
 

Fisioni bërthamor 

Për të studiuar elementet e ndryshme radioaktive dhe dukuritë fizike që ndodhin gjatë proceseve 

radioaktive, shkencëtarët bënë bombardimin artificial të elementeve që ishin objekt studimi. 

Si rezultat fituan izotop të elementeve të njëjta ose elementeve të reja. Për këtë kontribut të madh 

kanë dhënë Maria dhe Zholio Kiri (Maria Curie dhe Frédéric Joliot-Curie), Lise Majtner (Lise Meitner) 

dhe më vonë një numër i madh shkencëtarësh që punonin nëpër qendra të ndryshme hulumtuese në 

Francë, SHBA, Angli, Gjermani dhe vende tjera. 

Gjatë bombardimit artificial, bërthamat e elementeve të rënda radioaktive ndahen në dy pjesë me 

ç’rast lirohet një sasi e madhe e energjisë dhe 2 deri në 3 neutrone, të cilët mund të marrin pjesë në 

ndonjë reaksion tjetër bombardimi bërthamor. 

Procesi i ndarjes quhet fision ndërsa masat e fituara gjatë ndarjes quhen produkte të fisionit. 

Produktet e fisionit kanë masa të ndryshme. 

Fragmenti më i lehtë ka numër rendor rreth Z=40 dhe masë atomike afër 97. Fragmenti më i rëndë ka 

numër rendor afër Z=50 dhe masë atomike afër 140. Energjia e liruar gjatë reaksionit të fisionit quhet 

energji bërthamore. Çdo fision i bërthamave radioaktive përcillet me emesion të disa kuanteve γ. Si 

shembull këtu do të japim reaksionin e fisionit të Uranit ????????????????????????, të paraqitur në fig.1. 

????????????????????????+????????????⟶????????????????????????⟶????????????????????????????+????

????????????????????+???????????????? II. 

Neutroni ???????? që bën bombardimin e atomit duhet të jetë me energji të ndryshme që varet nga 

elementi radioaktiv që bombardohet. Për disa atome të elementeve radioaktive fisioni mund të 

arrihet me neutrone me energji të dobët që quhen neutrone termale, ndërsa disa të tjerë me neutrone 

termale por edhe me neutrone të shpejta, të cilat kanë energji të madhe. 

Neutronet termale kanë energji E = 0,03 eV dhe mund të përdoren te fisioni i 238U. Neutronet e shpejta 

kanë energji E > 1 MeV. Këto zbatohen te fisioni i 235U. 



Që të mund të arrihet fisioni i ndonjë bërthame të elementit radioaktiv, duhet t’i jepet një energji 

minimale nga jashtë me ndonjë metodë, e cila është e nevojshme për fisionin. Kjo energji është 

quajtur energji e aktivizimit bërthamor. Për bërthama të elementeve të ndryshme, energjia e 

aktivizimit bërthamor ka vlera të ndryshme. 

Reaksioni vargor bërthamor 

Çdo reaksion fisioni fillon me një bërthamë të atomit të elementit bërthamor të një mase të dhënë 

radioaktive. Nëse reaksioni vazhdon edhe në bërthama tjera, atëherë quhet reaksion vargor 

bërthamor. 

Reaksioni vargor ideal do të arrihet nëse çdo neutron i liruar në fisionin paraprak do të bëjë fision në 

një bërthamë tjetër. Në praktikë kjo mund të ndodh shumë rrallë. Skema e reaksionit vargor 

bërthamor është paraqitur në figurë. 

Karakteri i një reaksioni vargor bërthamor varet nga madhësia e quajtur koeficient i shndërrimit të 

reaksionit bërthamor, të dhënë me shprehjen: ????=????????????????−???? 

A do të arrihet fisioni bërthamor ose jo varet nga vlera e koeficientit k dhe nga masa e elementit 

radioaktiv, që hyn në reaksion. 

Masa e elementit radioaktiv duhet të ketë vlerën e masës kritike. P.sh: për vlerën e koeficientit të 

reaksionit k = 1, për aktino – Uranin, masa kritike e ka formën e sferës prej 40 kg. 

Fisioni bërthamor ka zbatime të llojllojshme. Disa nga zbatimet e fisionit janë: 

 për të prodhuar Plutonium për bombë atomike nga ????92235, 

 për të prodhuar tufa neutronesh të shpejta dhe me intensitet të lartë për zbatim tek bombardimet 

bërthamore me qëllim hulumtues, 

 për prodhim të radioizotopeve artificiale për zbatime në mjeksi, buqësi, biologji, etj, 

 për prodhim të lëndës radioaktivepër centrale bërthamore, për reaktorët bërthamor, për vënie në 

lëvizje të nëndetëseve, anijeve, anijeve kozmike, etj. 

 

Bomba atomike paraqet reaksion vargor bërthamor të pakontrolluar, i cili vazhdon deri në zbërthimin 

e plotë të masës radioaktive që hyn në reaksion, gjegjësisht drei në zbërthimin e atomit të fundit. 

Reaksioni i tillë liron sasi të madhe të energjisë, e cila përhapet nga vendi i eksplodimit , në largësi deri 

në qindra kilometra, që varet nga madhësia e bombës. Kjo energji lirohet si energji mekanike dhe 

termike, e cila lirohet për një kohë shumë të shkurtër. 

Energjia mekanike e liruar shkakton valë goditëse e cila shkatërron dhe rrënon gjithçka që gjen 

përpara përhapjes. Nxehtësia e liruar shkakton rritje të temperaturës së ambientit rreth eksplodimit 

dhe të ajrit. Temperatura e lartë përhapet në largësi bashkë me valën e ajrit. 

Kjo poashtu shkakton efekte shkatërrimtare duke djegur gjithçka që gjen përpara duke lënë 

shkretëtirë pas vetes. 

Përveç efekteve të dëmshme mekanike dhe termike, dëme të mëdha për qeniet e gjalla, ajo shkakton 

rrezatim radioaktiv i cili mbetet deri edhe në qindra vjet më vonë. Ky rrezatim lë pasoja, jo vetëm në 

gjallesat që i nënshtrohen rrezatimit direkt, por edhe në gjeneratat e pasardhësve. 


