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Тема 1. Бойові властивості та уражаюча дія ядерної зброї 

1.1. Ядерна та нейтронна зброя. 

Незважаючи на те що в наш час ведеться активна боротьба більшості 
країн по ліквідації зброї масового ураження, положення залишається 
складним і непередбаченим. Усе більше країн мають  потенційні 
можливості у виробництві ядерної зброї. Велике значення приїдається 
розробці нового виду хімічної зброї – бінарних хімічних боєприпасів. 
Широким фронтом ведуться дослідження з метою створення нових видів 
зброї масового ураження, вражаюча яких ґрунтується на інших фізичних 
позиціях. Це може призвести до створення променевої, радіочастотної, 
інфразвукової, радіологічної і геофізичної зброї. Оскільки військова сила і 
насильство в деяких країнах відіграють домінуючу роль,  погроза 
розв'язання нової війни зберігається. 

Розвиток ядерної енергетики і хімічної промисловості створює 
реальну погрозу радіоактивного і хімічного зараження великих територій 
навіть у мирний час. Приклади аварій на ЧАЕС і на хімічному заводі в 
індійському місті Бхопал тому підтвердження. 

Тому навчаємі зобов'язані глибоко вивчати бойові властивості і 
можливості різних видів зброї масового ураження і запальної зброї, уміти 
діяти в умовах радіоактивного і хімічного зараження, твердо знати засоби і 
способи захисту від ЗМУ. 

Важлива роль в сучасних війнах надається зброї масового ураження 
(ЗМУ).   Під   зброєю   масового   ураження   розуміють   ядерну,   хімічну та 
біологічну зброю, тобто таку зброю, що здатна в короткий термін наносити 
масові втрати живій силі й призводити до колосального руйнування. 

Вперше в США було створено, а потім І6 квітня 1945 року підірвано 
в Аламсгардо (штат Нью-Мексика) перший ядерний  пристрій. 
Американські військові намагались використовувати цю зброю з метою 
політичного шантажу й швидко продемонстрували її потужність на 
населенні двох беззахисних японських міст. 6 серпня 1945p. на м.Хіросиму 
було скинуто атомну бомбу "Товстун" потужністю 20 кт, 9серпня на 
Нагасакі — "Малюк" приблизно тієї ж потужності. Втрати місцевого 
населення від вибуху цих бомб склали більш 300 тис. вбитими та 140 тис. 
залишились зкалічиними. 
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На початку 50-х років в США було створено термоядерні набої, 

руйнівна сила яких перебільшувала першу ядерну бомбу майже в 1000  
разів, а на початку 80-х років — нейтронні боєприпаси. 

На озброєнні армій ядерну зброю (ЯЗ) мають такі країни:  США,  
СНД, Велика Британія, Франція, Китай. Загальний ядерний потенціал до 
теперішнього часу складає більш як 400 млрд. тонн, тобто 100 т на кожну 
людину Землі або 100000 т "вибухівки" на кожен квадратний кілометр 
суходолу. Окрім того, ряд країн мають потенційні можливості у 
виробництві ЯЗ: Німеччина, Японія, Швеція, Канада, Ізраїль, Пакістан, 
ПАР, Ірак. 

В наш час ведеться активна боротьба всіма державами по ліквідації 
ядерної зброї. Особливе місце в ядерному роззброєнні посідає Україна. 

 
а. Уявлення про ядерну та нейтронну зброю. Види ядерних 

боєприпасів та принципи їх побудови. Класифікація ядерних вибухів. 
 

Ядерна зброя (ЯЗ) — зброя масового ураження вибухової дії, 
заснована на використанні внутрішньоядерної енергії, що виділяється при 
ланцюгових реакціях поділу важких ядер деяких ізотопів урану  та  
плутонію або при термоядерних реакціях синтезу легких ядер — ізотопів 
водню (дейтерію та тритію) в більш важкі, наприклад, в ізотопи гелію. 

Ядерний вибух відбувається в результаті вивільнення енергії, що 
знаходиться в ядрах атомів хімічних елементів. 

Можливість вивільнення внутрішньоядерної енергії обумовлена 
деякими природними властивостями хімічних елементів. Ці властивості 
дозволяють виділити внутрішньоядерну енергію в результаті поділу ядер 
важких хімічних елементів та синтезу ядер легких елементів. 

Прилади, що застосовують для здійснення вибухового процесу 
звільнення внутрішньоядерної енергії, називають ядерними зарядами. 

В наш час розрізняють два основних види ядерних зарядів: 
заряди, енергія вибуху котрих зумовлена ланцюговою реакцією в 
поділяючихся речовинах, переведених в надкритичний стан; 

атомні заряди; 
заряди, енергія вибуху яких зумовлена реакціями синтезу та поділу 
ядер, термоядерні заряди. 

 
Основою ядерного вибуху є ядерна вибухова речовина, в якій за 

деяких умов можлива вибухова реакція поділу чи синтезу. 
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Джерелом енергії при ядерному вибусі є ядерні реакції, в результаті яких 
атоми одних елементів перетворюються на атоми інших. В той час як при 
вибусі звичайного заряду одні молекули перетворюються в інші, більш 
стійкі молекули продуктів вибуху. Атоми при вибухах звичайної вибухової 
речовини не зазнають ніяких змін. 

Для проведення атомних вибухів в наш час використовують два 
шляхи: 

ланцюгова реакція поділу ядер важких елементів(ядерні реакції) ; 
реакція синтезу (сполучення) ядер легких елементів (термоядерні 

реакції). 
Ланцюговою реакцією поділу ядер називають реакцію,що 

розпочавшись поділом одного або кількох ядер, може поширюватись в 
речовині без зовнішнього впливу, тобто розвивається самостійно. Поділ 
ядер атомів речовини заряду в ядерних боєприпасах відбувається під 
впливом нейтронів. Важке ядро, захопивши нейтрон, стає нестабільним й 
поділяється на два осколка, що являють собою ядра атомів більш легких 
елементів. 

Поділ ядра супроводжується вивільненням великої кількості енергії 
(при поділі одного ядра U235 виділяється 201,6 МеВ) та виділенням двох-
трьох нейтронів, що називають вторинними. Вторинні  нейтрони здатні 
розділити два-три нових ядра, в результаті чого з'являється ще по два-три 
нейтрони на кожне розподілене ядро і т.д. : 

U235+n0—— 2 осколки + 3n°+ +y+201,6 МеВ 
Якщо кількість вторинних нейтронів, що викликають поділ ядер, 

збільшується, то в речовині виникає реакція поділу  ядер,  що 
прискорюється й число ядер, що діляться, збільшується лавиноподібно. 
Така реакція йде за мільйонні частки секунди і являє собою ядерний вибух. 
Вони використовуються в ядерних боєприпасах. 

Якщо кількість нейтронів, що викликають поділ ядер, в ході реакції 
буде залишатись постійною, вибуху не станеться. Такі реакції 
використовують в ядерних енергетичних пристроях. 

При зменшенні кількості вторинних нейтронів,  що  викликають 
поділ, реакція згасає. 

Поділятися під дією вільних нейтронів здатні ядра багатьох важких 
елементів. Однак, енергії більшої частини звільнених нейтронів, з ряду 
елементів недостатньо для наступного поділу інших ядер, й тому 
ланцюговий процес виявляється неможливим. 

З природних ізотопів тільки в  урані-235, а серед штучних  — в  урані- 
233 та плутонії-239 може розвиватись ланцюгова ядерна реакція поділу. Ці 
три ізотопи й використовують в наш час як речовину, що ділиться в  
ядерних зарядах. 
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Ізотопи — різновиди хімічного елементу з однаковим числом 

протонів, але з різною кількістю нейтронів в атомних ядрах. 
Найважливішою характеристикою ланцюгової ядерної реакції є 

коефіцієнт розвитку реакції Крр, що визначає число поділів ядер, викликане 
одним поділом в попередній ланці реакції. Система з Крр=1, в якій процес 
поділу йде з постійною швидкістю, є критичною. Цьому станові відповідає 
поняття "критична маса". 

Найменша маса речовини, що ділиться, в якій при даних  умовах  
може розвиватись ланцюгова реакція називається критичною масою. 
Критична маса: U235=48кг, U233=48кг, Pu239=17кг . 

При поділі всіх ядер атомів, що містяться в одному грамі урану чи 
плутонію, вивільнюється приблизно стільки ж енергії, скільки при вибусі 
20т тротилу. Величина критичної маси суттєво залежить від чистоти та 
щільності речовини, що ділиться, 11 форми, наявності відбиваючої 
нейтрони оболонки та інших факторів. 

Масу речовини, яка менша за критичну, називають підкритичною, а 
більшу за критичну—надкритичною. 

Для того, щоб відбувся вибух, маса речовини, що ділиться повинна 
бути надкритичною. Утворення такої маси має відбуватися за короткий 
проміжок часу, інакше можливе розтоплення й передчасне розкидання 
речовини, що ділиться. 

При реакції синтезу (термоядерна реакція) відбувається злиття більш 
легких ядер з утворенням більш важких. Для здійснення реакції синтезу як 
ядерне пальне використовують суміш ізотопів водню—дейтерію (D) та 
тритію (Т) , а також ізотопи літію (Li). 

Термоядерна реакція проходить в дві стадії: 
вибухова реакція поділу ядерного набою; 
реакція синтезу (сполуки). 
D + Т ланцюгова реакція поділу Не+ n° + 17.6 МеВ 
При сполученні усіх ядер, що містяться в 1г дейтерій-трітієвої  

суміші, виділяється енергія в 5 разів більша, ніж при  ядерній  реакції 
поділу. 

Ядерними називають боєприпаси, що споряджено  ядерними  
набоями. 

Основними елементами ядерних боєприпасів є: корпус,  ядерний 
заряд та система автоматики. 

Для характеристики енергії вибуху ядерного заряду звичайно 
використовують поняття "потужність". 

Потужність ядерних зарядів та ядерних боєприпасів 
звичайно характеризують тротиловим еквівалентом — такою масою 
тротилу, енергія вибуху якого дорівнює енергії, що виділяється при 
повітряному вибусі ядерного заряду. Тротиловий еквівалент прийнято 
вимірювати в тонах. 
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За потужністю ядерні боєприпаси поділяють на п'ять піддиапазонів: 
надмалий - менш як 1 тис.т. 
малий  - від 1 до 10 тис.т.
середній - від 10 до 100 тис.т. 
великий - від 100 до 1000 тис.т. 
надвеликий - більше за 1 млн.т 

б. Види ядерних вибухів та їх характеристика 

Уражаюча дія ядерного вибуху в значній мірі залежить від висоти 
підриву боєприпасу. Тому в залежності від вирішуваних задач ядерною 
зброєю, виду та місця знаходження об'єкту, характеру наступних дій військ 
ядерні вибухи можуть здійснюватись в повітрі на різній висоті, коло 
поверхні землі (води), під землею (водою). У відповідності з цим ядерні 
вибухи розподіляють на такі види: висотні, повітряні, наземні (наводні), 
підземні (підводні). 

Висотний вибух це вибух, що проведено вище границі тропосфери ( 
від 8 км до 18 км) . Висотні вибухи використовують для ураження  в 
польоті повітряних та космічних цілей (літаків, головних частин ракет та 
інших літальних апаратів). 

Найменша висота висотного вибуху умовно прийнята рівною 10 км. 
Зовнішні ознаки—розвиток кулястої світляної області, утворюється і 

швидко зникає хмара вибуху. 
Висотний ядерний вибух до 25-30 км характеризують трьома 

уражаючими факторами: ударною хвилею, світловим випромінюванням та 
проникаючою радіацією. Із збільшенням висоти вибуху внаслідок 
розрідження атмосфери ударна хвиля послаблюється, а роль світлового
випромінювання та проникаючої радіації росте. 

На висоті більше ніж 60 км специфічними уражаючими факторами 
висотного вибуху є рентгенівське випромінювання й газовий потік 
(випарена речовина конструкції боєприпасу, що розлітається з великою 
швидкістю). 

Радіоактивне зараження місцевості при висотних ядерних вибухах 
практично відсутнє. 

Повітряним вибухом називають вибух, що відбувається в повітрі на 
такій висоті, коли світлова область не торкається поверхні землі (води), але 
нижче границі тропосфери (8-18 км). Ці умови виконуються коли 
мінімальна висота визначається співвідношенням: 

H 3.5 (м) , де q в тонах. 
Повітряні вибухи підрозділяються на низькі та високі. До низьких 

відносять вибухи, проведені на висоті: 
H (3.5 10) (м), де q в тонах. 

Розрахункова висота дорівнює: 

3 q 

3 q 
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2 ( 2 ( 

1 2 

7 3 q H (м) . 
До високих вибухів відносять вибухи, що відбуваються на висоті: 

H (10 5) (м) та H (15  5) (м) . 
Розрахункова висота дорівнює: 

H 12 
 
(м) та  H 0 

 

(м) 
відповідно. 

Повітряні вибухи застосовують для ураження відкрито  
розташованого особового складу, озброєння та неміцних споруд. 

Низькі повітряні вибухи використовують для руйнування міцних 
споруд, якщо недопустиме сильне радіоактивне зараження місцевості в 
районах майбутніх бойових дій військ. 

Зовнішні ознаки повітряного вибуху: короткочасний засліплюючий 
спалах, потім спостерігається світляна 
область, що розширюється, яскравість якої з часом зменшується. Світляна 
область високого повітряного вибуху має форму кулі; при низькому 
повітряному вибусі вона дещо деформована. 

Підіймаючись та застигаючи, світляна область перетворюється на 
хмару вибуху. З району епіцентру здіймається пиловий стовп, що 
наздоганяє хмару й утворює характерну для ядерного вибуху грибовидну 
форму. 

Основними уражаючими факторами повітряного вибуху є: ударна 
хвиля, світлове випромінювання,  проникаюча  радіація  та 
електромагнітний імпульс. Сильне радіоактивне зараження місцевості 
відбувається тільки в області епіцентру низького повітряного вибуху в 
перші години після вибуху. 

Наземним вибухом називають вибух,що відбувається на поверхні 
землі або в повітрі на висоті,при якій світляна область торкається поверхні 
землі. Ця умова виконується при вибухах на висоті, що дорівнює: 

H <3.5* 3 q (м). 
Наземні вибухи застосовують для ураження військ, що знаходяться в 

обладнаних (з інженерного боку) районах та для ураження об'єктів, із 
споруд більшої міцності, а також коли одночасно з ураженням відкрито 
розташованих військ необхідно створити сильне радіоактивне зараження 
великої площі. 

Зовнішні ознаки: світляна зона має форму зрізаної кулі. Хмара 
наземного вибуху та з'єднаний з ним стовп піднятої з землі куряви утворює 
характерну грибоподібну хмару темного кольору. При наземному вибусі 
утворюється великих розмірів воронка в районі вибуху. 
Наземний вибух характеризують п'ять уражаючих факторів: ударна хвиля, 
світлове опромінення, проникаюча радіація, електромагнітний імпульс, 
сильне радіоактивне зараження місцевості. 

До підземних вибухів відносять вибухи, що відбуваються під землею 
на деякій глибині. В бойових умовах підземні вибухи застосовують, 

3 q 3 q 

3 q 3 q 
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звичайно, при завчасному розміщенні ядерного боєприпасу (фугасу) для 
створення загороджувальних перепон та руйнування підземних споруд 
(складів спецзброі). 

При підземних вибухах спалах та світлова область, як '., правило, не 
спостерігають. Стовп ґрунту має більш темне забарвлення, ніж при 
наземному вибусі. 

Основними видами вибухів, що можуть застосовуватись 
супротивником на суходолі будуть наземні і повітряні. Для утворення 
загороджувальних перепон супротивник достатньо широко може 
застосовувати підземні вибухи у вигляді підриву ядерних фугасів. 

 
в. Засоби застосування ядерної зброї. 

 
Ядерна зброя може бути застосована для двох різних цілей. По- 

перше, вона може бути використана для безпосередньої дії на війська і 
техніку противника, по-друге — для завдання потужних ударів по 
найважливішим промисловим, транспортним і політичним центрам 
противника. 

У відповідності до розв’язуваних задач ядерну зброю  можна  
поділити на тактичну і стратегічну. Тактична ядерна зброя може бути 
різних калібрів і має тротилові еквіваленти приблизно від 1000 до 50 000 т. 
Важливим питанням є способи доставки ядерних зарядів до бойових цілей. 
В тактичній зброї носіями ядерних зарядів можуть бути некеровані і 
керовані реактивні снаряди ( ракети ) з різними відстанями  стрільби,  
літаки, а також ствольна артилерія крупніших калібрів. На морі ядерні 
заряди можуть переноситися морськими торпедами або телекерованими 
катерами. 

Між тактичною і стратегічною зброєю немає різкої межі. Для 
стратегічних задач можуть бути в деяких умовах застосовані ядерні заряди, 
призначені для тактичних задач. Ядерні бойові частини, призначені для 
ураження типових стратегічних цілей, будуть мати тротиловий еквівалент 1-
5 млн.т. Можливе застосування потужніших ядерних зарядів  з тротиловим 
еквівалентом до 40-50 млн.т. 

Носіями ядерної стратегічної зброї, як правило є: 
ракети дальньої дії, міжконтинентальні ракети, літаки-снаряди, 

пілотовані літаки, штучні супутники. Найефективнішими носіями ядерної 
зброї при дальності стрільби більше 6000 км є багатоступінчаста 
міжконтинентальна ракета ; для відстаней порядку 1000 км — 
одноступінчаста. Всі носії стратегічної зброї можуть забезпечувати  
доставку ядерних зарядів із порівняно великою точністю. Розсіювання  
точок попадання відбувається в межах кола з радіусом приблизно від 1 до 
20 км. За таких умов застосування ядерних зарядів з тротиловими 
еквівалентами, які дорівнюють декільком мільйонам тон тротилу, може 
призвести до того, що площа розсіювання буде перекрита зоною ураження 
при вибуху. 
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Уражаючі фактори ЯВ 

Радіаційне зараження 
(РЗ) 

Проникаюча радіація (Пр) Електромагнітний імпульс 
(ЕМІ). 

Світлове випромінювання 
(СВ) 

Ударна хвиля 
(Ух) 

В залежності від характеру об’єкта і задач ядерного нападу ядерний 
вибух може бути проведений у повітрі, біля поверхні землі або води, під 
землею або водою. Створені снаряди-антиракети  для  знищення 
балістичних ракет на дуже великих висотах і в космосі 

 
1.2 Уражаючі фактори ядерного вибуху 

а. Уражаючі фактори ядерного вибуху 

В наступних війнах, якщо вони будуть розв’язані, може бути 
використана ядерна зброя, взриви якої приведуть до руйнування об’єктів, 
загибелі людей, радіоактивного зараження території. 

Війська повинні будуть діяти в складних умовах і їх треба знати. 
Ядерний вибух діє на більшість об’єктів комбіновано, а саме, уражаючими 
факторами: ударна хвиля, світлове випромінювання, проникаюча радіація, 
електромагнітний імпульс, радіоактивне зараження місцевості. Найбільш 
небезпечними є ударна хвиля, світлове випромінювання та радіаційне 
зараження місцевості. 

Ядерний вибух відбувається в результаті вивільнення енергії, що 
знаходиться в ядрах атомів хімічних елементів (Уран – 233, 235, 238; 
плутоній – 239; дейтерій, тритій). 

В наслідок вибухової реакції на навколишнє середовище діють 
уражаючі фактори: 

1) Ударна хвиля (Ух) – найчастіше є основним уражаючим фактором 
ядерного вибуху. 

2) Світлове випромінювання (СВ) є другим по значності уражаючим 
фактором ядерного вибуху після Ух. 

3) Ядерні вибухи в атмосфері та в більш високих шарах ведуть до 
виникнення потужних електромагнітних полів з довжиною хвилі від 1   
до 1000 м та більше. Ці поля, зважаючи на їх короткочасне існування, 
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називають електромагнітним імпульсом (ЕМІ). 
4) Проникаюча радіація являє собою потік нейтронів та гамма 

випромінювання (ПР). 
5) Зараження місцевості, об’єктів, повітря радіоактивними речовинами, що 

утворились внаслідок ядерного вибуху, називають радіаційним 
зараженням (РЗ) 

 
б. Фізичні основи виникнення уражаючих факторів. 

 
Розвиток ядерного вибуху починається з моменту  ланцюгової  

реакції. З зони вибуху при ядерній реакції випромінюється потужний потік 
нейтронів та гамма-випромінювання. Цей потік утворює  уражаючий 
фактор, що називають проникаючою радіацією. 

-6 
Ядерна реакція протікає на протязі мільйонних часток секунди (10 - 

-7 
10 с). В результаті взаємодії випромінювань та "уламків" поділу ядерної 
речовини з матеріалами боєприпасу, відбувається розігрівання їх до дуже 
високої температури (десятки мільйонів градусів). 

При такій температурі боєприпас "випаровується", всі матеріали 
перетворюються на сильно іонізований та розпечений газ. 

Розпечений газ утворює область, що світиться, яка є джерелом 
світлового випромінювання, тобто утворюється другий уражаючий фактор 
- світлове випромінювання. Свічення газів, що утворились в результаті 
випарування боєприпасу, спостерігається у вигляді яскравого 
засліплюючого короткочасного спалаху. З часом прогрівання прилягаючих 
до зони вибуху шарів повітря утворюється сферична або напівсферична 
світляна область, що швидко підіймається угору. 

В результаті розширення з великою швидкістю  газів вони стискають 
й приводять до руху оточуючі шари повітря. Так утворюється третій 
уражаючий фактор — ударна хвиля. 

Гамма-випромінювання при розповсюджені, взаємодіючи з атомами 
навколишнього середовища, створює потік швидких електронів, що летять  
з великою швидкістю в радіальному напрямку, та додатніх йонів, що 
залишаються майже на місці. В результаті цього в просторі на якийсь час 
відбувається розподілення позитивних та негативних зарядів, що веде до 
утворення електричних та магнітних полів. Так утворюється четвертий 
уражаючий фактор, що називають електромагнітним імпульсом. 

Окрім того потік нейтронів створює радіоактивне ураження ділянки 
місцевості в районі центра вибуху, за рахунок опромінення ядер атомів 
елементів ґрунту, викликаючи наведену радіоактивність. По мірі  підйому  
та остигання область,що  світиться  перетворюється   на   хмару,   що 
містить велику кількість радіоактивних речовин, що змішані з пилом. 

При їх випадінні на місцевості утворюються великі зони 
радіоактивного ураження. Так утворюється п'ятий уражаючий фактор— 
радіоактивне забруднення. 



 

14 

Дослідження та звітові дані свідчать, що на утворення ударної хвилі 
витрачається близько 50% енергії ядерного вибуху, на світлове 
випромінювання — 35%, на проникаючу радіацію та електромагнітний 
імпульс — 5-10% та на радіоактивне зараження—5-10%. 

Ударна хвиля (УХ) — найчастіше є основним уражаючим фактором 
ядерного вибуху. 

При повітряному та наземному вибухах УХ являє собою область 
сильного стиснення повітря, що розповсюджується на всі боки із 
надзвуковою швидкістю. Поблизу центру вибуху швидкість 
розповсюдження УХ становить близько 200 км/год.  При  потужності 
вибуху 20 кт УХ проходить за 2 сек—1 км, за 5 сек—2 км, за 8 сек—3 км. 

УХ ядерного вибуху утворюється внаслідок того, що розширення 
світлової області призводить до стиснення оточуючих шарів атмосфери і  
це, зтиснення передаючись від 
одного шару повітря до іншого ,розповсюджується зі швидкістю,  що  
значно перебільшує швидкість звуку та швидкість поступального руху 
часток повітря. 

Максимальний тиск в стисненій області спостерігається на її 
передній границі, що називають фронтом УХ. 

Перед фронтом УХ тиск повітря дорівнює  нормальному.  З 
переходом хвилі в будь яку точку повітря тиск в ній різко (стрибком) 
збільшується і досягає тиску фронту хвилі (мал. 2.1) . Різниця між ним і 
атмосферним тиском є надлишковим тиском у фронті хвилі ( Рф).  
Щільність, температура й швидкість повітря в цій точці також різко 
збільшуються. 

    Р0 - атмосферний тиск; 

Рф = Рі-Рo; 

Напрямок руху ударної Р 
хвилі 

 
 
 
 

- + 
 

Зміна тиску в точці простору при проходженні через неї ударної 
хвилі. 

 

Надлишковий тиск характеризує силу уражаючої дії УХ і є одним з 
основних параметрів. 
УХ ядерного вибуху характеризують такі параметри: 

надлишковий тиск у фронті Рф,кг/см2; 
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