
Jaderné reakce (str. 133 – 135) 

Uvolňování jaderné energie  (str. 135 – 138) 

1. Při chemických reakcích se atom nemůže přeměňovat v jiný atom, prvky se nemohou měnit 

jeden v druhý. (Byl to dávný sen alchymistů – měnit jiné kovy ve zlato.) 

2. Při jaderných reakcích se mohou přeměňovat jádra jednoho nuklidu (připomeneme, že to je 

látka složená z atomů, které mají stejné protonové i nukleonové číslo) v jádra jiných nuklidů. 

Přitom zůstává elektrický náboj i počet nukleonů stejný před reakcí i po reakci. 

3. První jaderná reakce: uskutečnil ji Ernest Rutherford v roce 1919 – přeměnil dusík v kyslík. 

4. Zajímavost: pomocí jaderných reakcí by se dalo vyrábět zlato ze rtuti nebo jiných kovů – 

výroba by ale byla příliš nákladná. 

5. Jaderné reakce zapisujeme rovnicemi. 

6. Při chemických i jaderných reakcích se může uvolňovat energie.  

7. Jaderná energie – uvolňuje se při radioaktivní přeměně jader nebo při některých jaderných 

reakcích. 

8. Jaderné reakce: a) jaderné štěpení 

   b) jaderné slučování 

a) jaderné štěpení 

- těžké atomové jádro se rozdělí na dvě jádra menší  

- probíhá pouze ve štěpných materiálech 

- přírodní uran – tvořen nuklidem uranu 238 a obsahuje jen 0,7% uranu 235 – ten je štěpný, 

musí se z přírodního uranu získat náročným technolog.postupem – zvládají jen vyspělé země 

- uran 238 štěpný není, ale v jaderných reaktorech se z něj vyrobí: plutonium 239 

Pozor na nebezpečí vojenského zneužití štěpných materiálů!!! 

b) jaderné slučování 

- ze dvou lehkých jader se vytvoří jádro těžší 

- tímto způsobem se uvolňuje energie v nitru našeho Slunce a hvězd 

- na Slunci dochází ke slučování jader vodíku, což vede ke vzniku jader helia a obrovskému 

množství energie, nevzniká radioaktivní odpad, vědci se tak snaží napodobit jaderné reakce 

probíhající na Slunci; problém k vyřešení – jádra vodíku se musí srážet obrovskými 

rychlostmi (stavba urychlovačů) 

Pozn. 

Uran 235, uran 238 – čísla 235, 238 – nukleonová čísla – udávají počet nukleonů, tedy částic 

v jádře atomu, tedy protonů a neutronů. 

 


