillsammans blir 
kärnladdningarna överkritiska; 
materialet, uran eller 
plutonium, börjar klyvas och 
en kedjereaktion startar. 
Kedjereaktionen blir snabbt 
explosionsartad och bomben 
sprängs

Hur kan vi kontrollera en kärnreaktion?

Bränslestavarna i en kärnreaktorn är nedsänkta i vatten. Vattnet fungerar som en broms 
för partiklarna. Vi får en långsammare reaktion. 

Vad hände i Fukushima. Kylvattnet försvann och detta ledde till att reaktionen fortsatte 
och temperaturen i reaktorn blev extremt hög. Detta ledde i sin tur till en explosion. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kordit
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kordit
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kritisk_massa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kritisk_massa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Uran
http://sv.wikipedia.org/wiki/Uran
http://sv.wikipedia.org/wiki/Plutonium
http://sv.wikipedia.org/wiki/Plutonium
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fission
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fission


Fusion!

Vi har en typ av kärnreaktion. Fusion handlar om att två lättare ämne slås i hop till ett 
tyngre. Detta leder till att vi får ett tyngre ämne och energi frigörs. Denna reaktion kräver 
extrema temperaturer och extrema tryck. Denna typ av reaktion sker i tex solen.

Om vi lyckas få i gång en fusion reaktion så kan vi få ut väldigt mycket energi. Problemet 
just nu är att det kostar lika mycket att starta en fusion som det vi får ut av reaktionen. Just 
nu konstrueras en experiment reaktor ITER, som ska utveckla tekniken mot att starta 
fusion med mindre extrema medel.

Vilka krafter pratar vi om!



Einstein teori den sk speciell relativitetsteorin inkluderar formeln E=m x C²

E står för energin i Joule
m=massan i kg
C= ljusets hastighet = 3x10⁸

Dvs ur ett kilo massa kan vi få ut 1 x 9x¹⁶ joule

En joule motsvarar ungefär:

• energin som krävs för att lyfta ett litet äpple en meter rakt upp.
• energin som frigörs när samma äpple faller en meter tillbaka till marken.
• energin som frigörs som värme från en människa i vila varje sextiondedel av en sekund 

(1/60 s).
• rörelseenergin hos en människa som väger 50 kg och rör sig långsamt (0,2 m/s).
• rörelseenergin hos en tenisboll som rör sig med en hastighet av 23 km/h.

Skulle vi kunna få ut all energi enligt Einsteins formel så skulle 25 gram av vilket ämne som 
helst räcka för en genomsnittseuropes livsförbrukning av energi!
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