
Reaktorët bërthamorë 

Reaktorët bërthamorë janë makina me të cilat mund të realizohet dhe ruhet reaksioni vargor i 

kontrolluar. Reaktorin e parë bërthamor e konstruktoi fizikani Fermi (Enrico Fermi) në vitin 1942. 

Qëllimi i konstruktimit të reaktorit ishte zhvillimi i reaksionit vargor bërthamor si reaksion i 

kontrolluar. Pjesët që përbëjnë reaktorin bërthamorë janë: lënda djegëse bërthamore, moderatori, 

reflektori, veglat për kontrollim te reaksionit në reaktor, sistemi për ftohje dhe materialet mbrojtëse. 

Secila nga pjesët e përmendura ka rolin dhe rëndësinë e vet, por më së tepërmi do të ndalemi në 

proceset fizike. 

Skema e punës së reaktorit me moderatorin e neutroneve është paraqitur në fig.1. Neutroni termik 

godet atomin e Uraniumit dhe ky i fundit çahet duke dhënë dy bërthama të reja dhe dy ose më shumë 

neutrone me energji të madhe. Këto neutrone gjat kalimit nëpër moderator humbin një pjesë të 

energjisë kinetike dhe shndërrohen në neutrone termike. 

Trashësia e moderatorit mund të rregullohet ashtu që, nëse paraqitet nevoja të mund t’i ndalë një ose 

më shumë neutrone të liruar gjat fizionit të atomeve tjera. Kjo mundëson që të mund të kontrollohen 

shkallët e ardhshme të fizionit. 

Si lëndë djegëse e reaktorit është Uraniumi (235U, 238U) ose Plutoniumi (239Pu), por ndonjëherë 

izotopet tjera të Uranit, ndërsa si moderator mund të shërbejë Grafiti, Berliumi (Be) dhe Uji I rëndë. Uji 

i rendë ose Grafiti vendoset në rrugën e neutroneve që lirohen gjat fizionit për të ndalur disa prej tyre.  



Lënda djegëse në brendësi të reaktorit mund të vendoset në formë shufrash ndërmjet shtresave të 

moderatorit por mund të vendoset edhe njëtrajtësisht në hapësirën ndërmjet shtresave të 

moderatorit. 

Veglat për kontrollimin e reaksionit vargor bërthamor përbëhen prej shufrash Kadmiumi (Cd). 

Këto vendosen në thellësi të reaktorit dhe bashkë me moderatorin kanë për detyre të zvogëlojnë 

numrin e neutroneve të liruara gjat fizionit. Materialet mbrojtëse janë blloqe betoni që duhet të 

absorbojnë neutrone që të mos dalin jashtë reaktorit. 

Reaktorët janë të llojllojshëm dhe ndahen: 

 sipas lëndës djegëse që përdorin, 

 sipas llojit të moderatorit, 

 sipas energjisë së neutroneve që bëjnë fizionin, 

 sipas qëllimit të zbatimit. 

Për cilin lloj reaktori do të përcaktohemi, varet nga qëllimi, nëse reaktori do të ndërtohet që të 

shërbejë për qëllime ushtarake ose paqësore. Reaktorët kanë zbatime të llojllojshme, për hulumtime 

shkencore, për qëllime energjetike dhe për prodhim të lëndës mbushëse të armëve bërthamore. 

Reaktorët energjetik kanë zbatim në centralet atomike për prodhim të energjisë elektrike. 


